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Etterbruk av Vegård skole  

 

Arkivsaksnr.: 15/8479   Arkiv: 614 &55  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

99/15 Formannskapet 03.11.2015 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

 Vegård skole, gnr. 21, bnr. 8, legges ut for salg på det åpne marked. 

 Rådmann gis fullmakt til å gjennomføre salget til høystbydende, også dersom høyeste 

bud er under takst. 

 

Bakgrunn 

  

Ringerike kommune vedtok i sak 35/15 at Vegård skole skulle legges ned fra 01.08.2015.  I 

vedtakets pkt. 3 står det: 

 

Rådmannen utarbeider politisk sak om etterbruk av Vegård skole, og legger denne fram for 

politisk behandling tidlig høsten 2015. 

 

Beskrivelse av saken 
  

Eiendommen er regulert til offentlig formål. 

For eier Ringerike kommune er følgende muligheter vurdert som aktuelle: 

 Salg av eiendommen til Vegårdsfjerdingen AS, Åsakroken Bygdetun eller andre 

lokale interesseforeninger til takst. 

 Salg av eiendommen på det åpne marked til høystbydende.  

 Utleie av eiendom og bygningsmasse. 

 Oppdeling av eiendommen og salg etter oppdeling. 

På eiendommen står det to bygninger. Den nye skolen ble bygd i starten av 1980. Den gamle 

skolen ble bygd rundt 1860 da det det kom en ny skolereform og det ble slutt på 

omgangsskole.  

Grunnen hvor den gamle skolen står, ble gitt i gave av grunneierne til skoletomt.  Ringerike 

kommune fikk hjemmel til denne grunnen i 1925.  I ettertid har Ringerike kommune kjøpt 

tilleggsgrunn for å utvide tomtearealet til skolen.  Tomtearealet er på ca. 18 200 m². 

Kommunen selv har ingen virksomhet som har behov for denne eiendommen.  

Det har meldt seg noen interessenter for eiendommen.  Vegårdsfjerdingen AS har sendt 

kommunen et skriftlig innspill når det gjelder etterbruk samt brev.  (Innspillet følger vedlagt) 
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Vegårdsfjerdingen AS har som intensjon å overta Vegård skole ved et kjøp. 

Vegårdsfjerdeingen AS har et bredt engasjement i lokalsamfunnet. Skolen har alltid vært et 

samlingssted for bygda og dette ønsker de det fortsatt skal være. Lag og foreninger i Åsa 

støtter opp om planene.   Vegårdsfjerdingen AS skal drifte skolen som et «non profit» 

prosjekt, og lag og foreninger som pr i dag bruker skolen, skal få fortsette med det.  

Åsakroken Bygdetun har og meldt sin interesse for skolen. De har sammenfallende interesse 

som Vegårdsfjerdingen AS. Dette brevet vedlegges. 

Bufetat har tatt kontakt med Ringerike kommune i forhold til leie av ledige lokaler til 

barnebolig.  Vegård skole vil kunne dekke Bufetats behov, men er ikke aktuell for leie 

akkurat nå. Bufetat utelukker imidlertid ikke at det på et senere tidspunkt kan bli aktuelt å 

leie Vegård skole til barnebolig. 

Tomtestørrelsen, 18 mål, tilsier at eiendommen kan deles og selges til ulike formål. For 

Ringerike kommune vurderes det ikke som hensiktsmessig å påkoste en oppdeling av 

eiendommen. Rådmannen foreslår derfor salg av eiendommen samlet. 

 

Forholdet til overordnede planer 
  

I soneplan Åsa er det regulert 3 områder for boligbygging slik: 

 Tjyruhjellen 3 eneboliger 

 Småbråten-Johnsrud 2 eneboliger 

 Grenda 11 eneboliger 

 I tillegg vurderes et nytt område inn i kommuneplanen.  

 

Juridiske forhold  
  

Om eiendommen skal selges og skal brukes til noe annet enn offentlig formål, krever det en 

omregulering. 

Rådmannen anbefaler at eiendommen selges uten omregulering og at kjøper må ta den risiko 

det ligger i eventuell søknad om omregulering. 

Økonomiske forhold 

Det er innhentet en takst på eiendommen.  Markedstaksten er vurdert til kr 3 000 000,-. Takst 

følger vedlagt. Siden innhentet takst synes å være lav, er det bestilt en takst til på Vegård 

skole for å verifisere nivået på markedstaksten. Ny takst vil bli holdt i uke 42. 

Det er antatt at Ringerike kommune kan tjene mer på et salg gjennom å dele opp eiendommen 

i salgbare selvstendige deler.  
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Alternative løsninger 
Alternativt vedtak 1 

Eiendommen gnr. 21, bnr. 8 selges for takst til lokale interesseorganisasjoner. Før endelig 

avtale gjøres, legges tilbudene fram for Ringerike kommunestyre, som tar endelig beslutning. 

Alternativt vedtak 2 

Eiendommen deles opp og selges stykkevis for å øke inntektene fra salget. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen har undersøkt, og funnet at Ringerike kommunes virksomhet ikke trenger 

eiendommen gnr. 21, bnr. 8 – Vegård skole. 

Videre ser rådmannen det som viktig at kommunen ikke har ansvar for, og kostnader med 

eiendommer virksomheten ikke trenger, og mener et salg er det mest fornuftige. 

Rådmannen ønsker primært at eiendommen legges utfor salg på det åpne markedet. 

Eiendommen omreguleres ikke før salg.  Om kjøper har et annet formål enn offentlig 

virksomhet, er utfallet av omregulering kjøpers risiko. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
  

Sak 35/15 

 

Vegård skole 

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 

1. Vegård skole legges ned fra 01.08.15 

2. Elever fra Vegård skoles opptaksområde overføres til Vang skole fra 01.08.15 

3. Rådmannen utarbeider politisk sak om etterbruk av Vegård skole, og legger denne 

fram for politisk behandling tidlig høsten 2015 

 

 
 

Vedlegg 
 

Interesse for gjenbruk av Vegård skole 

Etterbruk av Vegård skole (skisse) 

Etterbruk av Vegård skole 

Til politikere og administrasjon 

Takst Vegård skole 
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 Ringerike kommune, 07.10.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Torunn Kaspersen 
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Avtale om drift av bosenter for mennesker i rehabiliteringsfase mellom Stjernegruppen 

Ringerike AS og Ringerike kommune 

 

Arkivsaksnr.: 15/6877   Arkiv:   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/15 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 01.09.2015 

100/15 Formannskapet 03.11.2015 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte forslag til avtale godkjennes. 

 

Innledning / bakgrunn 

Tidligere avtale mellom StjerneGruppen Ringerike as og Ringerike kommune (vedlagt) ble 

inngått 30/6-2005 og var gjeldende for 10 år fram til 30/6-2015. Avtalen gir StjerneGruppen 

Ringerike as opsjon på ny avtale for 5 år dersom man ønsker dette. 

StjerneGruppen Ringerike as ønsker å benytte avtalte opsjon.  

 

Beskrivelse av saken 

StjerneGruppen Ringerike AS etablerte sitt bosenter for mennesker i en rehabiliteringsfase i 

2014 – 2005. Dette skjedde i samråd med Ringerike kommune, og var forankret i 

kommunens boligsosiale handlingsplan. 

Formålet var å gi botilbud til rusmiddelmisbrukere og personer med avhengighets- og 

rusrelaterte problemer, som va i posisjon for behandling. StjerneGruppen Ringerike måtte i 

forhold til husbanken stille en sikkerhet for husleieinntekter for å greie å finansiere sitt nye 

hybelhus i 2005. Dette fordi leietakerne i hybelhuset ble forventet å ha svært usikre inntekter, 

og i hovedsak basert på supplerende sosialhjelp.  

Ringerike kommune har et overordnet kommunalt ansvar for brukergruppen, og inngikk en 

avtale med StjerneGruppen Ringerike as om å garantere for husleien, med en øvre ramme på 

kr. 558 000,-/år. Samtidig ble nødvendig samarbeid om utnyttelse av botilbudet etablert, og 

kommunen fikk også disposisjonsrett over leiligheter som ble stående vakante. 

StjerneGruppen forpliktet seg til ikke å ta inn leieboere fra andre kommuner, og på den måten 

«importere» problemkasus til Ringerike kommune (se vedlegg). 

De uklarheter som har vært i forhold til avtalen har i hovedsak dreid seg om forvaltning. 

Hvem var ansvarlig for å genererer vakanser eller for at  manglende husleie fra klienter ble en 

realitet. Var det StjerneGruppen Ringerike as som ikke var påpasselig med innkreving eller 

utkastelse? Ble leiligheter stående vakante for oppussing, og var slik oppussing nødvendig på 

grunn av manglende tilsyn? Var det NAV som hadde uklare vedtak eller lot klientene selv 

håndtere husleieinnbetalingene? Var det Ringerike kommune som ikke maktet å disponere 
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vakante leiligheter til egne formål eller var det kommunen som i utgangspunktet «presset 

inn» klienter som ikke etablissementet var beregnet for? Spørsmålene ble mange, og 

konfliktgrunnlagte likeens. 

I samarbeid med kommuneadvokaten er det nå etablert enighet mellom partene, og at det 

etableres en ny avtaletekst som ikke genererer misforståelser i kommende periode. Slik avtale 

er utarbeidet, og ligger som forslag i vedlegg til denne sak. 

 

Rådmannens vurdering 

Med bakgrunn i de diskusjoner og tolkningsproblemer som ordlyden i tidligere avtale har 

medført, er det fornuftig å endre teksten i ny avtale som opsjonen utløser. Det er enighet om 

dette mellom partene. Dette gjelder spesielt pkt. 4 Økonomi i avtalen. Slik ordlyden er 

utformet kan det stilles spørsmål om dette i realiteten er en husleiegaranti eller ikke, j.fr. 

setningen «Det årlige beløpet utbetales til StjerneGruppen Ringerike as forskuddsvis per 

kvartal». Avtaleteksten passer heller ikke så lenge ikke Ringerike kommune leier boenhetene 

for så å framleie disse til aktuelle klienter. Dagens leieforhold er et anliggende mellom 

klientene og StjerneGruppen Ringer as, og avtalen må derfor gjenspeile dette. 

Forslag til ny avtale rydder etter rådmannens syn alle tema som har vært gjenstand for 

diskusjon og tolkning, og anbefaler at denne vedtas for de neste fem år, i tråd med 

husbankens garantikrav ved oppføring av bygget. Tidligere avtale ble underskrevet 

20.6.2005, etter krav fra husbanken for utbetaling av lån. Bygningen ble ikke tatt i bruk før 

1.2.2006 og ny avtale gjøres derfor gjeldende i fem år fra 1.2.2016. 

 

Vedlegg 

 Tidligere avtale av 30.6.2005 

 Svar fra Ringerike kommune på søknad om driftsavtale av 4.6.2004. 

 Forslag til revidert avtale 

 

 

 Ringerike kommune, 19.08.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Forslag til endringer i plan- og bygningsloven - høringsuttalelse fra Ringerike 

kommune  

 

Arkivsaksnr.: 15/1515   Arkiv: L40 &13  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

101/15 Formannskapet 03.11.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med forslag til endringer i 

plan- og bygningsloven tas til orientering.  

2. Ringerike kommune er positive til at det foreslås endringer som kan bidra til å 

effektivisere planprosessen og skape mer forutsigbarhet.  

3. Det vises til saksframlegget for nærmere tilbakemeldinger på konkrete punkter i 

endringsforslaget.  

 

Sammendrag 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt forslag til endringer i plan- og 

bygningsloven (pbl.) på høring. Forslagene gjelder i hovedsak plandelen av loven, men noen 

forslag berører også byggesaksdelen. Høringsfristen er 15.11.2015.  

 

Hovedhensikten med endringsforslagene er å effektivisere planprosessen, og skape mer 

forutsigbarhet for alle involverte. Målet er enklere, raskere og bedre saksbehandling, samtidig 

som kvaliteten på planene ikke skal bli dårligere.   

 
Bakgrunn 
Dette saksframlegget og protokoll fra formannskapets behandling vil utgjøre Ringerike 

kommunes høringsuttalelse til endringsforslaget. Saken legges fram for formannskapet, og 

ikke hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, da møtetidspunkt gjør at det blir noe 

knapp tid i forhold til høringsfristen.  

 
Gjeldende plan- og bygningslov ble vedtatt i 2008, og plandelen ble iverksatt 01.07.2009. I 

2014 ble det vedtatt noen endringer i loven, som trådte i kraft 01.01.2015.  

 

Beskrivelse av saken 
Listen nedenfor viser de 11 hovedpunktene i høringsforslaget. Endringsforslagene er kort 

beskrevet og oppsummert i høringsbrevet i vedlegg 1. Høringsnotatet følger som vedlegg 2, 

og inneholder mer utdypende informasjon. 

 

1. Forslag om en mer formalisert og avklarende oppstartsprosess ved behandling av 

private planinitiativ  

2. Forslag om at alle private planforslag i utgangspunktet skal sendes på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn 

3. Forslag om enklere regler for endring av plan og oppheving av plan 

4. Forslag til forenklinger i dispensasjonsbestemmelsene 
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5. Forslag om utvidet gebyrgrunnlag ved behandling av områderegulering 

6. Forslag om å oppheve ordningen med sentral godkjenning av regionale planstrategier 

7. Forslag om forenklinger ved rullering av handlingsprogram for regional plan 

8. Forslag om overgangsbestemmelse for planer i strandsonen uten byggegrense 

9. Forslag om en frivillig sentral godkjenningsordning for virksomheter som utarbeider 

private planforslag  

10. Forslag om å stryke tiltakshavers rettsikkerhet ved overskridelse av behandlingsfrister 

i byggesaker  

11. Forslag om retting av feil lovhenvisninger i plan- og bygningsloven  

 

Rådmannens vurdering 
Videre følger rådmannens vurdering av noen av endringsforslagene, med nummerering som 

angitt i høringsnotatet.   

 

1 Forslag om en mer formalisert og avklarende oppstartsprosess ved behandling av 

private planinitiativ  

Avskjæring av planforslag 

Rådmannen tror det vil være hensiktsmessig at kommunen har muligheten for å avskjære 

planinitiativ tidligere enn i dag. Dette vil kunne skape mer fokus på overordna planer, og en 

forståelse for at arealbruk skal avklares i kommuneplanens arealdel. Som nevnt i 

høringsnotatet vil dette hindre at kommunen, andre involverte og forslagsstiller selv bruker 

tid og ressurser på urealistiske initiativ.  

 

I en del saker vil det være behov for interne avklaringer før kommunen kan gi sin endelige 

vurdering og begrunnelse. Ringerike kommunes praksis generelt er at saker som avvises skal 

legges fram for politisk behandling.  

 

Oppstartsfasen 

Ringerike kommune har i mange år hatt gode rutiner for oppstartsmøter (hvilke interne parter 

som skal innkalles, krav om materiale fra forslagsstiller i forkant av møtet, samt en mal for 

referat). Å lovfeste krav om referat vil være i tråd med vår praktisering og forståelse av 

oppstartsmøtet.  

 

Vi har også praksis for å legge fram større saker for politisk behandling allerede ved oppstart, 

slik det nå foreslås i høringsnotatet for saker hvor kommune og forslagsstiller ikke er enige 

på viktige punkter. Ved den politiske behandlingen av oppstartsaken fattes det vedtak om 

planarbeidet anbefales eller ikke.  

 

Det er positivt at det foreslås at forslagsstiller ikke skal varsle og kunngjøre oppstart før 

kommunen har gitt klarsignal. Dagens lovtekst styrer ikke om oppstartsmøtet skal avholdes 

før eller etter varsel om oppstart. Vi opplever i noen saker at forslagsstiller har varsla oppstart 

av planarbeid uten at oppstartsmøte er avholdt. Dette er uheldig, i og med at det gjøres mange 

viktige avklaringer i oppstartsmøtet. Kanskje blir det også behov for ny varsling, f.eks. fordi 

planavgrensningen må endres eller at ikke alle berørte naboer og/eller berørte myndigheter er 

varsla.   

 

Frist for å sende planforslag på høring og offentlig ettersyn 

KMD foreslår å redusere kommunens frist for å sende planforslag på høring og offentlig 

ettersyn til 6 uker, men opprettholder dagens 12-ukersfrist i saker hvor kommunen ønsker å 
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lage et alternativt forslag. Rådmannen mener en 6-ukersfrist i de aller fleste saker ikke er 

realistisk. Det forutsettes at fristen regnes fra komplett planforslag er mottatt, dvs. etter 

saksbehandler har gitt tilbakemeldinger og kanskje fått supplerende informasjon og revidert 

materiale.  

 

Etter planforslaget har vært på høring og offentlig ettersyn er det kommunens plan. For 

private planforslag kan kommunen kun ta gebyr for arbeidet fram til 1. gangsbehandling. For 

kommunen er det derfor viktig at arbeidet som gjøres i sluttfasen før politisk 1. 

gangsbehandling er grundig. Dette for at det ikke blir merarbeid og forsinkelser seinere i 

prosessen. 

 

Etter komplett planforslag er mottatt skal saksbehandler sette seg inn i alle dokumentene og 

skrive en saksframstilling til den politiske behandlingen. I mange saker er det også behov for 

interne avklaringer i kommunen for å få en fullført saksframstilling, f.eks. med teknisk 

forvaltning, økonomi eller barnerepresentanten.  

 

I Ringerike kommune er det hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning som behandler de 

fleste plansaker. De har 1-2 møter per måned. Saksbehandlers skrivefrist er ca 3 uker før det 

aktuelle politiske møtet. Videre kontrolleres og godkjennes saken av nærmeste leder, 

enhetsleder, kommunalsjef og rådmannen. Sakspapirene sendes ut ca 1 uke før møtet. Møtene 

holdes på mandag kveld, og kunngjøring om offentlig ettersyn kommer da normalt i 

Ringerikes blad påfølgende lørdag.  

 

Ut fra dette mener vi en 6-ukersfrist sjelden vil kunne være realistisk å overholde.  

 

3 Forslag om enklere regler for endring av plan og oppheving av plan  

Ringerike kommune har en rekke svært gamle reguleringsplaner som fortsatt er gjeldende. 

Arbeid med å oppheve disse har ikke kunnet prioriteres, da kommunen har høyt press på 

behandling av private planforslag, revisjon av kommuneplanen og arbeid med flere store 

samferdselsprosjekt. Vi ser at det også i noen områder blir utstrakt bruk av dispensasjoner, 

framfor å endre planer, i og med at endringer er betydelig mer ressurskrevende.  

 

Det er svært positivt at det foreslås enklere regler for endring og oppheving av 

reguleringsplaner. Samtidig er det viktig at det tas tilstrekkelig hensyn til berørte ved endring 

og oppheving av planer. Som det er nevnt i høringsgrunnlaget skal det ikke være kurant å 

oppheve en plan, da dette er et resultat av en omfattende prosess og medvirkning. Dersom 

hensyn til berørte ikke ivaretas godt nok, antar rådmannen at det kan bli en god del klager når 

en kommer til gjennomføring. Klagebehandling er svært ressurskrevende for kommunen.  

 

4 Forslag til forenklinger i dispensasjonsbestemmelsene 

Rådmannen ser at det i mange tilfeller vil være tjenlig for en sak at kommunen slipper å 

sende saken til diverse myndigheter for uttalelse. Det sparer tid og arbeid. Men ved at det 

ikke kommer uttalelse(-r), vil det heller ikke komme nyttige innspill fra diverse myndigheter, 

ikke nyttig orientering om aktuelle rikspolitiske bestemmelser eller lignende. Mange 

medarbeidere og fagmiljøer i kommuneadministrasjonen har kort fartstid og begrenset 

kompetanse, og kan ha avgjørende nytte av faglige råd fra uttaleinstansene, henvisning til 

prinsippavgjørelser etc.   
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Bygningsmyndigheten har til nå måttet skjerpe seg ved å gjøre gode og relevante vurderinger 

ved oversendelsesdokumentene forut for uttalelser.  Uten krav til innhenting av uttalelser kan 

det bli fristende å bruke harelabb. Mangelfulle vurderinger kan nå i større grad enn før 

komme til å bli avdekket først ved fylkesmannens endelige vedtak i klagesaker. 

 

Rådmannens oppfatning er at det i alle fall siden det kom viktige nye byggeregler 1.1.1998 

har vært ansvarlighet i uttalelser både fra fylkeskommunen og fylkesmannen. Det er ikke 

hvert skuddår at noen av disse har klaget på kommunale vedtak som har blitt fattet i strid med 

uttalelsene.  Fylkesmannens og fylkeskommunes kunnskap og fokus på Naturmangfoldloven 

i sine uttalelser har vært avgjørende for bevisstgjøringen og innarbeidingen av 

Naturmangfoldloven i byggesaker.  

 

Rådmannen ser positivt på at det foreslås å gi kommunen større muligheter til å gi 

dispensasjon for mindre tiltak og at vurderingskriteriene forenkles.  I mange saker har 

kommunen og fylkesmannen sett at det er rimelig at man får dispensasjon fra for eksempel et 

generelt byggeforbud, men at det har vært vanskelig å påvise at f. eks. et lite tilbygg gir 

fordeler klart større enn ulempene. 

 

Rådmannen vil nevne at ca halvparten av byggesakene i Ringerike kommune er i områder 

uten reguleringsplan, der kommuneplanen angir byggeforbud for de fleste tiltakene. Videre er 

mange av de gjeldende reguleringsplanene for kommunen meget gamle, fra 1940- og 1950-

tallet, og disse må stadig tas fram når f. eks. folk skal søke om å bygge garasjer i områder der 

det nesten ikke fantes biler den gang det ble regulert. Derfor er det fint at det nå foreslås at 

andre viktige samfunnshensyn kan tillegges vekt, og at det da er tenkt på at tiltaket kan være 

innenfor en gammel reguleringsplan.  

 

5 Forslag om utvidet gebyrgrunnlag ved behandling av områdereguleringer 

Etter plan- og bygningsloven av 2008 har det i Ringerike kommune blitt starta opp en rekke 

områdereguleringer. Hovedgrunnen til dette var å omgå 5-årsregelen. De aktuelle planene 

omfatter relativt store områder, men ofte få utbyggere og de fleste har ikke krav om 

påfølgende detaljregulering. Områdereguleringene har heller ikke hatt form av å være 

"kommunens plan", slik intensjonen med plantypen er.  

 

5-årsfristen ble opphevet, med virkning fra 01.01.2015, og rådmannen vil i framtidige saker 

være grundig i vurderingen av om områderegulering er aktuell plantype. I mange områder vil 

en overordna områderegulering med påfølgende detaljregulering sammen være gode 

planverktøy for å få en hensiktsmessig planlegging av områder med flere grunneiere og 

interesser. Ved å avklare felles problemstillinger for et større område på overordna nivå, vil 

arbeidet med påfølgende detaljregulering kunne bli mer effektivt og vi kan få en mer 

helhetlig planlegging.  

 

Den omfattende bruken av områdereguleringer har bidratt til vesentlig lavere gebyrinntekter 

for kommunen enn det arbeidet med saksbehandling skulle tilsi.  

 

Med bakgrunn i dette støttes forslaget om å åpne for å ta gebyr for områdereguleringer 

utarbeida av private. Departementets intensjon er å gi kommunene et insitament til å 

utarbeide flere områdereguleringer ved at gebyrinntektene kan øke plankapasiteten.  
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Forslag om å utvide gebyrgrunnlaget generelt til å omfatte kommunens arbeid med høring og 

offentlig ettersyn, herunder merknadsbehandling av høringssvarene er positivt. Omfanget av 

høringsuttalelser har i mange saker sammenheng med innsatsen som er lagt ned i planarbeidet 

i starten av prosessen.  

 

9 Forslag om en frivillig sentral godkjenningsordning for virksomheter som utarbeider 

private planforslag  

Plan- og bygningsloven stiller krav om at planforslag skal utarbeides av fagkyndige. I dag er 

det ikke nærmere definert hvilke krav som stilles til planfaglig kompetanse. Kommunen 

opplever varierende kvalitet i materiale som oversendes kommunen. Vi har også i noen saker 

diskutert hva fagkyndighet innebærer.  

 

En godkjenningsordning kan være positivt, og vi er spente på hvordan det skal fungere. I 

likhet med planlovutvalget som er sitert i høringsnotatet, tror vi det kan være vanskelig å 

finne gode kriterier for kvalifikasjonskrav på dette feltet. I tillegg er det et spørsmål hvor vidt 

spekter innen planlegging som må dekkes for å få en godkjenning. Vi har erfaring både med 

større og mindre konsulentselskaper, også enkeltmannsforetak. I de mindre foretakene kjøpes 

gjerne kompetanse fra andre på felt der det er nødvendig.  

 

10 Forslag om å stryke tiltakshavers rettsikkerhet ved overskridelse av 

behandlingsfrister i byggesaker 

Rådmannen har full forståelse for at byggereglene angir maksimale tidsfrister, og at det nå tas 

en gjennomgang av fristene og konsekvensene av fristoversittelse. I flere år har 

byggesaksavdelingen i Ringerike kommune hatt kort saksbehandlingstid som et hovedmål, og 

rekorden er 9 dagers gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle saker i år 2013.  Bransjen 

setter pris på dette, men er også klar på at minst like viktig som kort saksbehandlingstid er 

forutsigbarhet knyttet til om man får godkjenning og når godkjenningen blir gitt.  

 

I kap. 10.3 skriver departementet at det kan være flere grunner til at kommunen ikke klarer å 

overholde fristene. Uheldige omstendigheter, manglende oversikt, vanskelig ressurssituasjon, 

sykdom og rekrutteringsproblemer er nevnt. Saken kan være særlig komplisert.  

Uttaleinstanser kan bruke lang tid.  Dokumentasjonen kan måtte kompletteres. 

Muligheten bygningsmyndigheten har til å legge ned midlertidig forbud mot tiltak brukes 

sjelden i Ringerike kommune, men det er en viktig mulighet som er nødvendig blant annet 

pga. situasjonen med mange gamle og ufullstendige reguleringsplaner. I kap. 10.4 skriver 

departementet at fristoversittelse foreslås å gi større konsekvenser for kommunene, og det 

foreslås innstramninger på kommunenes frist til å fatte endelig vedtak om midlertidig forbud 

mot tiltak. Rådmannen ønsker å kommentere på departementets resonnement om at 8 uker 

«bør være en rimelig frist når en tar i betraktning at slike vedtak i mange kommuner 

forutsetter en politisk behandling». I Ringerike kommune må saksframlegg leveres fra etaten 

senest 14 dager før det politiske møtet. Rundt sommerferiene er det gjerne 7 uker mellom 2 

møter.  I år med kommunevalg er det typisk 9 ukers pause fra siste møte før valget til første 

møte for de nye folkevalgte. I Ringerike kommune avslås i realiteten ikke byggesøknader på 

delegert myndighet, men saker der administrasjonen er negativ legges fram til politisk 

behandling.  

 

Rådmannen ser positivt på at departementet har redegjort for omstendigheter som gjør at 

kommunenes saksbehandling kan ta tid. Men fordi det kan virke som om det er ment å være 

en uttømmende oversikt over omstendigheter, vil rådmannen ile til med å komme med 
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ytterligere betraktninger: Bygningsmyndighetens arbeidsmengde styres i høy grad av hvor 

mange saker som tilfeldigvis innsendes. Man har altså i liten grad styring med 

arbeidsmengden som vil variere. Ringerike kommune har erfaring med at det fra påsketider 

til sommerferier i gjennomsnitt er dobbelt så mange henvendelser som ellers i året. Mens folk 

flest koser seg om ettermiddagene ute i vårværet, sitter byggesaksbehandlere inne og jobber 

ekstra for å måke unna saker.  Da det kom nye byggeregler 1.1.1998, ble det levert inn 200 

byggesaker i desember 1997, mot normalt ca 20, og først ut på høsten året etter ble de siste 

sakene behandlet, dispensasjonssaker som den gang kunne nedprioriteres.  Liknende tendens 

var det før 1.7.2011 da overgangsordningen for de strengere reglene i TEK 10 tok slutt.  

 

Det er altså ikke til å unngå at det hoper seg opp med saker i perioder. Byggesaksbehandlerne 

har et stort press fra mange hold, et press som medvirker til at mange slutter i jobben.  Mye 

informasjon skjer på e-post som ikke kolleger har tilgang til, og med 3-ukers frist for mange 

av arbeidsoppgavene, er det i Ringerike kommune byggesaksbehandlere som ikke har hatt 

sammenhengende 3-ukers ferie på mange år. Noen jobber f. eks. en dag i uka i ferien sin.  

 

Rådmannen anmoder følgelig om at myndighetene ikke vedtar lovendringer som gjør det 

umenneskelig å overholde tidsfristene, og påpeker at fokuset i byggereglene siden 

årtusenskiftet på å ha kort tidsfrist for behandling av enkle, små byggesaker, har gjort at 

byggesaker for store/viktige byggeprosjekter som kanskje har vært befengt med 

dispensasjon(-er), har blitt nedprioritert.  Det er også å håpe at reglene blir slik at ikke 

tiltakshavere blir fristet til å gå til sak mot kommunen for å få kompensasjon etter 

fristoversittelse.  

 

Samla vurdering 

Rådmannen er positiv til en del av endringene som foreslås. Hensikten er som nevnt 

innledningsvis enklere, raskere og bedre saksbehandling, samtidig som kvaliteten på planene 

ikke skal bli dårligere. Dersom dette oppnås vil det være svært positivt både for kommunen 

som planmyndighet, og andre aktører i planprosessen. Med de utfordringene og mulighetene 

Ringerike kommune står ovenfor nå, er gode og effektive planprosesser avgjørende både for 

infrastruktur, nærings- og boligutvikling.  

 

Med bakgrunn i dette anbefaler rådmannen at Ringerike kommune sender høringsuttalelse til 

departementet. Høringsuttalelsen vil bestå av dette saksframlegget og saksprotokoll fra 

formannskapets behandling.   

 

Vedlegg 
1. Høringsbrev, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 06.08.2015 
2. Høringsnotat, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 05.08.2015* 

 

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

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

papirutskrift. 
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 Ringerike kommune, 15.10.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Guro Skinnes 
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Finansrapport 2. tertial 2015  

 

Arkivsaksnr.: 15/8491   Arkiv: 210  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

102/15 Formannskapet 03.11.2015 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Finansrapport 2. tertial tas til orientering. 

 

Sammendrag 
Kommunens likviditetssituasjon er forbedret i forhold til budsjett. 

Netto finansutgifter vil øke ganske betydelig etter hvert som investeringsplanene realiseres. 

Kommunen har byttet hovedbank og ny hovedbankforbindelse er DNB. 

 

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 
Etter flere år med driftsunderskudd er kommunens finansielle stilling krevende.  Det 

økonomiske handlingsrommet er svært begrenset, og kommunen må lånefinansiere alle 

investeringer. Den har nær sagt ingen disponible fondsmidler. 

 

Med en forutsetning om at investeringsplanene realiseres, vil kommunens finansutgifter øke 

betraktelig i årene fremover. Minimumsavdragene vil mer enn fordoble seg, og driftsnivået 

må tilpasses økte finansutgifter. Det vil stille store krav til organisasjonen. 

 

Kommunen tegnet i august en avtale med Industrifinans AS om levering av rådgivnings- og 

rapporteringstjenester i forbindelse med forvaltningen av Fossefondet.  

 

Netto finansutgifter per 2.tertial 2015 er høyere enn på samme tidspunkt i 2014. Det skyldes 

lavere finansinntekter i år. Sum finansutgifter er på samme nivå som fjoråret, men det er 

verdt å merke seg at renteutgiftene er lavere enn på samme tidspunkt i fjor, mens 

avdragsutgiftene er tilsvarende høyere. 

  

Norges Banks hovedstyre vedtok å sette ned styringsrenten fra 1,25 prosent til 1 prosent på 

sitt rentemøte i juni, og deretter ned til 0,75 prosent på rentemøtet i september. Rentenivået 

som nå påvirker kommunens finansutgifter er meget lavt sammenlignet med historisk 

rentenivå. 

 

Den flytende renten ble endret 12. januar 2015 fra 2,25 prosent til 2 prosent. Den 8. juli ble 

renten satt ytterligere ned til 1,75 prosent. Prognosen i økonomirapporten for 2. tertial viser at 
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renteutgiftene blir minst 5 mill. kroner lavere enn budsjettert. Årsaken er et lavt rentenivå 

kombinert med et lavere låneopptak i 2015 enn planlagt.  

 

Samlet nettoverdi er noe mer positiv per 2. tertial 2015 i forhold til 2. tertial 2014. Selv om 

samlet nettoverdi er noe mer positiv sammenlignet med samme periode i fjor, er det svært 

marginalt. Sannsynligheten er stor for at gjelden vil øke mer enn de finansielle aktiva i årene 

fremover. 

 

Ifølge finansreglementet skal forvaltningen av Fossefondet ha en rullerende 

investeringshorisont på 10 år, men midlene er ikke bokført som langsiktige plasseringer. 

Fondsmidlene bokføres på sektorposter i balansen som er klassifisert som omløpsmidler. 

 

Kommunen byttet hovedbankforbindelse i juni inneværende år, og kommunens nye 

hovedbank er DNB. Driftslikviditeten har vært plassert i konsernkontostrukturen hos 

kommunens hovedbank i hele perioden, med unntak av en måneds tid fra og med 20. august 

til 24. september da driftsmidler ble overført til klientkonto i Industrifinans AS for 

investeringer knyttet til Fossefondet. Fondsmidlene fra plasseringen i Sparebank1 Ringerike 

Hadeland ble overført kommunens driftskonto i konsernkontostrukturen den 24. september. 

 

Trekkrettigheten er ikke benyttet hittil i 2015, fordi likviditeten har vært bedre enn 

budsjettert. 

 

Både likviditetsgrad 1 og 2 er høyere enn anbefalt nivå ved utgangen av 2. tertial. Men det 

gjøres oppmerksom på at midler i Fossefondet, som p.t. er plassert i finansielle instrumenter 

og som bankinnskudd, er medregnet i likviditetsgrad 1 og delvis i likviditetsgrad 2. Uten 

midlene i Fossefondet, ville likviditetsgrad 1 vært under anbefalt nivå. Utviklingen er 

imidlertid positiv fordi likviditetsgradene er litt høyere i 2. tertial 2015 i forhold til på samme 

tidspunkt i 2014. 

 

Ubrukte lånemidler skal finansiere omtrent resten av investeringene inneværende år, og det 

vil tære på likviditeten, men det er et godt utgangspunkt at likviditeten har styrket seg i løpet 

av dette året.  

 

Noen årsaker til forbedring av likviditeten er langt lavere pensjonspremier enn budsjettert, 

lavere renteutgifter, høyere refusjoner til ressurskrevende tjenester og høyere utbytte fra 

Ringeriks-Kraft AS. Pensjonspremien er kraftig redusert i 2015 fordi KLP måtte tilbakeføre 

en andel av tidligere års oppreservering. Ringerike kommune har valgt å bruke hele det 

tilbakeførte overskuddet til reduksjon av premiebetalingen i 2015. Beløpet som er tilført 

premiefondet inneværende år er i størrelsesorden 26 mill. kroner høyere enn opprinnelig 

anslag på drøyt 7 mill. kroner. 

 

Det er laget ny likviditetsprognose per 2. tertial på bakgrunn av drifts- og 

investeringsprognoser. Den faktiske likviditetsutviklingen har vært om lag i tråd med 

prognosen per 2. tertial 2015. Tendensen er at likviditeten ofte er dårligere mot slutten av et 

år, men nå viser prognosen at trekkrettigheten kanskje ikke må benyttes. Men det gjøres 

oppmerksom på at det er mange usikkerhetsmomenter og små marginer. 

 

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. 
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Kommunens andel av utbyttet er fastsatt til 18,25 mill. kroner, som er 7,25 mill. kroner 

høyere enn budsjett.  
 

I tråd med kommunens finansreglement blir nå midlene i Fossefondet fordelt ut på ulike 

aktivaklasser (obligasjons-, rente- og aksjefond) i løpet av høsten 2015 og første halvdel av 

2016. 80 mill. kroner ble i slutten av august plassert ut i fond. De resterende 41 mill. kroner 

vil gradvis bli flyttet fra bankkonto til fond i løpet av første halvdel av 2016 etter vurderinger 

underveis.  

 

Total avkastning i Fossefondet til og med august er 2,2 mill. kroner. 

 

Det er ikke gjort noen låneopptak til investeringsformål i 2. tertial. Fylkesmannen har 

godkjent opptak av startlån i Husbanken på til sammen 35 mill. kroner i 2015. Bevilget beløp 

overføres kommunene i to tildelinger. Husbanken har i 2. tertial innvilget og utbetalt 21,1 

mill. kroner. 

 

Ved utgangen av 2. tertial er fastrenteandelen på om lag 55,8 prosent. Kommunens 

fastrenteandel er nå på et nivå der det ikke vil være særlig behov for ytterlige binding av 

renten. 
 

Rådmannens vurdering 
Kommunens likviditetssituasjon viser en positiv trend. Rådmannen konstaterer at de 

nødvendige tiltakene som har vært gjort i driften den senere tiden, har gitt positiv effekt. 

Likevel er det viktig fremdeles å ha et sterkt fokus på å nå sunn økonomisk drift på grunn av 

stadig voksende finansutgifter som økte investeringer fører med seg. Det er et ønske å oppnå 

større oppbygging av fond, slik at Ringerike kommune kan bruke deler av egenkapitalen til 

delvis å finansiere investeringene.  
 

 

Vedlegg 
Finansrapport 2. tertial 2015 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 07.10.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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Årsbudsjett 2016 - Handlingsprogram 2016-2019 til offentlig høring  

 

Arkivsaksnr.: 15/8581   Arkiv: 145  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

95/15 Formannskapet 20.10.2015 

103/15 Formannskapet 03.11.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet sender forslag til Årsbudsjett 2016, Handlingsprogram 2016-2019 og 

betalingsreglement for 2016 på høring. Høring gjennomføres i perioden 04.11 – 

17.11.2014. 

2. Driftsbudsjettet for 2016 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme på 1.457 mill. kroner, netto avsetninger 45 mill. kroner og et resultat 

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

Rammene gis som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tall i millioner kroner

SKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2014

Revidert 

budsjett 

2015*

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Budsjett 

2019

Folkevalgte og revisjon 5,7 6,3 9,4 9,4 9,4 9,4

Administrasjon og fellestjenester 90,3 88,5 96,1 96,4 94,1 96,4

Barnehage 177,0 167,8 178,6 178,6 178,6 178,6

Grunnskole 257,4 249,3 255,4 256,1 256,1 256,1

Spesielle tiltak barn og unge 106,5 115,2 123,0 124,0 124,0 124,0

Kulturtjenesten 14,9 21,4 24,1 24,1 24,1 24,1

Helse og omsorg 618,3 590,1 614,2 614,2 614,2 614,2

Samfunn 168,8 121,1 121,2 118,1 118,1 118,1

Avsetninger, overføringer -27,9 42,1 34,8 34,8 34,8 34,8

SUM TIL DRIFT 1 411,2 1 401,8 1 457,0 1 455,9 1 453,5 1 455,9

*Revidert budsjett pr 10.08.2015
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3. Akkumulert underskudd fra tidligere år er planlagt inndekket i 2015. Det avsettes 45 

mill. kroner til disposisjonsfond i 2016.  

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

i henhold til den administrative lederstruktur.  

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

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

6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst, inntil 22 mill. 

kroner, til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2016 er kjent. 

7. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 469,7 mill. kroner, 

fordelt med 259,3 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 210,4 mill. kroner på 

rentable investeringer for 2016. Investeringsbudsjettet er bindende på 

investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer og 

finansiering.  

Tall i millioner kroner

SKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2014

Revidert 

budsjett 

2015*

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Budsjett 

2019

Skatt på inntekt og formue -636,7 -653,0 -714,2 -720,9 -739,7 -764,9

Eiendomsskatt -54,4 -54,5 -54,4 -54,4 -54,4 -54,4

Sum skatteinntekter -691,1 -707,5 -768,6 -775,3 -794,1 -819,3

Ordinært rammetilskudd -708,4 -724,0 -722,0 -750,7 -770,7 -780,7

Merverdiavgiftskompensasjon drift -43,2 -46,2 -46,3 -45,7 -45,6 -45,7

Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp. -751,6 -770,2 -768,2 -796,4 -816,3 -826,4

Andre generelle tilskudd og salgsinntekter -25,4 -25,9 -25,5 -25,5 -25,5 -25,5

Sum frie disponible inntekter -1 468,2 -1 503,7 -1 562,3 -1 597,3 -1 635,9 -1 671,3

Renteinntekter -5,1 -5,5 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4

Gevinst finansielle intrumenter (Fossefondet) 0,0 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0

Utbytte fra Ringerikskraft AS -36,7 -11,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0

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

Startlån - mottatte renter -3,7 -2,8 -3,3 -3,3 -3,3 -3,3

Sum finansinntekter -45,6 -19,4 -26,8 -26,8 -26,8 -26,8

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 26,2 31,1 29,0 35,0 47,0 57,0

Startlån - renteutgifter 3,9 4,2 4,5 4,5 4,5 4,5

Avdrag på lån 46,2 49,0 53,0 63,0 92,0 115,0

Sum finansutgifter 76,4 84,3 86,5 102,5 143,5 176,5

Netto finansinntekter/-utgifter 30,8 64,9 59,7 75,7 116,7 149,7

Dekning av tidl års regnskm merforbruk 0,0 43,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk 0,0 -25,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Avsetning disposisjonsfond (netto) 0,0 18,8 45,0 65,0 65,0 65,0

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

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

Sum netto avsetninger 0,0 36,3 45,0 65,0 65,0 65,0

Overført fra drift- til investeringsregnskapet 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Sum til fordeling drift -1 436,8 -1 402,0 -1 457,2 -1 456,1 -1 453,7 -1 456,1

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

Fordelt på enhetene iflg skjema 1B -1 411,2 -1 401,8 -1 457,0 -1 455,9 -1 453,5 -1 455,9

Merforbruk/mindreforbruk -25,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*Revidert budsjett pr 10.08.2015
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8. For finansiering av investeringsbudsjettet 2016 foreslås følgende låneopptak under 

forutsetning av fylkesmannens godkjenning:  

 Låneopptak investeringer inntil 418,12 mill. kroner, herav kr. 210,4 mill. kroner 

til rentable investeringer.  

 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag 

på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.  

 Serielån  

 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 

lånevilkår.  

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

Husbanken. 

 Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.  

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

10. Eiendomsskatt fastsettes som i 2015 

 

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

årene. Handlingsprogrammet skal synliggjøre økonomiske konsekvenser de etterfølgende år 

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

basert på kommuneplanens langsiktige del. 

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

midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. 

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

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

bygge opp egenkapital til investeringer. 

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

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

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

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

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

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

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

gjennom statsbudsjettet. 

Rådmannen presenterte og fremla forslag til budsjett 2016 og Handlingsprogram 2016-2019 

for formannskapet i møte 20.10.2015. 

Det foreslås endringer i kommunens betalingssatser. I høringsprosessen foreslår rådmannen 

at forslag til betalingsreglement for 2016 legges ut sammen med høringsdokumentet. 

Formannskapet vedtar innstilling til høring i budsjettsaken 03.11.2015. Budsjett- og 

handlingsprogram skal deretter legges ut til offentlig høring og partibehandling i perioden 

03.11. – 17.11.2015. Endelig behandling i formannskapet 01.12.2015 med innstilling til 

kommunestyret. Kommunestyret behandler budsjett og handlingsprogram 10.12.2015. 

 

 

Økonomiske forhold 
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Årsbudsjettet er en bindende økonomisk plan for hele kommunens tjenestelevering. Skjer det 

endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for kommunens inntekter eller utgifter 

skal det foretas nødvendige endringer i budsjettet. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Innstillingen til økonomiplan/ årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal 

legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles av kommunestyret. Dette 

gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen/ årsbudsjettet. 

 

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

tilgjengelige inntektsrammer. Omorganiseringer og høyt fokus på effektivisering de siste 2 

årene har ført til at dette har bedret seg, men kommunen er ennå ikke økonomisk robust nok 

til å finansiere investeringer med nok egenkapital, møte en ønsket vekst i befolkningen eller 

takle uforutsette utgifter uten å måtte justere på tjenesteleveransen til innbyggerne.  

Ringerike kommune forvalter mer enn 2 milliarder kroner. Fellesskapets ressurser skal 

forvaltes til det beste for innbyggerne og hver dag bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver. 

Innbyggerne skal få så gode tjenester som mulig innenfor de rammene kommunen har. Etter 

at årsregnskapet for 2015 er avsluttet vil kommunen ha dekket alt av tidligere års merforbruk 

og ikke lenger være notert på ROBEK-listen. Fokuset fremover vil være å skape gode 

tjenester, legge til rette for vekst og fornying og skape et økonomisk fundament som gjør at 

kommunen unngår regnskapsmessige merforbruk i fremtiden. 

Fokus i budsjettet for 2016 er å utvikle tjenestetilbudet ved å gjøre ting riktig med høyere 

kompetanse. Tjenestetilbudet ønskes dreid til å ha fokus på tidlig innsats og forebygging. 

Målet er hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, med riktig hjelp og så tidlig som mulig.  

Det er planlagt store investeringer innenfor skole for å modernisere driften og legge til rette 

for befolkningsvekst. Barnehagesektoren utvides med flere plasser. Nye omsorgsboliger i 

helsesektoren skal igangsettes, og bygging av nytt renseanlegg ved Monserud fortsetter.. 

Rådmannen er av den oppfatning at innbyggerne også i denne programperioden vil få 

tjenester som holder en kvalitet som er på et godt nivå. Driften bygger videre på nivåene fra 

2015 med noen justeringer som beskrives under hvert rammeområde i rådmannens forslag til 

Handlingsprogram 2016-2019.  

I budsjett 2016 legges det til rette for noe avsetning til disposisjonsfond for å styrke 

kommunens arbeidskapital i tiden fremover. Dette er i tråd med politiske føringer som 

tidligere er gitt, og vil være viktig for å kunne gjennomføre de planene som ligger i 

handlingsprogrammet og forberede veksten som kommer også etter 2019. Driftsoversikten i 

skjema 1A viser, gjennom beløpet på skatteinntekter og rammetilskudd, at det er behov for 

økte inntekter eller reduksjon av kostnader i planperioden for å få til avsetninger til 

disposisjonsfond i kombinasjon med nye økonomiske utfordringer som kommer i perioden. 

Ringerike kommune står overfor en spennende utvikling med næringsetablering, vekst, 

modernisering og utbygging. Med utbygging av ny E16 og Ringeriksbane vil regionen og vår 

kommune møte økt oppmerksomhet og interesse for tilflytting. Vi legger til grunn at den økte 

veksten først vil komme fra 2020, men vi må allerede nå rigge oss for denne veksten. 

Utfordringene i tjenestetilbudet overfor innbyggerne må løses på en god og effektiv måte 

innenfor dagens ressursramme i handlingsplanperioden. 

Vi bygger fremtidens Ringerike. 
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Vedlegg 
1. Handlingsprogram 2016- 2019, budsjett 2016 (rådmannens forslag) 

2. Betalingsreglement 2016 

 

 
 

 

 Ringerike kommune, 16.10.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder:  

saksbehandler:  
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Ringerike kommune

Boks L23, Sentrum

3502 HøNEFOSS

24. august 2015

TAKK FOR STøTTE

Viul OK, Fossekallen il og Ringerike o-lag takker økonomisk støtte og Ordførerens medvirking under

Norgesmesterskap i orientering, ultralangdistanse, på Eggemoen lørdag. Drøyt 50 funksjonærer var i

sving gjennom helga for å dra arrangementet i havn. StØtten fra kommunen var inspirasjon og bidrar

til et greit økonomisk utbytte. Vi gjennomførte arrangementet som planlagt - og fikk mange

hyggelige tilbakemeldinger på kart, løyper og arrangement. Ordførerens utdeling av medaljer og

premier bidro på en fin måte til den verdighet et Norgesmesterskap skal ha.

,)
Til informasjon vedlegger vi programmet og løpskartet i målestokk 1:15.0Uó. Kartet vil få stor

etterbruksverdi til nybegynneropplæring, trening, tur-orientering, karuselløp og større arrangement i

alle arrangørklubbene. Ved at kartet foreligger digitalt, kan det enkelt lages utsnitt i større målestokk

spesialtilpasset ulike aktiviteter, jf vedlagte utsnitt fra flyplassomrädet. Se for øvrig informasjon på

vår nettside om arrange mentet: www.ringerike-o-lae. no

lgjen: tusen takk for medvirking og støtte

Vennlig hilsen arrangørklubbene

o

Morten Då snes

løpsleder

Dokid: 15083304
(15t5179-7)
Takker for økonomisk
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21 mars/september - vår-/høst-jevndøgn

kl 09 kl 12 kl 15 kl 17

23 juni - midtsommer

kl 09 kl 12 kl 15 kl 18 kl 20
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21 mars/september - vår-/høst-jevndøgn

kl 09 kl 12 kl 15 kl 17

23 juni - midtsommer

kl 09 kl 12 kl 15 kl 18 kl 20
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Fra: Jan Solberg [jan.solberg@ba-tec.as] 

Til: Ingrid Liseth [ingrid.liseth@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 07.09.2015 08:43:16 

Emne: VS : Nordre Park Boligsameie _M6 m perspektiv fra Helge 

Vedlegg: image001.jpg; 150309_Mulighetsstudie M6_redusert.pdf 

Hei ! 
Vedlagt følger oppdaterte tegninger og perspektiv for M6 
Håper at saken da kan gå videre ……  
 
Med vennlig hilsen  
Bygg og Anlegg Tekniske Consulenter as 

BA-tec. 
Fossveien 5 3510 Hønefoss 
 
Jan Solberg Siv.ing MRIF 
Daglig leder 
E-mail: jan.solberg@BA-tec.as 
Tlf: 900 133 44 
 
 
 

Fra: Ingrid Ek Folkestad [mailto:ief@linkarkitektur.no]  
Sendt: 3. september 2015 12:49 
Til: Jan Solberg 
Kopi: Helge Nåvik; Geir Odd Målsnes; Bruse Rognlien 
Emne: Lagesensgt 3_M6 m perspektiv fra Helge 

 
Hei Jan, 
 
Vedlegger oppdatert pdf av M6 med nytt oppdatert perspektiv fra Helge på første siden. 
 
 
Med vennlig hilsen 
  
  
Ingrid Ek Folkestad 
Sivilarkitekt MNAL  
  

 
  
Ny Postadresse: LINK arkitektur AS, Pb. 469, 1327 Lysaker 

Besøksadresse: Elveveien 81, 1366 Lysaker 

ief@linkarkitektur.no 
  
Telefon        +47 67 12 43 11                        
Telefon mob  +47 92 88 82 10                        
                       
www.l inkarki tektur .no  



 
 



 

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 

 
 

 

 

 

Møtereferat  
 
TEMA:  Samarbeidsmøte om Nordre Park Boligsameie 

 

STED:  Storgata 13, Ringerike kommune 

 

TID:   21.08.15 kl. 12.00 – 13.30 

 

 

TIL STEDE:  Jan Solberg (Forslagstiller), Grethe Tollefsen (Leder, Areal – og 

byplankontoret), Ingrid Liseth (Saksbehandler) 

 

KOPI TIL: Formannskapet 

   Hovedkomitéen for miljø og areal 

    
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/260-54 26179/15 PLN 395 27.08.2015 

 

 

 

 

Nr. Dagsorden 

 Diskutere innspillene til oppstarts-høringen 

 Se på hvilke muligheter planen har videre 

 

1 Generelt 

 De negative innspillene fokuserer hovedsakelig på at de planlagte nybyggene er for 

dominerende og for dårlig tilpasset omkringliggende bebyggelse 

 Forslagsstiller er innstilt på å tilpasse planene noe i forhold til innspillene som er 

kommet 

 Forslagstiller understreker at det likevel er viktig at prosjektet er økonomisk ansvarlig 

å gjennomføre (må gå med overskudd) 

 

2 Mulige tiltak for tilpasning til innspill 

 Fjerne dagens tilfluktsrom under nyere del av handelskole-bygget 

 Senke begge de planlagte boligblokkene med én etasjes høyde ned i grunnen, slik at de 

fremstår én etasje lavere  

 Redusere den nederste (sørligste) blokka med ytterligere én etasje, slik at byggene vil 

fremstå mer terrassert 

 Nordligste nybygg vil da få 5,5 etasjer med største høyde kote + 97.1 

 På grunn av høydeforskjeller i terrenget vil bygget fra noen vinkler visuelt fremstå 

som et 4 - 4,5-etasjesbygg  

 Sørligste nybygg får 4,5 etasjer med største høyde kote +94.2 

 Lokale oppbygg for heishus og ventilasjonsavkast vil komme ca. 1,5 m høyere enn de 

angitte målene 

 

3 Grunnforhold 

 I forbindelse med utbyggingen av handelskolen i 1977 ble det gjort grundige 



 

 

grunnundersøkelser i skråningen øst for Lagesens gate  

 Grunnen består av fast lagret leire over morene 

 Det vil derfor ikke bli noen sprengningsarbeider i forbindelse med grunnarbeidene for 

nybyggene 

 Eksisterende bebyggelse som må rives, inkludert tilfluktsrommet, vil bli revet med 

tungt maskinelt utstyr 

 Rivearbeidet forventes å ta om lag seks uker å gjennomføre 

 

4 Konsekvenser av tilpasningen 

 Høyde og volum på nybyggene nedskaleres i forhold til foreliggende skisser 

 Høyden på sørligst nybygg faller innenfor høydeintervallet på 

3,5 – 4,5 etasjer som Rambøll anbefaler i sin fortettingsanalyse for Hønefoss 

 Høyden på nordligste nybygg er én etasje høyere enn anbefalingen, men dette vil 

kunne forsvares da bygget fra flere vinkler visuelt fremstår lavere på grunn av 

terrengforskjeller 

 Antall planlagt utbygde m² reduseres fra ca. 3519 m² BRA-S (salgbare m²) til ca. 3064 

m² BRA-S 

 Forslagstiller gir uttrykk for at prosjektet nå er redusert ned til et antall salgbare m² 

som medfører at kostnadsbelastningen fra grunnlagsinvesteringene vil bli i høyeste 

laget for Hønefoss-målestokk (pr. 2015) 

 

5 Administrasjonens foreløpige vurdering 

 Positivt at forslagsstiller endrer planene for å imøtekomme innspillene til oppstart 

 Det planlegges fortsatt arbeid med fasadeuttrykket, herunder bruken av treverk, for å 

myke opp og tilpasse byggene ytterligere til omkringliggende bebyggelse 

 Fasadetilpasningen vil skje i detaljprosjekteringsfasen 

 Positivt at det gamle meieriet/handelskole-bygget bevares og gis ny bruk som bolig 

 Positivt med ny bruk av et område som i dag hovedsakelig ikke er i bruk 

 De omtalte endrede planene er fortsatt et kompromiss, men med den tilpasningen som 

nå skjer, bør de anses som et akseptabelt skisseforslag som kan legges til grunn frem 

mot 1. gangs politisk behandling av fullstendig planforslag 

 

6 Videre fremdrift 

 Forslagsstiller utarbeider nye skisser for å visualisere de endrede planene 

 Møtereferatet her samt nye skisser refereres til Hovedkomitéen for miljø og areal og 

Formannskapet 

 

 

 

Neste møte: Etter avtale 

 

Referent: Ingrid Liseth 

Telefon: 32 1174 60 

E-post: ingrid.liseth@ringerike.kommune.no 

 

 



 

Ringerike kommune 
Utbygging 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Formannskapet 

Fra: Rådmannen 

   

Kopi:   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/2932-15 26401/15 L03 30.09.2015 

Ny barneskole Hønefoss syd  

Status Ny barneskole Hønefoss syd 

 

 

Sammendrag 
Det er lagt opp en planprosess med sikte på at ny skole Hønefoss skal stå ferdig til bruk 1. 

januar 2019. I år utarbeides rom- og funksjonsprogram. I 2016 velges entreprenør og arkitekt 

og skolen prosjekteres. Byggingen vil starte i 2017. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok i sak 119/14 å kjøpe skoletomt på Benterud og videre at 

planleggingen av ny skole skulle starte omgående. Formannskapet har senere vedtatt at skolen 

skal bygges i kommunal regi (F-sak 17/15).  

Formålet med dette notatet er å orientere om prosjektprosessen for ny barneskole Hønefoss 

sør. Prosjektmodellen med beslutningspunkter, gjennomføringsmodellen og entrepriseform 

vil danne grunnlaget for den videre prosessen i prosjektet. Prosjektstrategien som nå er lagt, 

har stor betydning for og vil være førende for andre prosjekt- og fremdriftsplaner. 

  

 

Prosjektmodell. 

Figur 1 viser prosjektmodellen det jobbes etter. Den illustrerer de ulike fasene i prosjektet og 

hvor de viktige beslutningspunktene (BP) befinner seg. Nå foregår fasen «utredning» der 

rom- og funksjonsprogram fastsettes. I 2016 gjennomføres fasen «planlegging» Da velges 

entreprenør og arkitekt etter en konkurranse som blant annet inneholder skisser/design og der 

pris og kvalitet vektlegges. Etter det starter samspill- og prosjekteringsfasen.  

«Gjennomføring», altså selve byggingen, blir gjort i 2017-2018.  

 

Milepælsplanen (Figur 2), viser planlagt beslutningspunkt 1 (BP 1) er i juni eller august 2016. 

Da blir det ny sak for kommunestyret, med orientering om valg av skisse/design for den nye 

skolen. 

 

Foreløpig er årsskiftet 2016/2017 det antatte tidspunkt for beslutningspunkt 2 (BP 2). Det vil 

da bli lagt frem en politisk beslutningssak med et ferdig forprosjekt for den nye skolen 



 

 

Hønefoss Sør. Rådmann vil da legge frem endelige kostnad- og tidsramme, design og 

tekniske føringer for prosjektet. 

 

Figur 1: 

 
                         
 

Gjennomføringsmodell. 

Det er valgt en integrert gjennomføringsmodell (samspill) for å kunne ivareta byggherrens 

krav til kvalitet og delprosjekter, samtidig vil man oppnå en større sikkerhet for at prosjektet 

kan realiseres innenfor de økonomiske rammene til prosjektet. 

 

I dette prosjektet mener rådmannen at det vil være hensiktsmessig å ta med entreprenøren inn 

i design og prosjekteringsfasen for å utnytte entreprenørens kompetanse på prosjekt – og 

økonomistyring. Dette er en måte å utnytte fordelene med totalentreprise på, samtidig som 

byggherren blir en integrert del av prosjektorganisasjonen. Det betyr at byggherren kan 

påvirke beslutninger og valg av kvalitet i prosjektet frem til ferdig prosjekt. 

 

Rådmannen har vurdert det som hensiktsmessig å integrere designkonkurransen som en del av 

anskaffelsen for å komme raskt frem til en løsning og en konkurransedyktig budsjettpris på 

prosjektet før prosjekteringen endelig ferdigstilles i et forprosjekt. 

 

Konkurranseprogram. 

Anbudskonkurransen for prosjektet gjennomføres som et totrinns forløp: 

 

Del 1: Prekvalifisering av team med entreprenør med arkitekt og landskapsarkitekt 

Del 2: Konkurranse med designforslag og pris  

 

Det økonomiske mest fordelaktige tilbudet velges ut med vekt på kvalitet og pris. 

 

De prekvalifiserte entreprenørteamene legger frem et forslag til design med pris. 

Det legges opp til en bred og omfattende evaluering på følgende hovedområder: 

 

- Estetikk og design 

- Rom og funksjonsprogram 

- Teknisk program 

- Pris 

  



 

 

 

Valgt entreprenør ut fra design og pris skal kunne tilby et komplett team med rådgivere og 

underentreprenører. 

 

 

Figur 2: Milepælsplan: 

 

Fase – Politisk beslutningspunkt Tentativ fremdrift 
Rom og funksjonsprogram November 2015 

Prekvalifisering November / desember 2015 

Innleveringsfrist April 2016 

Utstilling av designforslag April / mai 2016 

Inngåelse av kontrakt Juni 2016 

BP1 Orienteringssak konsept Juni 2016 

Oppstart samspill og prosjektering August 2016 

Ferdig forprosjekt med kalkyle Desember 2016 

BP 2 Beslutningssak forprosjekt Januar 2017 

Detaljprosjektering Januar / mars 2017 

Utførelse – Bygging Mars 2017 – oktober 2018 

Ferdigstillelse  Desember 2018 
 

Prosjektstatus. 

Prosjektets fremdrift ligger innenfor oppsatt milepælsplan.  

 

Arbeidet med rom- og funksjonsprogrammet har pågått siden våren 2015. Ved  bred 

brukermedvirkning er målet å lage et rom og funksjonsprogram for ny barneskole Hønefoss 

sør med flerbrukshall, som vil ferdigstilles i november 2015. 

 

Det er igangsatt utarbeidelse av teknisk program som vil presentere de overordnede føringer 

for energi og miljø, samt tekniske funksjonskrav for prosjektet. Programmet skal utarbeides i 

samarbeid med representanter for IT, teknisk forvaltning, drift og renhold. 

 

Rom- og funksjonsprogram og teknisk program vil være en del av det endelige 

konkurranseprogrammet. 

 

Reguleringsprosessen pågår. Tronrud eiendom er forslagsstiller. Reguleringsplan er planlagt å 

gå til Hovedkomiteen for miljø og areal (HMA) den 09. november og Formannskapet den 17. 

november til 1. gangs behandling.  

 

 

 

 
 



REFERATSAKER 
 

Dato: -     Utvalg: FS Formannskapet 

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 
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23379/15 Arrangørklubbene for NM i orientering, ultralangdistanse 

Takker for økonomisk støtte og ordførers medvirkning  

 

14/260-53 29.09.2015 R/TEK/INGLIS PLN 395 

26154/15 Jan Solberg 
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Ringerike kommune

Boks L23, Sentrum

3502 HøNEFOSS

24. august 2015

TAKK FOR STøTTE

Viul OK, Fossekallen il og Ringerike o-lag takker økonomisk støtte og Ordførerens medvirking under

Norgesmesterskap i orientering, ultralangdistanse, på Eggemoen lørdag. Drøyt 50 funksjonærer var i

sving gjennom helga for å dra arrangementet i havn. StØtten fra kommunen var inspirasjon og bidrar

til et greit økonomisk utbytte. Vi gjennomførte arrangementet som planlagt - og fikk mange

hyggelige tilbakemeldinger på kart, løyper og arrangement. Ordførerens utdeling av medaljer og

premier bidro på en fin måte til den verdighet et Norgesmesterskap skal ha.

,)
Til informasjon vedlegger vi programmet og løpskartet i målestokk 1:15.0Uó. Kartet vil få stor

etterbruksverdi til nybegynneropplæring, trening, tur-orientering, karuselløp og større arrangement i

alle arrangørklubbene. Ved at kartet foreligger digitalt, kan det enkelt lages utsnitt i større målestokk

spesialtilpasset ulike aktiviteter, jf vedlagte utsnitt fra flyplassomrädet. Se for øvrig informasjon på

vår nettside om arrange mentet: www.ringerike-o-lae. no

lgjen: tusen takk for medvirking og støtte

Vennlig hilsen arrangørklubbene

o

Morten Då snes

løpsleder

Dokid: 15083304
(15t5179-7)
Takker for økonomisk
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21 mars/september - vår-/høst-jevndøgn

kl 09 kl 12 kl 15 kl 17

23 juni - midtsommer

kl 09 kl 12 kl 15 kl 18 kl 20
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21 mars/september - vår-/høst-jevndøgn

kl 09 kl 12 kl 15 kl 17

23 juni - midtsommer

kl 09 kl 12 kl 15 kl 18 kl 20
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Fra: Jan Solberg [jan.solberg@ba-tec.as] 
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Emne: VS : Nordre Park Boligsameie _M6 m perspektiv fra Helge 
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Hei ! 
Vedlagt følger oppdaterte tegninger og perspektiv for M6 
Håper at saken da kan gå videre ……  
 
Med vennlig hilsen  
Bygg og Anlegg Tekniske Consulenter as 

BA-tec. 
Fossveien 5 3510 Hønefoss 
 
Jan Solberg Siv.ing MRIF 
Daglig leder 
E-mail: jan.solberg@BA-tec.as 
Tlf: 900 133 44 
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Hei Jan, 
 
Vedlegger oppdatert pdf av M6 med nytt oppdatert perspektiv fra Helge på første siden. 
 
 
Med vennlig hilsen 
  
  
Ingrid Ek Folkestad 
Sivilarkitekt MNAL  
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Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 

 
 

 

 

 

Møtereferat  
 
TEMA:  Samarbeidsmøte om Nordre Park Boligsameie 

 

STED:  Storgata 13, Ringerike kommune 

 

TID:   21.08.15 kl. 12.00 – 13.30 

 

 

TIL STEDE:  Jan Solberg (Forslagstiller), Grethe Tollefsen (Leder, Areal – og 

byplankontoret), Ingrid Liseth (Saksbehandler) 

 

KOPI TIL: Formannskapet 

   Hovedkomitéen for miljø og areal 

    
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/260-54 26179/15 PLN 395 27.08.2015 

 

 

 

 

Nr. Dagsorden 

 Diskutere innspillene til oppstarts-høringen 

 Se på hvilke muligheter planen har videre 

 

1 Generelt 

 De negative innspillene fokuserer hovedsakelig på at de planlagte nybyggene er for 

dominerende og for dårlig tilpasset omkringliggende bebyggelse 

 Forslagsstiller er innstilt på å tilpasse planene noe i forhold til innspillene som er 

kommet 

 Forslagstiller understreker at det likevel er viktig at prosjektet er økonomisk ansvarlig 

å gjennomføre (må gå med overskudd) 

 

2 Mulige tiltak for tilpasning til innspill 

 Fjerne dagens tilfluktsrom under nyere del av handelskole-bygget 

 Senke begge de planlagte boligblokkene med én etasjes høyde ned i grunnen, slik at de 

fremstår én etasje lavere  

 Redusere den nederste (sørligste) blokka med ytterligere én etasje, slik at byggene vil 

fremstå mer terrassert 

 Nordligste nybygg vil da få 5,5 etasjer med største høyde kote + 97.1 

 På grunn av høydeforskjeller i terrenget vil bygget fra noen vinkler visuelt fremstå 

som et 4 - 4,5-etasjesbygg  

 Sørligste nybygg får 4,5 etasjer med største høyde kote +94.2 

 Lokale oppbygg for heishus og ventilasjonsavkast vil komme ca. 1,5 m høyere enn de 

angitte målene 

 

3 Grunnforhold 

 I forbindelse med utbyggingen av handelskolen i 1977 ble det gjort grundige 



 

 

grunnundersøkelser i skråningen øst for Lagesens gate  

 Grunnen består av fast lagret leire over morene 

 Det vil derfor ikke bli noen sprengningsarbeider i forbindelse med grunnarbeidene for 

nybyggene 

 Eksisterende bebyggelse som må rives, inkludert tilfluktsrommet, vil bli revet med 

tungt maskinelt utstyr 

 Rivearbeidet forventes å ta om lag seks uker å gjennomføre 

 

4 Konsekvenser av tilpasningen 

 Høyde og volum på nybyggene nedskaleres i forhold til foreliggende skisser 

 Høyden på sørligst nybygg faller innenfor høydeintervallet på 

3,5 – 4,5 etasjer som Rambøll anbefaler i sin fortettingsanalyse for Hønefoss 

 Høyden på nordligste nybygg er én etasje høyere enn anbefalingen, men dette vil 

kunne forsvares da bygget fra flere vinkler visuelt fremstår lavere på grunn av 

terrengforskjeller 

 Antall planlagt utbygde m² reduseres fra ca. 3519 m² BRA-S (salgbare m²) til ca. 3064 

m² BRA-S 

 Forslagstiller gir uttrykk for at prosjektet nå er redusert ned til et antall salgbare m² 

som medfører at kostnadsbelastningen fra grunnlagsinvesteringene vil bli i høyeste 

laget for Hønefoss-målestokk (pr. 2015) 

 

5 Administrasjonens foreløpige vurdering 

 Positivt at forslagsstiller endrer planene for å imøtekomme innspillene til oppstart 

 Det planlegges fortsatt arbeid med fasadeuttrykket, herunder bruken av treverk, for å 

myke opp og tilpasse byggene ytterligere til omkringliggende bebyggelse 

 Fasadetilpasningen vil skje i detaljprosjekteringsfasen 

 Positivt at det gamle meieriet/handelskole-bygget bevares og gis ny bruk som bolig 

 Positivt med ny bruk av et område som i dag hovedsakelig ikke er i bruk 

 De omtalte endrede planene er fortsatt et kompromiss, men med den tilpasningen som 

nå skjer, bør de anses som et akseptabelt skisseforslag som kan legges til grunn frem 

mot 1. gangs politisk behandling av fullstendig planforslag 

 

6 Videre fremdrift 

 Forslagsstiller utarbeider nye skisser for å visualisere de endrede planene 

 Møtereferatet her samt nye skisser refereres til Hovedkomitéen for miljø og areal og 

Formannskapet 

 

 

 

Neste møte: Etter avtale 

 

Referent: Ingrid Liseth 

Telefon: 32 1174 60 

E-post: ingrid.liseth@ringerike.kommune.no 
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Utbygging 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Formannskapet 

Fra: Rådmannen 

   

Kopi:   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/2932-15 26401/15 L03 30.09.2015 

Ny barneskole Hønefoss syd  

Status Ny barneskole Hønefoss syd 

 

 

Sammendrag 
Det er lagt opp en planprosess med sikte på at ny skole Hønefoss skal stå ferdig til bruk 1. 

januar 2019. I år utarbeides rom- og funksjonsprogram. I 2016 velges entreprenør og arkitekt 

og skolen prosjekteres. Byggingen vil starte i 2017. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok i sak 119/14 å kjøpe skoletomt på Benterud og videre at 

planleggingen av ny skole skulle starte omgående. Formannskapet har senere vedtatt at skolen 

skal bygges i kommunal regi (F-sak 17/15).  

Formålet med dette notatet er å orientere om prosjektprosessen for ny barneskole Hønefoss 

sør. Prosjektmodellen med beslutningspunkter, gjennomføringsmodellen og entrepriseform 

vil danne grunnlaget for den videre prosessen i prosjektet. Prosjektstrategien som nå er lagt, 

har stor betydning for og vil være førende for andre prosjekt- og fremdriftsplaner. 

  

 

Prosjektmodell. 

Figur 1 viser prosjektmodellen det jobbes etter. Den illustrerer de ulike fasene i prosjektet og 

hvor de viktige beslutningspunktene (BP) befinner seg. Nå foregår fasen «utredning» der 

rom- og funksjonsprogram fastsettes. I 2016 gjennomføres fasen «planlegging» Da velges 

entreprenør og arkitekt etter en konkurranse som blant annet inneholder skisser/design og der 

pris og kvalitet vektlegges. Etter det starter samspill- og prosjekteringsfasen.  

«Gjennomføring», altså selve byggingen, blir gjort i 2017-2018.  

 

Milepælsplanen (Figur 2), viser planlagt beslutningspunkt 1 (BP 1) er i juni eller august 2016. 

Da blir det ny sak for kommunestyret, med orientering om valg av skisse/design for den nye 

skolen. 

 

Foreløpig er årsskiftet 2016/2017 det antatte tidspunkt for beslutningspunkt 2 (BP 2). Det vil 

da bli lagt frem en politisk beslutningssak med et ferdig forprosjekt for den nye skolen 



 

 

Hønefoss Sør. Rådmann vil da legge frem endelige kostnad- og tidsramme, design og 

tekniske føringer for prosjektet. 

 

Figur 1: 

 
                         
 

Gjennomføringsmodell. 

Det er valgt en integrert gjennomføringsmodell (samspill) for å kunne ivareta byggherrens 

krav til kvalitet og delprosjekter, samtidig vil man oppnå en større sikkerhet for at prosjektet 

kan realiseres innenfor de økonomiske rammene til prosjektet. 

 

I dette prosjektet mener rådmannen at det vil være hensiktsmessig å ta med entreprenøren inn 

i design og prosjekteringsfasen for å utnytte entreprenørens kompetanse på prosjekt – og 

økonomistyring. Dette er en måte å utnytte fordelene med totalentreprise på, samtidig som 

byggherren blir en integrert del av prosjektorganisasjonen. Det betyr at byggherren kan 

påvirke beslutninger og valg av kvalitet i prosjektet frem til ferdig prosjekt. 

 

Rådmannen har vurdert det som hensiktsmessig å integrere designkonkurransen som en del av 

anskaffelsen for å komme raskt frem til en løsning og en konkurransedyktig budsjettpris på 

prosjektet før prosjekteringen endelig ferdigstilles i et forprosjekt. 

 

Konkurranseprogram. 

Anbudskonkurransen for prosjektet gjennomføres som et totrinns forløp: 

 

Del 1: Prekvalifisering av team med entreprenør med arkitekt og landskapsarkitekt 

Del 2: Konkurranse med designforslag og pris  

 

Det økonomiske mest fordelaktige tilbudet velges ut med vekt på kvalitet og pris. 

 

De prekvalifiserte entreprenørteamene legger frem et forslag til design med pris. 

Det legges opp til en bred og omfattende evaluering på følgende hovedområder: 

 

- Estetikk og design 

- Rom og funksjonsprogram 

- Teknisk program 

- Pris 

  



 

 

 

Valgt entreprenør ut fra design og pris skal kunne tilby et komplett team med rådgivere og 

underentreprenører. 

 

 

Figur 2: Milepælsplan: 

 

Fase – Politisk beslutningspunkt Tentativ fremdrift 
Rom og funksjonsprogram November 2015 

Prekvalifisering November / desember 2015 

Innleveringsfrist April 2016 

Utstilling av designforslag April / mai 2016 

Inngåelse av kontrakt Juni 2016 

BP1 Orienteringssak konsept Juni 2016 

Oppstart samspill og prosjektering August 2016 

Ferdig forprosjekt med kalkyle Desember 2016 

BP 2 Beslutningssak forprosjekt Januar 2017 

Detaljprosjektering Januar / mars 2017 

Utførelse – Bygging Mars 2017 – oktober 2018 

Ferdigstillelse  Desember 2018 
 

Prosjektstatus. 

Prosjektets fremdrift ligger innenfor oppsatt milepælsplan.  

 

Arbeidet med rom- og funksjonsprogrammet har pågått siden våren 2015. Ved  bred 

brukermedvirkning er målet å lage et rom og funksjonsprogram for ny barneskole Hønefoss 

sør med flerbrukshall, som vil ferdigstilles i november 2015. 

 

Det er igangsatt utarbeidelse av teknisk program som vil presentere de overordnede føringer 

for energi og miljø, samt tekniske funksjonskrav for prosjektet. Programmet skal utarbeides i 

samarbeid med representanter for IT, teknisk forvaltning, drift og renhold. 

 

Rom- og funksjonsprogram og teknisk program vil være en del av det endelige 

konkurranseprogrammet. 

 

Reguleringsprosessen pågår. Tronrud eiendom er forslagsstiller. Reguleringsplan er planlagt å 

gå til Hovedkomiteen for miljø og areal (HMA) den 09. november og Formannskapet den 17. 

november til 1. gangs behandling.  
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Arkivsaksnr.: 15/8479-5   Arkiv:   

 

Etterbruk av Vegård skole  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Vegård skole, gnr. 21, bnr. 8, legges ut for salg på det åpne marked. 

 Rådmann gis fullmakt til å gjennomføre salget til høystbydende, også dersom 

høyeste bud er under takst. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

 

Bakgrunn 

  

Ringerike kommune vedtok i sak 35/15 at Vegård skole skulle legges ned fra 01.08.2015.  I 

vedtakets pkt. 3 står det: 

 

Rådmannen utarbeider politisk sak om etterbruk av Vegård skole, og legger denne fram for 

politisk behandling tidlig høsten 2015. 

 

Beskrivelse av saken 
  

Eiendommen er regulert til offentlig formål. 

For eier Ringerike kommune er følgende muligheter vurdert som aktuelle: 

 Salg av eiendommen til Vegårdsfjerdingen AS, Åsakroken Bygdetun eller andre 

lokale interesseforeninger til takst. 

 Salg av eiendommen på det åpne marked til høystbydende.  

 Utleie av eiendom og bygningsmasse. 

 Oppdeling av eiendommen og salg etter oppdeling. 



På eiendommen står det to bygninger. Den nye skolen ble bygd i starten av 1980. Den gamle 

skolen ble bygd rundt 1860 da det det kom en ny skolereform og det ble slutt på 

omgangsskole.  

Grunnen hvor den gamle skolen står, ble gitt i gave av grunneierne til skoletomt.  Ringerike 

kommune fikk hjemmel til denne grunnen i 1925.  I ettertid har Ringerike kommune kjøpt 

tilleggsgrunn for å utvide tomtearealet til skolen.  Tomtearealet er på ca. 18 200 m². 

Kommunen selv har ingen virksomhet som har behov for denne eiendommen.  

Det har meldt seg noen interessenter for eiendommen.  Vegårdsfjerdingen AS har sendt 

kommunen et skriftlig innspill når det gjelder etterbruk samt brev.  (Innspillet følger 

vedlagt) Vegårdsfjerdingen AS har som intensjon å overta Vegård skole ved et kjøp. 

Vegårdsfjerdeingen AS har et bredt engasjement i lokalsamfunnet. Skolen har alltid vært et 

samlingssted for bygda og dette ønsker de det fortsatt skal være. Lag og foreninger i Åsa 

støtter opp om planene.   Vegårdsfjerdingen AS skal drifte skolen som et «non profit» 

prosjekt, og lag og foreninger som pr i dag bruker skolen, skal få fortsette med det.  

Åsakroken Bygdetun har og meldt sin interesse for skolen. De har sammenfallende interesse 

som Vegårdsfjerdingen AS. Dette brevet vedlegges. 

Bufetat har tatt kontakt med Ringerike kommune i forhold til leie av ledige lokaler til 

barnebolig.  Vegård skole vil kunne dekke Bufetats behov, men er ikke aktuell for leie 

akkurat nå. Bufetat utelukker imidlertid ikke at det på et senere tidspunkt kan bli aktuelt å 

leie Vegård skole til barnebolig. 

Tomtestørrelsen, 18 mål, tilsier at eiendommen kan deles og selges til ulike formål. For 

Ringerike kommune vurderes det ikke som hensiktsmessig å påkoste en oppdeling av 

eiendommen. Rådmannen foreslår derfor salg av eiendommen samlet. 

 

Forholdet til overordnede planer 
  

I soneplan Åsa er det regulert 3 områder for boligbygging slik: 

 Tjyruhjellen 3 eneboliger 

 Småbråten-Johnsrud 2 eneboliger 

 Grenda 11 eneboliger 

 I tillegg vurderes et nytt område inn i kommuneplanen.  

 

Juridiske forhold  
  

Om eiendommen skal selges og skal brukes til noe annet enn offentlig formål, krever det en 

omregulering. 

Rådmannen anbefaler at eiendommen selges uten omregulering og at kjøper må ta den risiko 

det ligger i eventuell søknad om omregulering. 



Økonomiske forhold 

Det er innhentet en takst på eiendommen.  Markedstaksten er vurdert til kr 3 000 000,-. 

Takst følger vedlagt. Siden innhentet takst synes å være lav, er det bestilt en takst til på 

Vegård skole for å verifisere nivået på markedstaksten. Ny takst vil bli holdt i uke 42. 

Det er antatt at Ringerike kommune kan tjene mer på et salg gjennom å dele opp 

eiendommen i salgbare selvstendige deler.  

 

Alternative løsninger 

Alternativt vedtak 1 

Eiendommen gnr. 21, bnr. 8 selges for takst til lokale interesseorganisasjoner. Før endelig 

avtale gjøres, legges tilbudene fram for Ringerike kommunestyre, som tar endelig 

beslutning. 

Alternativt vedtak 2 

Eiendommen deles opp og selges stykkevis for å øke inntektene fra salget. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har undersøkt, og funnet at Ringerike kommunes virksomhet ikke trenger 

eiendommen gnr. 21, bnr. 8 – Vegård skole. 

Videre ser rådmannen det som viktig at kommunen ikke har ansvar for, og kostnader med 

eiendommer virksomheten ikke trenger, og mener et salg er det mest fornuftige. 

Rådmannen ønsker primært at eiendommen legges utfor salg på det åpne markedet. 

Eiendommen omreguleres ikke før salg.  Om kjøper har et annet formål enn offentlig 

virksomhet, er utfallet av omregulering kjøpers risiko. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
  

Sak 35/15 

 

Vegård skole 

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 

1. Vegård skole legges ned fra 01.08.15 

2. Elever fra Vegård skoles opptaksområde overføres til Vang skole fra 01.08.15 

3. Rådmannen utarbeider politisk sak om etterbruk av Vegård skole, og legger denne 

fram for politisk behandling tidlig høsten 2015 

 

 
 

 



 

Vedlegg 
 

Interesse for gjenbruk av Vegård skole 

Etterbruk av Vegård skole (skisse) 

Etterbruk av Vegård skole 

Til politikere og administrasjon 

Takst Vegård skole 

. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.10.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder:  

 

saksbehandler: Torunn Kaspersen 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



Fra: Eli Andersen [eliandersen@online.no] 

Til: Roger Sørslett [Roger.Sorslett@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Torunn Kaspersen [Torunn.Kaspersen@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 06.10.2015 14:48:58 

Emne: Re: Vegård skole 

Vedlegg:  

Hei,  
 
Jeg har forsøkt å ringe noen ganger, men ikke fått tak i deg. 
 
Det hadde vært fint om vi kan avtale et møte. Vi har mulighet i morgen og torsdag. Vi kan også fremlegge 
det dere måtte ønske av dokumentasjon på gjenbruk av Vegård skole ved er eventuelt salg.  
 
Håper å høre fra dere.  
 
Mvh Eli Drægalid Andersen  
På vegene av Åsakroken Bygdetun 
 
 
Fra EDA iPhone 
 
On 5. okt. 2015, at 12.20, Eli Andersen <eliandersen@online.no> wrote: 

Hei  
 
Ja, vi i Åsakroken Bygdetun er en interessegruppe for gjenbruk av Vegård skole for å 
ivareta bygdefolket interesser.  
 
Vi kjenner til Vegårdsfjerdingen fra media, og har forstått det slik at gruppen i hovedsak 
har hatt sitt utspring i ønsket om å etablere en montesorriskole.  
 
Vi i Åsakroken bygdetun kommer gjerne til et møte for å presentere konseptet om 
gjenbruk av Vegård skole og de planer vi ser for oss for å ivareta bygdas tradisjoner. Jeg 
kan jo ringe for å avtale nærmere, så vi eventuelt kan rekke et møte før torsdag hvis det 
er ønskelig.  
 
Med dette som utgangspunkt, er det defor ønskelig at dere i den politiske saken oppgir 
at det er flere interessenter ved et eventuelt salg av Vegård skole.  
 
Mvh Eli Drægalid Andersen  
På vegene av Åsakroken Bygdetun 
 
 
 
Fra EDA iPhone 



 
On 5. okt. 2015, at 08.50, Roger Sørslett <Roger.Sorslett@ringerike.kommune.no> 
wrote: 

Hei 
  
Vi jobber med å lage en politisk sak for etterbruk av Vegård skole og 
hadde onsdag i forrige uke møte med Vegårdsfjerdingen.  
Torsdag i forrige uke fikk jeg videresendt en mail fra Rådmannen der 
Åsakroken bygdetun også har fremmet interesse for eiendommen. 
Med andre ord har vi to interesseforeninger fra Åsa nå. Kjenner dere til 
hverandre?   
Skal vi i den politiske saken oppgi at det er flere lokale 
interesseforeninger? Saken må sendes fra oss til Rådmann torsdag(?) 
denne uken. 
  
  

Med vennlig hilsen 

  
Roger Sørslett 

Teknisk sjef 
Ringerike kommune 
  
Tlf 95876822 
  





Etterbruk av Vegård skole 

Vegård skole ble lagt ned fra august 2015 og rådmannen vil i løpet av høsten komme med 
forslag til etterbruk av eiendommen. Vi kjenner til prosessen rundt salgene av de tidligere 
nedlagte skolene i kommunen. Vi har ut i fra kommunestyremøtet fra august 2015, forstått det 
slik at kommunen ønsker en raskere behandlingsprosess vedrørende Vegård skole. I allmøte 
på Vegård skole med rådmann og ordfører ble bygda oppfordret til å fremme forslag og vise 
interesse for utvikling i Åsa. 

Vegårdsfjerdingen AS er et selskap stiftet på et idealistisk grunnlag som arbeider for å overta 
eiendommen Vegård skole i sin helhet. Selskapet er stiftet for genuint å ivareta bygdas interesser 
og vil skape et nærmiljøsenter som vil være med å berike utviklingen av regionen. 
Nærmiljøsenteret vil både videreføre tidligere aktiviteter og tilføre nye. 

Vegårdsfjerdingen AS sendte 22.09.15 et brev der det ble redegjort for intensjonen og 
hensikten med ønske om å kjøpe/overta Vegård skole med tomt i sin helhet. Se vedlagt skriv. 

Vi har vært i møte med Roger Sørslett og Torunn Kaspersen fra Teknisk etat og etter samtaler 
med dem vil vi her redegjøre videre for våre planer for Vegård skole med tomt.  

Vegård skole med tilhørende eiendom har i alle år vært et viktig samlingsted for folk i 
nærmiljøet. Det har primært vært skoledrift i bygningene på tomten, men lag og foreninger 
har også brukt bygningene, tomten og nærmiljøet i sin aktivitet. 

Vi ønsker å videreføre de eksisterende aktivitetene og skape arena for nye. Det langsiktige 
målet er å utvikle et nærmiljøsenter som inneholder tilbud til befolkningen i alle livsfaser og 
at dette kan bidra positivt til å bedre livskvalitet og folkehelse. I samarbeid med nærmiljøet og 
ut i fra befolkningen og kommunens behov ønsker vi å utvikle et livslangt frisklivssenter der 
fokus på aktivitet, sosialt samvær, og kunnskapsutvikling står i fokus.  

Vi tenker innovativt og er åpne for nye muligheter og behov, men vil ta utgangspunkt i de 
eksisterende aktivitetene som har vært benyttet av mange. Vi vil nedenfor komme med en 
liste over eksisterende aktiviteter og samarbeidspartnere som er der i dag. 

For at vi skal nå målet om et nærmiljøsenter som både gir arbeidsplasser og et godt tilbud til 
befolkningen er det viktig for oss å tenke prosjektet i to faser: 

1. Fase: Gå i dialog med nåværende brukere av bygg og eiendom for å kartlegge 
eventuelle samarbeidspartnere og leietagere. Eiendommen trenger noe faste inntekter, 
for å ivareta drift og vedlikehold, samt noe oppgraderinger. Vi tenker å legge prisen på 
leie på samme nivå som den kommunene har hatt. Vi vil også se på flere mulige 
aktiviteter og inntektsbringende bruk slik at vi har mulighet til å utvikle 
nærmiljøsenteret videre. 
 

2. Fase: Lage en plan og gjennomføre opprettelsen av et eldre tun på eiendommen. Vi vil 
bygge et eldretun der eldre kan leie plass når de ikke lenger ønsker eller klarer å bo i 
sine tidligere boliger. Intensjonen med tilbudet er å utvide botilbudet til eldre i 
kommunen og være et supplement til det offentlige tilbudet. Vi ønsker at tilbudet skal 
være søkbart og at det skal være mulig for eldre med ulike bistandsbehov.  
 



Vegårdskolemedeiendombestårav trebruksenheter,hvit-skolenfra 1861, rød-
skolenfra 1982ogutearealet. Vi ønskerå overtaeiendommeni sin helhetfor å få
mulighetogplasstil å utvikle nærmiljøsenteretslik vi serdetfor oss.Brukenav begge
byggsamteiendomerviktig for enbærekraftigutvikling av nærmiljøsenteret. Vi er
avhengigav leieinntekterpådelerav bygningsmassenfor åkunnehaplasstil frivillige
organisasjoner,foreningslivogveldedighetsarbeid.I arbeidetmedsenteremenervi
deter viktig å få engodbalansemellomdettefor åkunneskapeet bærekraftig
nærmiljøsentermedinnholdog fokuspålivskvalitet,oppvekstog folkehelse.

Vi vil herkommemedenliste nåværendeaktiviteter,tiltak og tankerfor fremtidig
bruk.

Bruk avhvit-skolen:

Oppgradereog lagei standdengamlelærerleilighetenfor utleiesomsikrerfastinntekt,
Vurdereå lageenleilighettil i andreetasjederdengamlesløydsalenvar.
Settei standdeteneundervisningsrommetfor møterogutleietil mindreaktiviteter,sepå
mulighetenefor å lageterrassepåutsiden.
Brukedetgamleskolekjøkkenettil serveringavmattil eldre,ogaktiviteterinn mot jul.
Bakedager,hobbykvelder,kursetc.
Utleietil pensjonistforening,sanitetsforeningogbåtforeningfor møtevirksomhet.

Bruk avrød-skolen:

Daheleeiendommenønskesbrukt til etnærmiljøsenter,ønskervi åholdeallemuligheteråpne,
menvi nevnernoenaktuelleaktiviteter:

DaÅsatuaNaturbarnehagemuligenstrenger størrelokaliteter fordi deter storsøkningtil
barnehagen,kandeværeenpotensiellleietager.
Steinsfjordenskolekanværeennaturligleietager.
SFOvil væreennaturligleietager.
Fotball-gutta, basketball-dameneog innebandy-herrenekanleie,oggjørdeti dag.
Bueskytterklubbenhartidligereleid.
Detharværtstoreaktiviteterrundtloppemarkedi mangeår,disseeraktuelleleiere/
brukere.
Sykkelgruppaønskeråbenytteskolenogbyggenetil sinaktivitet.
Vi ønskeråbrukeskoleni sinhelhettil 17. mai feiringerogandrestørrebegivenheter.
Detharværtforestillinger/revyerog fellesmøteri gymsalen,dererdetplasstil mange.
All -idrettenfor deyngrei bygdaharbruktbådegymsal,isenute, lysløypaogområdene
rundt.
Eikli skolekorpshar i flereåravholdtkorpsseminarmedovernattingi lokalene.
Utleietil kor, dramaogbandøvelser.
Trimgrupperfor deeldreeksempelvishjertetrimsomtidligereharleid.

Utearealene:

Vedskolenerdeti dagenoppmerkethåndballbane,somogsåbrukestil stikkball.
Deter lekeplassermedhuskerklatretårn,grillplasser og turnstenger.
Deter lysløypemedlys somer styrtmedtidsurog fotocelle,løyparyddesogprepareres
jevnlig.



Deter fotballbanesomisleggestil skøytebanevinterstid, sombenyttestil trening påde
aktuelleårstider.
Deter sykkelklubbersomønskeråarrangeresykkelløpi marka,somønskeråbenytteseg
avskole,dusjer,ogløypeanlegg.
Utvikle uteområdenefor åstimulereog leggetil rettefor fysiskaktivitetbådefor den
yngreogeldregarde.

Grunnlagetfor vårtønskeaveiendommenliggeri «detgodeliv i Åsa».Der tankenerå favnealle
aldersgrupper«fra krybbetil grav». I Nærmiljøsenteretvil vi tilretteleggefor godetilbud for
alle bådei oppvekst,aktivitet ogomsorg.Vi vil væreenstøttespilleri enhektiskhverdagog
gi godeopplevelserogøkelivskvalitetenogbedrefolkehelsenfor alle somønskeråbenytte
tilbudet.Vi vil i samarbeidmedlokalsamfunnet,lagog foreningerogkommunenværeåpne
for tankerogbehovsommåttekomme.Det erviktig for ossat arbeidetvi gjørog
nærmiljøsentereter til gledefor flest mulig ogat vi kanbidrapositivt inn i
ringerikssamfunnet.Vedlagtvil følgetegningav områdetslik vi tenkerdet.Vi er i prosess
medutviklingenavnærmiljøsenteretogviderekonkreteplanerog tegningervil kommeetter
hvert.

Vi ønskerderforåovertaVegårdskoleog eiendommeni sin helhetsåsnartsommulig og
håperdereserpositivtpåvårhenvendelse.

Medvennlighilsen
VegårdsfjerdingenAS
JardarJohnsrud
styreleder



Løsning for etterbruk av Vegård skole 
 

 
Vegårdsfjerdingen AS er et selskap stiftet på et idealistisk grunnlag som arbeider for å overta 
eiendommen Vegård skole i sin helhet. Selskapet er stiftet for genuint å ivareta bygdas 
interesser og vil utvikle et nærmiljøsenter som vil være med å berike utviklingen av regionen. 
Nærmiljøsenteret vil videreføre tidligere aktiviteter og tilføre nye. 
 
Vegård skole ble lagt ned fra august 2015 og rådmannen skal i løpet av høsten komme med 
forslag til etterbruk av eiendommen. Vi kjenner til prosessen rundt salgene av de tidligere 
nedlagte skolene i kommunen. Vi har ut i fra det som ble sagt i kommunestyret i august 
2015, forstått det slik at kommunen ønsker en raskere behandlingsprosess vedrørende 
Vegård skole. I allmøte på Vegård skole med rådmann og ordfører ble bygda oppfordret til å 
fremme forslag og vise interesse for utvikling i Åsa. 
  
Sentrale myndigheter vedtok via skolereformen fra midten av 1800-tallet at omgangsskolene 
skulle erstattes med faste skoler. Da det tok noe tid før det offentlige fikk startet skole i Åsa, 
tok bygdas befolkning saken i egne hender. Det ble stilt grunn til disposisjon fra nærliggende 
gårdsbruk og bygdas egne håndverkere reiste skolebygget. Vegård skole sto ferdig i 1861, 
slik la bygda til rette for undervisning og samtidig et forsamlingssted for Vegårdsfjerdingens 
befolkning. Bygda har derfor et sterkt eierforhold til Vegård skole og mange har gjennom 
generasjoner gjort en stor innsats for å bygge, bevare og utvikle eiendommen. 
  
Vegårdsfjerdingen AS har snakket med Sparebank 1 Ringerike Hadeland om eventuell 
restfinansiering, og regner med en rask overtagelse fra kommunen. Vi er kjent med at 
Ringerike kommune ved et salg av stedet ønsker å kvitte seg med alle forpliktelser 
vedrørende fremtidig drift, hvilket vi selvsagt vil etterleve. Vi ønsker derfor å overta 
eiendommen slik at den kan fortsette å være til glede og nytte for innbyggerne og vil 
samtidig være et positivt tilskudd til kommunens ønske om utvikling. 
 
Ved spørsmål og innspill, ta gjerne kontakt. 
 
 
Med vennlig hilsen 
for styret i Vegårdsfjerdingen AS 
 
 
Jardar Johnsrud     Inger E. W. Tangen 
leder     nestleder 
jardar@gs90.no   ingerwtangen@hotmail.com  
                                            
  
 
 
 
 



Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Verditakst

Vegård barneskole, Åsa
Tjyruhjellveien 4

3512 HØNEFOSS

Gnr. 21 Bnr. 8 

RINGERIKE KOMMUNE

Utført av:

Ingeniør Tor Gunnar Sand
Takstmann MNTF

Oppdrag 2015467  Befaringsdato: 18.09.2015

 



Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Verditakst

Vegård barneskole, Åsa
Tjyruhjellveien 4

3512 HØNEFOSS
Gnr. 21 Bnr. 8 

RINGERIKE KOMMUNE

Forutsetninger
Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til 
andre aktører i eiendomsbransjen.

Verditaksten er utført iht. NTF's regler, NS 3451 og NS 3940. Taksten er kun basert på visuell befaring 
uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en 
tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom 
dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp.

Andre forutsetninger/opplysninger
Opplysninger om eiendommen er gitt ved befaringen, og er ikke sjekket med kommunen eller grunnboka. 
Alle arealene er målt innvendig og beregnet utvendig på byggene. 
Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil/mangler som han ikke kunne ha 
oppdaget etter å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier. Taksten er avholdt etter beste skjønn og i 
henhold til de gjeldende instruks og retningslinjer. 
Takstmannen har ikke undersøkt/vurdert regulering, byggetillatelse eller andre forhold ift bygningsetaten, 
forøvrig ingen spesielle forhold takstmannen ble gjort kjent med på befaringsdagen. 

Mandat
Oppdraget er gitt av Torunn Kaspersen i Ringerike kommune.

Oppdragsgiver ønsker en takst over eiendommen slik den fremstår i dag. Verdien skal baseres på en 
normal markedspris for eiendommen solgt i dagens eiendomsmarked. Normal markedspris er den pris 
flere sansynlige invenstorer kan være villige til å betale  for eiendommen.

Sammendrag/konklusjon
Sammendrag: Eiendommen er en nedlagt grendeskole/barneskole i Åsa, der det er en gammel 

skolestue fra 1861, og ett nyere skolebygg fra 1982. Fin sydvendt beliggenhet 
med utsikt over Steinsfjorden. Eiendommen grenser mot Åsaveien, noe som gir 
gode profileringsmuligheter. Grei adkomst både mot Hønefoss og mot 
Sundvollen/Oslo. 
Gamleskolen bærer preg av lite vedlikehold og ingen oppgraderinger i senere tid.
Nyeskolen er generelt normalt vedlikeholdt. Begynner å bli moden for noe 
oppgraderinger og modernisering.

Eiendommen er regulert til offentlig bygg der skolen ligger, og til idrettsanlegg 
for en idrettsbane. Ved event salg til annen virksomhet enn skole, må det til en 
omregulering. Det er ikke sjekket med kommunen hvor enkelt dette er.
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 21  Bnr. 8   KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Vegård barneskole, Åsa - Tjyruhjellveien 4, 3512 HØNEFOSS

Ved annen bruk, så har nyeskolen 4 romslige klasserom, kontorer og en gymsal. 
Antar at det er muligheter for å kunne tilpasse annen virksomhet.

Markedsverdi
Konklusjon markedsverdi: Kr 3 000 000

Hønefoss, 21.09.2015

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingeniør Tor Gunnar Sand

Takstmann MNTF

   Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Oppdr.nr: Bef.dato: Side:

  Takstmann AS  Org.nr. 895195162 MVA 2015467 18.09.2015 3 av 13



Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 21  Bnr. 8   KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Vegård barneskole, Åsa - Tjyruhjellveien 4, 3512 HØNEFOSS

Rekvirent
Rekvirert av: Ringerike kommune v/Torunn Kaspersen

Besiktigelse, tilstede
Dato: 18.09.2015 - Erling Fodnæss  Ringerike kommune

- Geir Sverre Svingheim  Ringerike kommune
- Ingeniør Tor Gunnar Sand  Takstmann

Dokumentkontroll
Dokumenter fremvist: Situasjonskart Dato 17.09.2015 
Andre dok./kilder: Rekvirent

Eiendomsdata.no Dato 17.09.2015 

Eiendomsdata
Matrikkeldata: Gnr. 21 Bnr. 8

Hjemmelshaver: Ringerike kommune

Tomt: Eiet tomt.  Areal 18 228,4 m²  Opplyst i Eiendomsdata.no

Konsesjonsplikt: Konsesjonsfritt

Adkomst: Privat vei

Vann: Privat felles vann fra Tjyruhjellen vannverk

Avløp: Kommunalt avløp til KUR-anlegg

Regulering: Regulert område. Regulert som offentlig bygg og som idrettsanlegg

Kommuneplan: Kommuneplan for Ringerike. Vist som offentlig bygg og idrettsanlegg

Forsikringsforhold
Kommentar: Forsikringspapirer er ikke fremvist, forsikringspremie er stipulert. 

Forsikringsforhold er ikke sjekket.

Lignings/skattetakst
Ligningstakst: Ligningsverdi ikke opplyst

Skattetakst: Skattetakst ikke opplyst

Andre opplysninger
Tomtens anvendelse: Tomten er stor, og det er kun en liten del som er bebygget. Det er ikke sjekket 

med kommunen og event. utvidelse av bygningsmasse

Parkering: Rundt skolen er det asfalterte plasser, med mye parkeringsmuligheter.

Miljø/forurensning: Det er ikke foretatt grunnundersøkelser med hensyn på forurensning i grunnen. I 
taksten er det forutsatt at det ikke er noe slik forurensning
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 21  Bnr. 8   KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Vegård barneskole, Åsa - Tjyruhjellveien 4, 3512 HØNEFOSS

Bygninger på eiendommen

Barneskole
Byggeår: 1982. Opplyst av kommunen

Gamleskolen
Byggeår: 1861. Opplyst av kommunen

Arealer og anvendelse

Barneskole - arealer

Bruttoareal Bruksareal
Etasje BTA m² BRA m² Anvendelse
Underetasje 397 348 Inngangsparti med trapp opp, garderober med toaletter, 

gymsal, hc-toalett, lager, ventilasjonsrom

En del av rommene ligger i bomberom

1. etasje 497 473 Inngangsparti med trapp ned, kontor 1, gang, 4 klasserom, 
toaletter gutter, toaletter jenter, bøttekott, kontor 2, 
personalrom, arbeidsrom, vaktmesterrom med egen 
inngang, ventilasjonsrom med egen inngang.

Sum bygning 894 821

Gamleskolen - arealer

Bruttoareal Bruksareal
Etasje BTA m² BRA m² Anvendelse
1. etasje 188 176 Gang med trapp 2. etasje, div klasserom, kontor, toalett

2. etasje 188 176 Gang med trapp ned, sløydsal, div møterom/kontor

Sum bygning 376 352

KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD

Barneskole 
Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse
Barneskole 

200 Bygning, generelt
Bygget er fra 1982, bygget i en etasje med undersetasje på en del.
I underetasje er det bomberom der det er innredet garderober.
I underetasje er det gymsal som går over to etasjer (underetasje og 1. 
etasje).
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 21  Bnr. 8   KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Vegård barneskole, Åsa - Tjyruhjellveien 4, 3512 HØNEFOSS

Vedlikehold ol:
Skolen er generelt normalt vedlikeholdt.
Begynner å bli moden for oppgradering, særlig den tekniske delen.
Ved befaringen var ikke skolen i bruk, er nedlagt.

210 Grunn og fundamenter, generelt
Terrenget faller mot syd-øst.
Antar at grunnen er noe fjell/løsmasser.
Der det er kjeller er det støpte grunnmurer, tykke murer der det er 
bomberom. Resten er støpte såler og støpt plate på mark.

220 Primære bygningsdeler, generelt
Etasjeskiller er plasstøpte betongdekker. Over bomberom er det tykkt 
betongskille.

225 Yttervegger
Over grunnmur er det bindingsverk med utvendig stående 
tømmermannspanel. En del av yttervegg ved inngang er pusset Leca.
Vedlikehold ol:
Normal slitasje og elde. Trenger snart utvendig behandling.

227 Takkonstruksjoner
Saltak med selvbærende takstoler, bordtak som undertak og tekket med 
betongtakstein.
Stål takrenner.
Vedlikehold ol:
Yttertak er inspisert fra bakken.
Takrennenedløp er noe slitt. Noen litt utette.

233 Vinduer
Vinduer fra 1981 med 2-lags glass og fra 1984 med 3-lags glass.
Noe utvendig solavskjerming.
Vedlikehold ol:
Pga alder på vinduer, må en regne med at glass kan punktere og 
lukkemekanismer bli slitt.
Solavskjerming er ikke sjekket.

235 Ytterdører og porter
Til vaktmester og ventilasjonsrom er det beisa tredører.
Resten er aluminiumsdører med 2-lags glass.
Vedlikehold ol:
Dører fra byggeår, normal slitasje og elde.

240 Sekundære bygningsdeler innvendig, generelt
Ett ventilasjonsrom malt gips og ett betong.
Resten er malte betongoverflater og malte plater.
Til klasserommene er det lyddempende dører med 30 dB demping
Vedlikehold ol:
Overflater er det noe slitasje og elde.
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 21  Bnr. 8   KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Vegård barneskole, Åsa - Tjyruhjellveien 4, 3512 HØNEFOSS

245 Himlinger inklusive taklister
Ett ventilasjonsrom er det gipshimling og ett er det betonghimling.
Resten er malt med noe pålimte lyddempende plater.
Vedlikehold ol:
Generelt noe slitasje og elde.

253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive 
gulvlister
Begge ventilasjonsrommene er det betonggulv.
Innganger, toaletter og garderober er det fliser. Resten er vinylbelegg.
Vedlikehold ol:
Generelt noe slitasje og en del elde.

261 Trapper og ramper
Mellom etasjene er det flislagt betontrapp med repo.

270 Fast inventar, generelt
Klasserommene, personalrom og lager er det enkle kjøkkeninnredninger 
med kum og kraner.
Vedlikehold ol:
Normal slitasje og elde.

300 VVS-installasjoner, generelt
Privat felles vann fra Tjyruhjellen vannverk med vannmåler for 
beregning av kloakkavgift.
Avløp til kommunalt KUR-anlegg.
Nødvendig sanitærutstyr for kjøkkenbenker, toaletter, bøttekott og 
garderober.
På ett ventilasjonsrom er det en 600 liters varmtvannsbereder fra 1981. 
Det har vært 2, den andre er koblet fra.
Vedlikehold ol:
Kapasitet og standard på vann og avløp er ikke sjekket.
Sanitærutstyr fra byggeår, modent for oppgradering.

330 Brannslokking, generelt
Brannslukking med håndholdte brannslukkingsapparater.

360 Luftbehandling, generelt
2 stk balanserte ventilasjonsanlegg med varmegjenvinnere.
Vedlikehold ol:
Anleggene er fra byggeår.
Usikkert om disse tilfredsstiller dagens normer. Anleggene er ikke 
sjekket.

400 Elkraft, generelt
Skjult / åpent elektrisk opplegg.
Ett stort tavleskap i ventilasjonsrom underetasje.
Vedlikehold ol:
El.anlegg er ikke vurdert da dette er utenfor takstmannens fagområde.
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 21  Bnr. 8   KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Vegård barneskole, Åsa - Tjyruhjellveien 4, 3512 HØNEFOSS

442 Belysningsutstyr
En del fastmontert belysning fra byggeår.

450 Elvarme, generelt
De fleste rommene er det panelovner.
Vedlikehold ol:
El.ovner er ikke sjekket.

540 Alarm- og signalsystemer, generelt
Antar brannvarsling til sentral.
Vedlikehold ol:
Brannvarsling er ikke sjekket.

621 Heiser
Vedlikehold ol:
Bygget har ikke heis.
Universell utforming ved at det er trappefri adkomst fra bakkeplan til 
begge etasjene

729 Andre konstruksjoner
Vedlikehold ol:
Utstyr i forbindelse med bomberom er ikke sjekket eller beskrevet.

Gamleskolen 
Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse
Gamleskolen 

200 Bygning, generelt
Skolebygget er fra 1861, sansynligvis tilbygget noe senere.
Bygget i 2 fulle etasjer.
Vedlikehold ol:
Er lite oppgradert og modernisert de siste tiårene.

210 Grunn og fundamenter, generelt
Tomten er skrånende mot syd.
Antar at grunnen er noe løsmasser/fjell.
På opprinnelig del er spekket gråsteinsmur. Resten antas å være en støpt 
mur.
Vedlikehold ol:
Grunnen virker stabil.
Kjeller er ikke inspisert, en del var dør skrudd igjen, en del hadde gulv 
over kjellertrapp.

220 Primære bygningsdeler, generelt
Etasjeskiller er trebjelkelag.
Vedlikehold ol:
Dimensjonering og konstruksjon er ikke sjekket.
Bjelkelag mot kjeller er ikke sjekket pga vanskelig adkomst.
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 21  Bnr. 8   KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Vegård barneskole, Åsa - Tjyruhjellveien 4, 3512 HØNEFOSS

225 Yttervegger
Over grunnmur antas at det er tømmer som er kledd utvendig med 
stående panel.
Vedlikehold ol:
Event. tømmervegger er ikke sjekket.
Utvendig panel er betydelig malingsslitt, antydning til råte der taknedløp 
spruter på veggen.

227 Takkonstruksjoner
Saltak med sperrer.
På opprinnelig del er det sementtakstein.
Tilbygget del er det betongtakstein.
Sink takrenner.
Vedlikehold ol:
Yttertak er inspisert fra bakken.
Sementtakstein er av eldre dato, moden for utskifting pga alder. 
Kaldt loft er ikke inspisert.

233 Vinduer
Vinduer med enkle glass og innervinduer.
Vedlikehold ol:
Gamle vinduer, en del slitasje.

235 Ytterdører og porter
Ytterdører er malte tredører.
Vedlikehold ol:
Ytterdører er av noe nyere dato.

240 Sekundære bygningsdeler innvendig, generelt
Alle rom er det malt panel. Ett er malt.
Vedlikehold ol:
Betydelig slitasje og elde.

245 Himlinger inklusive taklister
Himlinger er malt panel og slette malte himlinger.
Vedlikehold ol:
Generelt betydelig slitasje og elde.

253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive 
gulvlister
Gulvene er det vinylbelegg og malt vinylbelegg.
Vedlikehold ol:
Generelt betydelig slitasje og elde.

261 Trapper og ramper
Mellom etasjene er det tett tretrapp.
Vedlikehold ol:
Trapp er gammel og slitt.
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 21  Bnr. 8   KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Vegård barneskole, Åsa - Tjyruhjellveien 4, 3512 HØNEFOSS

300 VVS-installasjoner, generelt
Antar at vann og avløp er det samme som for barneskolen.
Vedlikehold ol:
Kapasitet og standard er ikke sjekket.

330 Brannslokking, generelt
Vedlikehold ol:
Usikkert om det var noen brannslukkingsapparater i bygget.

360 Luftbehandling, generelt
Kun naturlig ventilasjon med noen ventiler.
Fra WC er det mekanisk avtrekk av nyere dato.

400 Elkraft, generelt
Åpent elektrisk opplegg.
Sikringsskap med automatsikringer og 80 A hovedsikring.
Vedlikehold ol:
El.anlegg er ikke vurdert da dette er utenfor takstmannens fagområde.

450 Elvarme, generelt
Kun oppvarming med panelovner.
Vedlikehold ol:
Panelovner er ikke sjekket.

621 Heiser
Vedlikehold ol:
Bygget har ikke heis og har ingen universell utforming.
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 21  Bnr. 8   KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Vegård barneskole, Åsa - Tjyruhjellveien 4, 3512 HØNEFOSS

KONTRAKTER/AREALER

Oversikt over leiekontrakter
Bygning/areal Etg. m² Leie pr år Kr/m² Opphør mnd/år Reg. %

Barneskole
- Garderober og gymsal

Ikke utleid Underet
asje

397 0 0 12/2015 100

- Klasserom og kontorer
Ikke utleid 1 497 0 0 12/2015 100

Sum: 894

Gamleskolen
- Kontorer og møterom

Ikke utleid 1 etasje 188 0 0 12/2015 100
Ikke utleid 2. etasje 188 0 0 12/2015 100

Sum: 376
Total: 1 270

Markedsleie/ledige lokaler
Bygning/areal Etg. m² faktisk Kr/m² Leie pr år beregnet Fra mnd/år Reg. %

Barneskole
- Garderober og gymsal

Ikke utleid Underet
asje

397 300 119 100 1/0 100

- Klasserom og kontorer
Ikke utleid 1 497 500 248 500 1/0 100

Sum: 894 367 600

Gamleskolen
- Kontorer og møterom

Ikke utleid 1 etasje 188 150 28 200 1/0 100
Ikke utleid 2. etasje 188 100 18 800 1/0 100

Sum: 376 47 000
Total: 1 270 414 600

Kommentar kontrakt/arealer
Kommentar 
leiekontrakter:

Skolen er nedlagt. I området er det ikke noe næringsbygg å sammenligne med. 
Derfor er det brukt leiepriser for sammenlignbare bygg andre steder i 
kommunen.

Kommentar 
arealavvik:

Byggene er oppmålt innvendig med lasermåler. Arealavvik kan forekomme.
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 21  Bnr. 8   KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Vegård barneskole, Åsa - Tjyruhjellveien 4, 3512 HØNEFOSS

TOMTEVERDI
Tomteareal: Tomteareal: 18 228 m²
Tomteverdi: Tomteverdi: Kr 500 000

VERDIGRUNNLAG - TEKNISK VERDI

Normale byggekostnader

Normale byggekostn.: Beregnet for hvert bygg med takstdagens byggepris.
Barneskole Kr 11 620 000
Gamleskolen Kr 4 140 000

                                                                                                    

Sum normale byggekostnader: Kr 15 760 000

Teknisk verdi

Grunnlag: Sum normale byggekostnader: Kr 15 760 000
Fradrag for alder, forskriftskrav, gjenst. arbeider ol.: Kr 7 000 000

                                                                                                    

Teknisk verdi uten tomt: Kr 8 760 000
Tillegg for normal tomteverdi: Kr 500 000

                                                                                                    

Teknisk verdi: Teknisk verdi av takstobjektet: Kr 9 260 000

VERDIGRUNNLAG - NETTOKAPITALISERING

Rentegrunnlag

Rentegrunnlag: Effektiv risikofri rente, 10 års statsobl.: 2,62 %
- Inflasjon: -2,50 %

                                                                                                    

Realrente:  kalkulert 0,12 %,  avrundet: 0,12 %
Risiko 3,50 %
Beliggenhet 2,00 %
Bruksvennlighet 3,00 %
Standard 2,00 %

                                                                                                    

Kapitaliseringsrente/realavkastningskrav: 10,62 %

Forutsetninger nettokapitalisering

Det er brukt en kapitaliseringsrente på 10,6. Dette er ganske høyt, men indikerer at eiendommen ligger 
utenfor sentrum, at det er en skole som sansynligvis trenger noe tilpassing for event. annen bruk og at det 
begynner å bli behov for noe oppgraderinger og modernisering.
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Takstmann AS
Nordre Ringåsen 7

3512 Hønefoss
Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99

Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 21  Bnr. 8   KOMMUNE RINGERIKE
Adresse: Vegård barneskole, Åsa - Tjyruhjellveien 4, 3512 HØNEFOSS

Brutto leieinntekter

Arealtype Leiekontrakter                    Markedsleie/ledige lokaler          
Eiendommens arealtyper m² Kr/m² Leie pr år m²

faktisk
Kr/m²
ansatt

Leie pr år
beregnet

Garderober og gymsal 397 397 300 119 100
Klasserom og kontorer 497 497 500 248 500
Kontorer og møterom 376 376 125 47 000
Sum: 1 270 1 270 414 600

Fradrag i brutto leieinntekter

Brutto leieinntekter: Kr 414 600
Fradrag: Off. avgifter og ev. eiendomsskatt: -10 000

Forsikringspremie: -20 000
Forvaltningskostnader pr år: -10 000
Driftskostnader: -10 000
Avsetninger til løpende vedlikehold pr år: -25 000

                                                                                                    

Sum normale eierkostnader: -75 000
Tap ved ledighet, 20 % av markedsleie: -80 000

                                                                                                    

Sum: -155 000 -155 000
Inntektsoverskudd: Eiendommens inntektsoverskudd: Kr 259 600

Beregning av kapitalisert verdi

Kapitalisert verdi: Eiendommens inntektsoverskudd Kr 259 600
kapitalisert med 10,6 % gir (avrundet) Kr 2 440 000

KONKLUSJON MARKEDSVERDI
Grunnlag for 
verdifastsettelsen:

Tomteverdi: Kr 500 000

Normale byggekostnader: Kr 15 760 000
Teknisk verdi: Kr 9 260 000
Kapitalisert verdi: Kr 2 440 000
Yield: % 8,7

Markedsverdi: På bakgrunn av ovenstående settes markedsverdien til: Kr 3 000 000
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/6877-1   Arkiv:   

 

Avtale om drift av bosenter for mennesker i rehabiliteringsfase mellom 

Stjernegruppen Ringerike AS og Ringerike kommune 

 

Forslag til vedtak: 

Vedlagte forslag til avtale godkjennes. 

 

Innledning / bakgrunn 

Tidligere avtale mellom StjerneGruppen Ringerike as og Ringerike kommune (vedlagt) ble 

inngått 30/6-2005 og var gjeldende for 10 år fram til 30/6-2015. Avtalen gir StjerneGruppen 

Ringerike as opsjon på ny avtale for 5 år dersom man ønsker dette. 

StjerneGruppen Ringerike as ønsker å benytte avtalte opsjon.  

 

Beskrivelse av saken 

StjerneGruppen Ringerike AS etablerte sitt bosenter for mennesker i en rehabiliteringsfase i 

2014 – 2005. Dette skjedde i samråd med Ringerike kommune, og var forankret i 

kommunens boligsosiale handlingsplan. 

Formålet var å gi botilbud til rusmiddelmisbrukere og personer med avhengighets- og 

rusrelaterte problemer, som va i posisjon for behandling. StjerneGruppen Ringerike måtte i 

forhold til husbanken stille en sikkerhet for husleieinntekter for å greie å finansiere sitt nye 

hybelhus i 2005. Dette fordi leietakerne i hybelhuset ble forventet å ha svært usikre 

inntekter, og i hovedsak basert på supplerende sosialhjelp.  

Ringerike kommune har et overordnet kommunalt ansvar for brukergruppen, og inngikk en 

avtale med StjerneGruppen Ringerike as om å garantere for husleien, med en øvre ramme på 

kr. 558 000,-/år. Samtidig ble nødvendig samarbeid om utnyttelse av botilbudet etablert, og 

kommunen fikk også disposisjonsrett over leiligheter som ble stående vakante. 



StjerneGruppen forpliktet seg til ikke å ta inn leieboere fra andre kommuner, og på den 

måten «importere» problemkasus til Ringerike kommune (se vedlegg). 

De uklarheter som har vært i forhold til avtalen har i hovedsak dreid seg om forvaltning. 

Hvem var ansvarlig for å genererer vakanser eller for at  manglende husleie fra klienter ble 

en realitet. Var det StjerneGruppen Ringerike as som ikke var påpasselig med innkreving 

eller utkastelse? Ble leiligheter stående vakante for oppussing, og var slik oppussing 

nødvendig på grunn av manglende tilsyn? Var det NAV som hadde uklare vedtak eller lot 

klientene selv håndtere husleieinnbetalingene? Var det Ringerike kommune som ikke maktet 

å disponere vakante leiligheter til egne formål eller var det kommunen som i utgangspunktet 

«presset inn» klienter som ikke etablissementet var beregnet for? Spørsmålene ble mange, 

og konfliktgrunnlagte likeens. 

I samarbeid med kommuneadvokaten er det nå etablert enighet mellom partene, og at det 

etableres en ny avtaletekst som ikke genererer misforståelser i kommende periode. Slik 

avtale er utarbeidet, og ligger som forslag i vedlegg til denne sak. 

 

Rådmannens vurdering 

Med bakgrunn i de diskusjoner og tolkningsproblemer som ordlyden i tidligere avtale har 

medført, er det fornuftig å endre teksten i ny avtale som opsjonen utløser. Det er enighet om 

dette mellom partene. Dette gjelder spesielt pkt. 4 Økonomi i avtalen. Slik ordlyden er 

utformet kan det stilles spørsmål om dette i realiteten er en husleiegaranti eller ikke, j.fr. 

setningen «Det årlige beløpet utbetales til StjerneGruppen Ringerike as forskuddsvis per 

kvartal». Avtaleteksten passer heller ikke så lenge ikke Ringerike kommune leier 

boenhetene for så å framleie disse til aktuelle klienter. Dagens leieforhold er et anliggende 

mellom klientene og StjerneGruppen Ringer as, og avtalen må derfor gjenspeile dette. 

Forslag til ny avtale rydder etter rådmannens syn alle tema som har vært gjenstand for 

diskusjon og tolkning, og anbefaler at denne vedtas for de neste fem år, i tråd med 

husbankens garantikrav ved oppføring av bygget. Tidligere avtale ble underskrevet 

20.6.2005, etter krav fra husbanken for utbetaling av lån. Bygningen ble ikke tatt i bruk før 

1.2.2006 og ny avtale gjøres derfor gjeldende i fem år fra 1.2.2016. 

 

Vedlegg 

 Tidligere avtale av 30.6.2005 

 Svar fra Ringerike kommune på søknad om driftsavtale av 4.6.2004. 

 Forslag til revidert avtale 

 

 

 Ringerike kommune, 19.08.2015 

 



 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 











Samarbeidsavtale 

mellom 
StjerneGruppen Ringerike AS 

og 
Ringerike kommune 

om 
drift av bosenter for mennesker i rehabiliteringsfase 

 
 

 I. Bakgrunn 

Avtaleparter 

Denne samarbeidsavtale er inngått mellom: 

StjerneGruppen Ringerike AS, Sundgaten 10, 3510 Hønefoss, foretaksnummer 980815366 

og 

Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss, foretaksnummer 940100925 

 

 II. Formål 

StjerneGruppen Ringerikes bosenter har som formål å gi botilbud til rusmiddelmisbrukere 
som vil ut av problemet sitt og personer med avhengighets- og rusrelaterte problemer samt 
personer med psykiske problemer. Virksomheten er basert på Blå Kors Norges formål og 
verdigrunnlag. Virksomheten skal til enhver tid drives etter gjeldende vedtekter for 
StjerneGruppen Bosenter. 

 

III. Forpliktelser  

For å oppnå ovenstående målsettinger forplikter begge parter til å bidra med følgende 
innsatsfaktorer:  

 
Gjensidige forpliktelser  

 Partene skal sørge for en gjensidig dialog  

 Partene skal gjøre samarbeidsavtalen kjent internt i begge organisasjoner.  

 Partnere skal sørge for å holde hverandre oppdatert på relevante utviklinger innen 
fagfeltet. 

 Partene er enige om at klienter knyttet til StjerneGruppen Ringerikes ulike tiltak eller 
klienter som boligteamet ser kan dra nytte av tiltakene til StjerneGruppen skal ha 
fortrinnsrett til bolig i bosenteret. 

 Partene er enige om at bosenteret kan avvise klienter som ruser seg aktivt og de som 
erfaringsmessig ikke selv vil kunne greie å håndtere egen økonomi slik at husleien blir 
betalt. Skal disse få tilbud ved bosenteret må leietaker selv gjøre en avtale med NAV 
om disposisjon av midler slik at husleien blir overført direkte til StjerneGruppen 
Ringerike AS hver måned. 



 
 
Ringerike kommune forplikter seg til:  

 Å ta ansvar for å disponere ledige leiligheter til andre som er i behov av midlertidig 
husvære med tilrettelagt tilsyn. Dette kan være mennesker med psykiske 
problemstillinger, flyktninger eller andre med spesielle behov. 

 Å dekke husleien i perioder der leiligheter blir stående vakante 

 Å ikke henvise klienter som klart ikke er i posisjon for behandling eller en rusfri 
tilværelse til StjerneGruppens bosenter. 

 

StjerneGruppen Ringerike AS forplikter seg til:  

 Å varsle kommunen så tidlige som mulig om eventuelle vakanser. 

 Å kreve inn/drive inn ubetalt husleie og eventuelle merkostnader leietager påfører 
huseier ved hærverk og lignende. 

 Å sørge for at refusjonskrav for manglende husleie vedlegges nødvendig og riktig 
dokumentasjon for kravet. 

 

IV. Oppfølging av avtalen /ajourføring  

 Avtalen skal evalueres minimum en gang i avtaleperioden.  

 Refusjonskrav fremmes ovenfor kommunen hvert ½-år 

 
Tvister  

Oppstår det uenighet mellom partene vedrørende tolkning av denne avtalen, skal tvisten 
først søkes løst gjennom forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem er oppsigelse av 
avtalen en mulig konsekvens.  

 

V. Avtaleperiode  

Denne avtalen er gyldig for perioden 1.2.2016 - 1.2.2021.  

Avtalen kan sies opp skriftlig av begge parter med 6 måneders varsel.  

Begge parter har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning hvis denne avtalen blir 
vesentlig misligholdt, eller det er forhold ved den ene part eller avtalen som kan skade det 
annens omdømme. Dette kan være tilfelle dersom en av partene opptrer uetisk eller for 
øvrig på en slik måte som skaper negativ omtale av den annen part. 

 

 

Hønefoss den      /   - 2015 

 

 

            Styreleder                                                                                                       Ordfører 

StjerneGruppen Ringerike AS                                                                          Ringerike kommune 
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Arkivsaksnr.: 15/1515-3   Arkiv: L40 &13  

 

Forslag til endringer i plan- og bygningsloven - høringsuttalelse 

fra Ringerike kommune  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med forslag til endringer i 

plan- og bygningsloven tas til orientering.  

2. Ringerike kommune er positive til at det foreslås endringer som kan bidra til å 

effektivisere planprosessen og skape mer forutsigbarhet.  

3. Det vises til saksframlegget for nærmere tilbakemeldinger på konkrete punkter i 

endringsforslaget.  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt forslag til endringer i plan- 

og bygningsloven (pbl.) på høring. Forslagene gjelder i hovedsak plandelen av loven, men 

noen forslag berører også byggesaksdelen. Høringsfristen er 15.11.2015.  

 

Hovedhensikten med endringsforslagene er å effektivisere planprosessen, og skape mer 

forutsigbarhet for alle involverte. Målet er enklere, raskere og bedre saksbehandling, 

samtidig som kvaliteten på planene ikke skal bli dårligere.   

 
Bakgrunn 
Dette saksframlegget og protokoll fra formannskapets behandling vil utgjøre Ringerike 

kommunes høringsuttalelse til endringsforslaget. Saken legges fram for formannskapet, og 

ikke hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, da møtetidspunkt gjør at det blir noe 

knapp tid i forhold til høringsfristen.  

 
Gjeldende plan- og bygningslov ble vedtatt i 2008, og plandelen ble iverksatt 01.07.2009. I 

2014 ble det vedtatt noen endringer i loven, som trådte i kraft 01.01.2015.  

Beskrivelse av saken 



Listen nedenfor viser de 11 hovedpunktene i høringsforslaget. Endringsforslagene er kort 

beskrevet og oppsummert i høringsbrevet i vedlegg 1. Høringsnotatet følger som vedlegg 2, 

og inneholder mer utdypende informasjon. 

 

1. Forslag om en mer formalisert og avklarende oppstartsprosess ved behandling av 

private planinitiativ  

2. Forslag om at alle private planforslag i utgangspunktet skal sendes på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn 

3. Forslag om enklere regler for endring av plan og oppheving av plan 

4. Forslag til forenklinger i dispensasjonsbestemmelsene 

5. Forslag om utvidet gebyrgrunnlag ved behandling av områderegulering 

6. Forslag om å oppheve ordningen med sentral godkjenning av regionale planstrategier 

7. Forslag om forenklinger ved rullering av handlingsprogram for regional plan 

8. Forslag om overgangsbestemmelse for planer i strandsonen uten byggegrense 

9. Forslag om en frivillig sentral godkjenningsordning for virksomheter som utarbeider 

private planforslag  

10. Forslag om å stryke tiltakshavers rettsikkerhet ved overskridelse av 

behandlingsfrister i byggesaker  

11. Forslag om retting av feil lovhenvisninger i plan- og bygningsloven  

 

Rådmannens vurdering 
Videre følger rådmannens vurdering av noen av endringsforslagene, med nummerering som 

angitt i høringsnotatet.   

 

1 Forslag om en mer formalisert og avklarende oppstartsprosess ved behandling av 

private planinitiativ  

Avskjæring av planforslag 

Rådmannen tror det vil være hensiktsmessig at kommunen har muligheten for å avskjære 

planinitiativ tidligere enn i dag. Dette vil kunne skape mer fokus på overordna planer, og en 

forståelse for at arealbruk skal avklares i kommuneplanens arealdel. Som nevnt i 

høringsnotatet vil dette hindre at kommunen, andre involverte og forslagsstiller selv bruker 

tid og ressurser på urealistiske initiativ.  

 

I en del saker vil det være behov for interne avklaringer før kommunen kan gi sin endelige 

vurdering og begrunnelse. Ringerike kommunes praksis generelt er at saker som avvises 

skal legges fram for politisk behandling.  

 

Oppstartsfasen 

Ringerike kommune har i mange år hatt gode rutiner for oppstartsmøter (hvilke interne 

parter som skal innkalles, krav om materiale fra forslagsstiller i forkant av møtet, samt en 

mal for referat). Å lovfeste krav om referat vil være i tråd med vår praktisering og forståelse 

av oppstartsmøtet.  

 

Vi har også praksis for å legge fram større saker for politisk behandling allerede ved 

oppstart, slik det nå foreslås i høringsnotatet for saker hvor kommune og forslagsstiller ikke 

er enige på viktige punkter. Ved den politiske behandlingen av oppstartsaken fattes det 

vedtak om planarbeidet anbefales eller ikke.  

 



Det er positivt at det foreslås at forslagsstiller ikke skal varsle og kunngjøre oppstart før 

kommunen har gitt klarsignal. Dagens lovtekst styrer ikke om oppstartsmøtet skal avholdes 

før eller etter varsel om oppstart. Vi opplever i noen saker at forslagsstiller har varsla 

oppstart av planarbeid uten at oppstartsmøte er avholdt. Dette er uheldig, i og med at det 

gjøres mange viktige avklaringer i oppstartsmøtet. Kanskje blir det også behov for ny 

varsling, f.eks. fordi planavgrensningen må endres eller at ikke alle berørte naboer og/eller 

berørte myndigheter er varsla.   

 

Frist for å sende planforslag på høring og offentlig ettersyn 

KMD foreslår å redusere kommunens frist for å sende planforslag på høring og offentlig 

ettersyn til 6 uker, men opprettholder dagens 12-ukersfrist i saker hvor kommunen ønsker å 

lage et alternativt forslag. Rådmannen mener en 6-ukersfrist i de aller fleste saker ikke er 

realistisk. Det forutsettes at fristen regnes fra komplett planforslag er mottatt, dvs. etter 

saksbehandler har gitt tilbakemeldinger og kanskje fått supplerende informasjon og revidert 

materiale.  

 

Etter planforslaget har vært på høring og offentlig ettersyn er det kommunens plan. For 

private planforslag kan kommunen kun ta gebyr for arbeidet fram til 1. gangsbehandling. 

For kommunen er det derfor viktig at arbeidet som gjøres i sluttfasen før politisk 1. 

gangsbehandling er grundig. Dette for at det ikke blir merarbeid og forsinkelser seinere i 

prosessen. 

 

Etter komplett planforslag er mottatt skal saksbehandler sette seg inn i alle dokumentene og 

skrive en saksframstilling til den politiske behandlingen. I mange saker er det også behov 

for interne avklaringer i kommunen for å få en fullført saksframstilling, f.eks. med teknisk 

forvaltning, økonomi eller barnerepresentanten.  

 

I Ringerike kommune er det hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning som behandler de 

fleste plansaker. De har 1-2 møter per måned. Saksbehandlers skrivefrist er ca 3 uker før det 

aktuelle politiske møtet. Videre kontrolleres og godkjennes saken av nærmeste leder, 

enhetsleder, kommunalsjef og rådmannen. Sakspapirene sendes ut ca 1 uke før møtet. 

Møtene holdes på mandag kveld, og kunngjøring om offentlig ettersyn kommer da normalt i 

Ringerikes blad påfølgende lørdag.  

 

Ut fra dette mener vi en 6-ukersfrist sjelden vil kunne være realistisk å overholde.  

 

3 Forslag om enklere regler for endring av plan og oppheving av plan  

Ringerike kommune har en rekke svært gamle reguleringsplaner som fortsatt er gjeldende. 

Arbeid med å oppheve disse har ikke kunnet prioriteres, da kommunen har høyt press på 

behandling av private planforslag, revisjon av kommuneplanen og arbeid med flere store 

samferdselsprosjekt. Vi ser at det også i noen områder blir utstrakt bruk av dispensasjoner, 

framfor å endre planer, i og med at endringer er betydelig mer ressurskrevende.  

 

Det er svært positivt at det foreslås enklere regler for endring og oppheving av 

reguleringsplaner. Samtidig er det viktig at det tas tilstrekkelig hensyn til berørte ved 

endring og oppheving av planer. Som det er nevnt i høringsgrunnlaget skal det ikke være 

kurant å oppheve en plan, da dette er et resultat av en omfattende prosess og medvirkning. 

Dersom hensyn til berørte ikke ivaretas godt nok, antar rådmannen at det kan bli en god del 



klager når en kommer til gjennomføring. Klagebehandling er svært ressurskrevende for 

kommunen.  

 

4 Forslag til forenklinger i dispensasjonsbestemmelsene 

Rådmannen ser at det i mange tilfeller vil være tjenlig for en sak at kommunen slipper å 

sende saken til diverse myndigheter for uttalelse. Det sparer tid og arbeid. Men ved at det 

ikke kommer uttalelse(-r), vil det heller ikke komme nyttige innspill fra diverse 

myndigheter, ikke nyttig orientering om aktuelle rikspolitiske bestemmelser eller lignende. 

Mange medarbeidere og fagmiljøer i kommuneadministrasjonen har kort fartstid og 

begrenset kompetanse, og kan ha avgjørende nytte av faglige råd fra uttaleinstansene, 

henvisning til prinsippavgjørelser etc.   

 

Bygningsmyndigheten har til nå måttet skjerpe seg ved å gjøre gode og relevante 

vurderinger ved oversendelsesdokumentene forut for uttalelser.  Uten krav til innhenting av 

uttalelser kan det bli fristende å bruke harelabb. Mangelfulle vurderinger kan nå i større grad 

enn før komme til å bli avdekket først ved fylkesmannens endelige vedtak i klagesaker. 

 

Rådmannens oppfatning er at det i alle fall siden det kom viktige nye byggeregler 1.1.1998 

har vært ansvarlighet i uttalelser både fra fylkeskommunen og fylkesmannen. Det er ikke 

hvert skuddår at noen av disse har klaget på kommunale vedtak som har blitt fattet i strid 

med uttalelsene.  Fylkesmannens og fylkeskommunes kunnskap og fokus på 

Naturmangfoldloven i sine uttalelser har vært avgjørende for bevisstgjøringen og 

innarbeidingen av Naturmangfoldloven i byggesaker.  

 

Rådmannen ser positivt på at det foreslås å gi kommunen større muligheter til å gi 

dispensasjon for mindre tiltak og at vurderingskriteriene forenkles.  I mange saker har 

kommunen og fylkesmannen sett at det er rimelig at man får dispensasjon fra for eksempel 

et generelt byggeforbud, men at det har vært vanskelig å påvise at f. eks. et lite tilbygg gir 

fordeler klart større enn ulempene. 

 

Rådmannen vil nevne at ca halvparten av byggesakene i Ringerike kommune er i områder 

uten reguleringsplan, der kommuneplanen angir byggeforbud for de fleste tiltakene. Videre 

er mange av de gjeldende reguleringsplanene for kommunen meget gamle, fra 1940- og 

1950-tallet, og disse må stadig tas fram når f. eks. folk skal søke om å bygge garasjer i 

områder der det nesten ikke fantes biler den gang det ble regulert. Derfor er det fint at det nå 

foreslås at andre viktige samfunnshensyn kan tillegges vekt, og at det da er tenkt på at 

tiltaket kan være innenfor en gammel reguleringsplan.  

 

5 Forslag om utvidet gebyrgrunnlag ved behandling av områdereguleringer 

Etter plan- og bygningsloven av 2008 har det i Ringerike kommune blitt starta opp en rekke 

områdereguleringer. Hovedgrunnen til dette var å omgå 5-årsregelen. De aktuelle planene 

omfatter relativt store områder, men ofte få utbyggere og de fleste har ikke krav om 

påfølgende detaljregulering. Områdereguleringene har heller ikke hatt form av å være 

"kommunens plan", slik intensjonen med plantypen er.  

 

5-årsfristen ble opphevet, med virkning fra 01.01.2015, og rådmannen vil i framtidige saker 

være grundig i vurderingen av om områderegulering er aktuell plantype. I mange områder 

vil en overordna områderegulering med påfølgende detaljregulering sammen være gode 

planverktøy for å få en hensiktsmessig planlegging av områder med flere grunneiere og 



interesser. Ved å avklare felles problemstillinger for et større område på overordna nivå, vil 

arbeidet med påfølgende detaljregulering kunne bli mer effektivt og vi kan få en mer 

helhetlig planlegging.  

 

Den omfattende bruken av områdereguleringer har bidratt til vesentlig lavere gebyrinntekter 

for kommunen enn det arbeidet med saksbehandling skulle tilsi.  

 

Med bakgrunn i dette støttes forslaget om å åpne for å ta gebyr for områdereguleringer 

utarbeida av private. Departementets intensjon er å gi kommunene et insitament til å 

utarbeide flere områdereguleringer ved at gebyrinntektene kan øke plankapasiteten.  

 

Forslag om å utvide gebyrgrunnlaget generelt til å omfatte kommunens arbeid med høring 

og offentlig ettersyn, herunder merknadsbehandling av høringssvarene er positivt. Omfanget 

av høringsuttalelser har i mange saker sammenheng med innsatsen som er lagt ned i 

planarbeidet i starten av prosessen.  

 

9 Forslag om en frivillig sentral godkjenningsordning for virksomheter som utarbeider 

private planforslag  

Plan- og bygningsloven stiller krav om at planforslag skal utarbeides av fagkyndige. I dag er 

det ikke nærmere definert hvilke krav som stilles til planfaglig kompetanse. Kommunen 

opplever varierende kvalitet i materiale som oversendes kommunen. Vi har også i noen 

saker diskutert hva fagkyndighet innebærer.  

 

En godkjenningsordning kan være positivt, og vi er spente på hvordan det skal fungere. I 

likhet med planlovutvalget som er sitert i høringsnotatet, tror vi det kan være vanskelig å 

finne gode kriterier for kvalifikasjonskrav på dette feltet. I tillegg er det et spørsmål hvor 

vidt spekter innen planlegging som må dekkes for å få en godkjenning. Vi har erfaring både 

med større og mindre konsulentselskaper, også enkeltmannsforetak. I de mindre foretakene 

kjøpes gjerne kompetanse fra andre på felt der det er nødvendig.  

 

10 Forslag om å stryke tiltakshavers rettsikkerhet ved overskridelse av 

behandlingsfrister i byggesaker 

Rådmannen har full forståelse for at byggereglene angir maksimale tidsfrister, og at det nå 

tas en gjennomgang av fristene og konsekvensene av fristoversittelse. I flere år har 

byggesaksavdelingen i Ringerike kommune hatt kort saksbehandlingstid som et hovedmål, 

og rekorden er 9 dagers gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle saker i år 2013.  

Bransjen setter pris på dette, men er også klar på at minst like viktig som kort 

saksbehandlingstid er forutsigbarhet knyttet til om man får godkjenning og når 

godkjenningen blir gitt.  

 

I kap. 10.3 skriver departementet at det kan være flere grunner til at kommunen ikke klarer å 

overholde fristene. Uheldige omstendigheter, manglende oversikt, vanskelig 

ressurssituasjon, sykdom og rekrutteringsproblemer er nevnt. Saken kan være særlig 

komplisert.  Uttaleinstanser kan bruke lang tid.  Dokumentasjonen kan måtte kompletteres. 

Muligheten bygningsmyndigheten har til å legge ned midlertidig forbud mot tiltak brukes 

sjelden i Ringerike kommune, men det er en viktig mulighet som er nødvendig blant annet 

pga. situasjonen med mange gamle og ufullstendige reguleringsplaner. I kap. 10.4 skriver 

departementet at fristoversittelse foreslås å gi større konsekvenser for kommunene, og det 

foreslås innstramninger på kommunenes frist til å fatte endelig vedtak om midlertidig forbud 



mot tiltak. Rådmannen ønsker å kommentere på departementets resonnement om at 8 uker 

«bør være en rimelig frist når en tar i betraktning at slike vedtak i mange kommuner 

forutsetter en politisk behandling». I Ringerike kommune må saksframlegg leveres fra 

etaten senest 14 dager før det politiske møtet. Rundt sommerferiene er det gjerne 7 uker 

mellom 2 møter.  I år med kommunevalg er det typisk 9 ukers pause fra siste møte før valget 

til første møte for de nye folkevalgte. I Ringerike kommune avslås i realiteten ikke 

byggesøknader på delegert myndighet, men saker der administrasjonen er negativ legges 

fram til politisk behandling.  

 

Rådmannen ser positivt på at departementet har redegjort for omstendigheter som gjør at 

kommunenes saksbehandling kan ta tid. Men fordi det kan virke som om det er ment å være 

en uttømmende oversikt over omstendigheter, vil rådmannen ile til med å komme med 

ytterligere betraktninger: Bygningsmyndighetens arbeidsmengde styres i høy grad av hvor 

mange saker som tilfeldigvis innsendes. Man har altså i liten grad styring med 

arbeidsmengden som vil variere. Ringerike kommune har erfaring med at det fra påsketider 

til sommerferier i gjennomsnitt er dobbelt så mange henvendelser som ellers i året. Mens 

folk flest koser seg om ettermiddagene ute i vårværet, sitter byggesaksbehandlere inne og 

jobber ekstra for å måke unna saker.  Da det kom nye byggeregler 1.1.1998, ble det levert 

inn 200 byggesaker i desember 1997, mot normalt ca 20, og først ut på høsten året etter ble 

de siste sakene behandlet, dispensasjonssaker som den gang kunne nedprioriteres.  Liknende 

tendens var det før 1.7.2011 da overgangsordningen for de strengere reglene i TEK 10 tok 

slutt.  

 

Det er altså ikke til å unngå at det hoper seg opp med saker i perioder. 

Byggesaksbehandlerne har et stort press fra mange hold, et press som medvirker til at mange 

slutter i jobben.  Mye informasjon skjer på e-post som ikke kolleger har tilgang til, og med 

3-ukers frist for mange av arbeidsoppgavene, er det i Ringerike kommune 

byggesaksbehandlere som ikke har hatt sammenhengende 3-ukers ferie på mange år. Noen 

jobber f. eks. en dag i uka i ferien sin.  

 

Rådmannen anmoder følgelig om at myndighetene ikke vedtar lovendringer som gjør det 

umenneskelig å overholde tidsfristene, og påpeker at fokuset i byggereglene siden 

årtusenskiftet på å ha kort tidsfrist for behandling av enkle, små byggesaker, har gjort at 

byggesaker for store/viktige byggeprosjekter som kanskje har vært befengt med 

dispensasjon(-er), har blitt nedprioritert.  Det er også å håpe at reglene blir slik at ikke 

tiltakshavere blir fristet til å gå til sak mot kommunen for å få kompensasjon etter 

fristoversittelse.  

 

Samla vurdering 

Rådmannen er positiv til en del av endringene som foreslås. Hensikten er som nevnt 

innledningsvis enklere, raskere og bedre saksbehandling, samtidig som kvaliteten på planene 

ikke skal bli dårligere. Dersom dette oppnås vil det være svært positivt både for kommunen 

som planmyndighet, og andre aktører i planprosessen. Med de utfordringene og mulighetene 

Ringerike kommune står ovenfor nå, er gode og effektive planprosesser avgjørende både for 

infrastruktur, nærings- og boligutvikling.  

 

Med bakgrunn i dette anbefaler rådmannen at Ringerike kommune sender høringsuttalelse 

til departementet. Høringsuttalelsen vil bestå av dette saksframlegget og saksprotokoll fra 

formannskapets behandling.   



 

Vedlegg 
1. Høringsbrev, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 06.08.2015 
2. Høringsnotat, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 05.08.2015* 

 

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, 15.10.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Guro Skinnes 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 

 



 

 

 

 

Postadresse Kontoradresse Telefon* Planavdelingen Saksbehandler 

Postboks 8112 Dep Akersgata 44 

0130 OSLO 

22 24 90 90 Magnar Danielsen 

22245958 NO-0032 Oslo Org no.  

postmottak@kmd.dep.no http://www.kmd.dep.no/ 972 417 858  
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Høring - forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven, mv. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer 

i plandelen av plan- og bygningsloven. Endringene gjelder:  

 

Mer effektive planprosesser 

Det åpnes for at kommunen skal kunne stanse behandling av et privat planinitiativ allerede i 

forbindelse med oppstartmøtet, dvs. langt tidligere i planprosessen enn i dag. Forslaget skal 

sørge for at kommunene ikke behøver å bruke tid på urealistiske planinitiativ. Det foreslås 

dessuten en mer formalisert oppstartfase som skal sikre en forutsigbar planprosess. 

Oppstartmøtet skal styrkes og klargjøres for å gi tydelige rammer for det videre planarbeidet.  

Hvis kommunen ønsker å gå videre med et planinitiativ, skal kommunen i de fleste tilfeller ha 

plikt til å gjennomføre høring av private planforslag. Kommunen kan samtidig legge ved sitt 

eget alternative forslag. 

 

Enklere å endre og oppheve arealplaner 

Departementet foreslår at større planendringer enn i dag skal kunne gjennomføres uten full 

planbehandling. Kommunen skal i større grad kunne bruke planfaglig skjønn ved vurderingen 

av hvilken saksbehandling (varsling mv.) som er nødvendig for å gjennomføre endringer. 

Kommunen skal videre kunne oppheve eldre planer som ikke er i samsvar med overordnet 

plan uten å måtte følge krav til full planbehandling som i dag. Kommunen vil spare tid på 
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saksbehandling blant annet ved at behovet for varsling kan reduseres. Forslaget skal sørge for 

at kommunene uten mye ressursbruk kan oppheve eldre planer som er uten betydning i dag. 

 

Enklere dispensasjonsregler 

Det foreslås endringer i loven som gir enklere og tydeligere kriterier for kommunens 

behandling av dispensasjonssaker.  Endringene vil gi større lokalt handlingsrom for mindre 

tiltak som ikke har nasjonal eller viktig regional betydning, og vil innebære at færre saker skal 

innom sektormyndighetene. 

 

Forslag om utvidet gebyrgrunnlag ved behandling av områderegulering 

Det forslås å gi kommunen hjemmel til å ta gebyr for sin behandling av forslag til 

områderegulering som er utarbeidet og bekostet av private. Siktemålet med forslaget er å gi 

kommunene et insitament til å utarbeide flere områdereguleringer ved at gebyrinntektene kan 

øke plankapasiteten. Forslaget legger opp til at gebyrgrunnlaget skal utvides til å omfatte 

kommunens arbeid med planforslaget til og med høring og offentlig ettersyn, herunder 

merknadsbehandling av høringssvarene. 

 

Forenklinger som gjelder regionale planer 

Departementet foreslår å oppheve dagens krav til sentral godkjenning av regionale 

planstrategier. Det foreslås også å fjerne kravet om obligatorisk oppdatering (rullering) av 

regionalt handlingsprogram. Forslagene må ses i lys av regjeringens ønske om å styrke det 

lokale handlingsrommet.  

 

Etablering av en frivillig sentral godkjenningsordning for planforetak 

Det foreslås at foretak som utarbeider private reguleringsforslag skal kunne søke om sentral 

godkjenning i en frivillig godkjenningsordning. Ordningen skal gjøre det enkelt for dem som 

lager planforslag å dokumentere sine faglige kvalifikasjoner og enklere for en oppdragsgiver å 

velge en seriøs aktør. Strengere krav til dokumentasjon av kvalifikasjoner vil gjøre at 

kommunene får planforslag av bedre kvalitet enn i dag, noe som sparer tid og ekstraarbeid for 

alle parter. 

 

Forslag om overgangsbestemmelse for planer i strandsonen uten byggegrenser 

Det foreslås å lovfeste Kommunal- og moderniseringsdepartementets fortolkning av 

overgangsbestemmelsen i pbl. § 34-2 fjerde ledd i forhold til kravet i § 1-8 tredje ledd om 

byggegrense i reguleringsplan innenfor 100-metersbeltet mot sjøen. Departementet syn er at 

kravet til byggegrenser ikke gjelder for planer utarbeidet etter tidligere plan- og 

bygningslover. Departementet viser til at Sivilombudsmannen i en uttalelse fra 2015 har 

kommet til at kravet til byggegrense må anses å gjelde alle planer i strandsonen, også planer 

vedtatt med hjemmel i tidligere lovgivning. Departementets forslag skal bidra til en rettslig 

avklaring på et punkt hvor det er ulike rettsoppfatninger i dag. 

 

Nye saksbehandlingsfrister som styrker rettssikkerheten for tiltakshaver i byggesaker 

Departementet foreslår endringer i loven som gjør at kommunen må behandle byggesaken på 

grunnlag av den planen som gjaldt da 12-ukersfristen for byggesaksbehandlingen utløp. Det 
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betyr at kommunen ikke kan bruke et nytt plangrunnlag eller legge ned byggeforbud etter at 

fristen er utløpt. 

 

Retting av mindre feil i plan- og bygningsloven 

Det forslås noen mindre rettinger av feilskrift mv. 

 

Gjennomføring av høringen 

Frist for å gi høringsuttalelse er 15. november 2015. 

 

Høringsuttalelser skal gis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn 

høringssvar" på www.regjeringen.no/id2428529. Alle kan avgi høringsuttalelse. 

Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige 

høringsuttalelser. 

 

Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør legges frem for eller sendes videre til 

underliggende organ eller organisasjon som ikke står på høringslisten. 

 

Eventuelle henvendelser om høringen kan rettes til fagdirektør Magnar Danielsen,  

tlf. 22 24 59 58, e-post md@kmd.dep.no, eller fagdirektør Marit Tofte, tlf. 22 24 59 21,  

e-post mt@kmd.dep.no.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Jarle Jensen (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Magnar Danielsen 

 fagdirektør 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Innledning 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på alminnelig høring 

forslag til forenklinger og andre endringer i plan- og bygningsloven (plandelen). 

  

Høringsfristen er 15.11.2015. 

 

Høringssvar skal sendes inn elektronisk via departementets hjemmeside: 

https://www.regjeringen.no/nb/dokument/hoeyringar/id1763/  

 

Kontaktpersoner i departementet for spørsmål om høringen er:  

 Fagdirektør Magnar Danielsen, tlf. 22 24 59 58, e-post: md@kmd.dep.no  

 Fagdirektør Marit Tofte, tlf. 22 24 59 21, e-post: mt@kmd.dep.no  

 

Hovedhensikten med endringsforslagene er å effektivisere planprosessene i alle ledd av 

planbehandlingen, herunder skape økt forutsigbarhet for alle involverte parter og 

aktører. Målet er enklere, raskere og bedre saksbehandling, samtidig som kvaliteten på 

planene ikke skal bli dårligere. Noen av forslagene berører også byggesaksdelen i 

loven.  

 

Om departementets forenklingsarbeid 

Dette høringsnotatet inngår i Regjeringens arbeid med En enklere hverdag for folk flest, 

som bl.a. har som siktemål å fjerne tidstyver og forenkle regelverk. Regjeringen vil 

forenkle og effektivisere planprosessene for å legge bedre til rette for boligbygging, 

nærings- og samfunnsutvikling. Regjeringen ønsker å sikre gode rammebetingelser for 

næringslivet, slik at det blir både raskere, billigere og enklere å bygge. Målet er rask, 

effektiv og forutsigbar offentlig saksbehandling. 

 

Tall fra KOSTRA viser at det særlig i kommuner med folketall mellom 50 000-299 999 er 

et stort potensial for å redusere behandlingstiden for byggesaker. I disse kommunene 

bør det være et mål å redusere saksbehandlingstiden med 30–50 prosent.  

 

Departementet har i perioden juni til september 2014 innhentet informasjon om 

aktuelle forenklingstiltak. I forbindelse med dette arbeidet er det gjennomført møter 

med, og mottatt skriftlige innspill fra bygge- og anleggsnæringen, kommuner og 

fylkeskommuner og flere andre berørte/interesserte. Kartleggingen har vist at loven i 

all hovedsak fungerer godt, men at det er rom for både forbedringer, forenklinger og 

økt innsikt i hvordan loven kan brukes på en mest hensiktsmessig måte. Departementet 

har i forbindelse med forenklingsarbeidet også gjennomført flere studiebesøk både i 

Norge, Sverige og Danmark. Forenklingsarbeidet bygger også på informasjon fra en 

rekke konsulentrapporter.  
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Gjennomførte forenklingstiltak i plandelen så langt 

Departementet kan vise til at en rekke forenklingstiltak allerede er gjennomført siste 

året: 

 Flere forenklinger i plandelen av plan- og bygningsloven trådte i kraft ved 

årsskiftet (1.1.2015): 

o 5-årsregelen for byggerett ved detaljregulering er opphevet og erstattet 

med et generelt krav om vurdering og oppdatering av plangrunnlag av 

planer som er ti år eller mer.  

o Det er vedtatt nye veiledende tidsfrister for å sikre raskere behandling av 

innsigelsessaker. Fristene sikrer mer effektive prosesser frem til endelig 

planvedtak. Plansaker skal ikke lenger bli liggende ubehandlet i 

overgangen mellom behandlingsleddene. 

o Det er gjort forenklinger i regelverket for konsekvensutredning. 

 Regjeringen har bedt fylkesmenn og andre innsigelsesmyndigheter om å være 

aktive tidlig i planprosessene slik at flest mulig problemstillinger kan løses uten 

bruk av innsigelse. Det skal kun skal fremmes innsigelser der det er nasjonale, 

vesentlige regionale eller andre vesentlige interesser. Det skal legges vekt på 

det lokale selvstyret. 

 Tolv fylkesmenn er med i en forsøksordning om samordning og avskjæring av 

innsigelser. Tiltaket bidrar til økt samhandling mellom kommunene og 

sektormyndighetene. Det hever terskelen for innsigelser og gjør at man finner 

gode løsninger lokalt.  

 Regjeringen vedtok i 2014 nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 

areal- og transportplanlegging1 som gir føringer om høy arealutnyttelse, 

fortetting og bygging rundt kollektivknutepunkt. 

 Regjeringen satser på digitalisering og ser et stort potensial innenfor plan- og 

bygningsrettsområdet. Det er bevilget 25 mill. kroner til IKT-satsingen i 2015. 

 Regjeringen vedtok 12. juni 2015 Nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging2. Forventningsdokumentet er retningsgivende for 

regional og kommunal planlegging og vektlegger bl.a. behovet for en mer 

effektiv areal- og samfunnsplanlegging i årene som kommer. 

 

                                                

 

 

 

 
1 https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-

transportplanlegging/id2001539/  
2 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-

planlegging/id2416681/  
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Nærmere om arbeidet med færre innsigelser 

Regjeringen har som målsetting å redusere antall innsigelser og antall 

innsigelsesinstanser. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har i 

brev av 17.2.2014 fremhevet at kommunalt selvstyre skal tillegges økt vekt når 

statsetatene vurderer innsigelser til kommunale planer. Rundskriv H-2/14 

”Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter PBL”3 fokuserer på innsigelsesetatenes 

ansvar for tidlig og tydelig medvirkning i plansaker slik at konflikter og uenighet kan 

avklares tidlig og innsigelser unngås.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomførte høsten 2014 en ny 

møterunde med departementene som har underliggende etater med 

innsigelsesmyndighet. Målet var å kartlegge hva departementene gjør for å bidra til en 

mer effektiv praktisering av innsigelsesinstituttet. Gjennomgangen viser at flere 

departementer og direktorater arbeider med å definere nasjonale føringer innenfor sine 

områder og med å forbedre veiledningen til kommunene. Noen innsigelsesetater har 

også gjennomført tiltak for å sikre lik innsigelsespraksis over hele landet. Fylkesmenn 

og fylkeskommuner samarbeider om samordning og formidling overfor kommunene. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjennomført et omfattende 

opplæringsprogram innen kommunal planlegging i samarbeid med fylkesmenn og 

fylkeskommuner. Det er fortsatt et stort behov for videre arbeid med 

kompetanseheving, og departementet deltar i en rekke fagsamlinger med direktorater, 

kommuner og andre planaktører. Departementets egne nettverkssamlinger for 

fylkesmenn, fylkeskommuner og statsetater blir også brukt til kompetanseheving. 

Veiledning og erfaringsinformasjon om planlegging finnes også på departementets 

nettside www.planlegging.no. 

 

Nærmere om samordningsforsøket 

Høsten 2013 startet et treårig forsøk der seks fylkesmenn fikk ansvar for å samordne 

innsigelser fra statlige etater til kommunale planer etter plan- og bygningsloven.  

Målsettingen med samordningsforsøket er å få til en mer effektiv og målrettet 

behandling av plansaker og et bedre samarbeid mellom kommunene og statlige 

                                                

 

 

 

 
3 https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/retningslinjer-for-innsigelse-i-plansaker-etter-plan--og-

bygningsloven/id751295/  
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myndigheter. Det er også et mål at kvaliteten på og gjennomførbarheten av de 

kommunale planene skal styrkes.  

 

Fylkesmennene har ansvar for å ivareta nasjonale interesser knyttet til blant annet 

landbruk, reindrift, miljøvern, folkehelse og barn og unges interesser i planleggingen. I 

forsøket skal fylkesmannen samordne uttalelser og innsigelser knyttet til disse 

fagområdene med uttalelser og innsigelser fra andre statlige etater som Statens 

vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket, NVE og Fiskeridirektoratet. Fylkesmannen kan 

i denne forbindelse avskjære innsigelser som er motstridende eller ikke tilstrekkelig 

begrunnet.  

 

Erfaringene med samordningsforsøket er så langt gode. Det bidrar til bedre dialog 

mellom statsetatene og større fokus på ansvaret for tidlig og aktiv deltagelse i 

kommunale planprosesser. Fylkesmennene har tatt en mer aktiv rolle i å løse 

uklarheter og uenigheter tidlig i planprosessene. Samordningsforsøket ser ut til å føre 

til færre innsigelser fra noen etater, men kan også medføre økt antall innsigelser fra 

etater som tidligere ikke har brukt dette instituttet aktivt.  

 

Forsøket omfattet fra starten fylkene Vestfold, Aust-Agder, Rogaland, Hordaland, Sør-

Trøndelag og Nordland. Fra 2015 er forsøket utvidet med seks nye fylker – Oppland, 

Buskerud, Telemark, Vest-Agder, Møre og Romsdal og Troms. Utvidelsen vil gi et 

bedre grunnlag for å vurdere om ordningen skal være permanent. 

Samordningsforsøket vil bli evaluert.  

 

Nærmere om regionalt planforum  

Plan- og bygningsloven anbefaler at det opprettes et regionalt planforum i hvert fylke  

(§ 5-3). Forumet ledes av fylkeskommunen og skal bidra til klarlegging og samordning 

av statlige, regionale og kommunale interesser i regionale og kommunale 

planprosesser.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i rundskriv H-2/14 Retningslinjer for 

innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven, framhevet at regionalt planforum skal 

bidra til tidlig avklaring av uenighet, raskere avgjørelser, bedre samordning av 

interesser og redusert konfliktnivå. Det anbefales at planforum brukes i oppstartsfasen, 

i planleggingsfase, i høringsfasen og dersom det fremmes innsigelse. Det framheves 

videre at fylkesmannen også har ansvar for samordning av statlig virksomhet og skal 

samarbeide med fylkeskommunen.  
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NIVI analyse AS har på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

gjennomført en evaluering av regionalt planforum4. Evalueringen viser at alle 

fylkeskommuner har etablert regionalt planforum, og at dette oppfattes som en nyttig 

arena av alle aktørgrupper. Forumet er en fast arena for nødvendig dialog i 

planprosessene, og kan ofte bidra til å løse konflikter tidlig. Det er også viktig for 

kunnskapsutveksling mellom de ulike aktørene i planprosessen. Det er likevel ulik 

organisering og ressursinnsats i fylkene, noe som påpekes som uheldig av 

kommunene. Det er i rapporten pekt på følgende forbedringspunkter:  

 Fylkeskommunene må prioritere arenaen ressursmessig, ikke minst med 

hensyn til å sikre en effektiv sekretariatsfunksjon  

 Fylkeskommunen må prioritere ledelsen av planforum og bør være representert 

på ledernivå i møtene fortrinnsvis i rollen som møteleder 

 Det bør utarbeides tydelige og skriftlig nedfelte rutiner for deltagelse, frister, 

saksbehandling mv.  

 Planforum bør være viet komplekse plansaker, saker som kan avklares bilateralt 

bør ikke meldes opp i planforum 

 Kommunene bør oppfordres til å utarbeide «bestilling» i form av notat med 

konkrete spørsmål og problemstillinger som følger plansak som skal til 

behandling 

 Prioritering av tidlig fase i planleggingen, utkast til plan bør uansett til første 

gangs behandling i planforum før det er fattet et formelt vedtak om høring. 

 Fylkeskommunen må invitere statsetatene i saker hvor de er berørt, og 

statsetatene må på sin side prioritere og følge opp sin forpliktelse til å delta  

 Møtene bør med jevne mellomrom legges til kommunene 

 

Nærmere om evaluering av plandelen i plan- og bygningsloven - EVAPLAN 

Et forskningsprosjekt under Forskningsrådets DEMOSREG-program, vil i perioden 

2014-2018 se på hvordan plandelen av plan- og bygningsloven fungerer i praksis og 

hvordan den er samordnet med andre lover. Prosjektet er initiert og finansiert av 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og skal evaluere om, og eventuelt i 

hvilken utstrekning, plandelen fungerer etter intensjonene. Evalueringen skal også se 

på om plandelen fører til lokal og regional bærekraftig utvikling, gjennom helhetlig 

samfunns- og arealplanlegging.  

 

                                                

 

 

 

 
4 https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/evaluering-av-regionalt-planforum/id2412288/  
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Et av hovedspørsmålene er hva som kan identifiseres som forbedringspunkter. 

Prosjektet skal også vurdere loven, og dagens praksis, ut fra et internasjonalt 

komparativt perspektiv. Prosjektet ledes av Norsk institutt for by- og regionforskning 

(NIBR), i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), 

Universitetet i Tromsø (UiT), forsknings- og innovasjonskonsernet NORUT, 

Transportøkonomisk institutt (TØI), København universitet (KU), Aalborg universitet 

(AAU), svenske Kungliga Tekniska Høgskolan (KTH), Umeå universitet (UMU), og 

Technische Universität Berlin (TUB).  

 

Nærmere om andre forenklingsaktiviteter 

Departementet arbeider med å forbedre og videreutvikle den alminnelige 

reguleringsplanveilederen (T-1490). Departementet ser at en rekke tema kan bli belyst 

og eksemplifisert på en bedre måte enn tidligere, og at loven nå har virket lenge nok til 

å få fram gode eksempler. Det vil i særlig grad bli vektlagt å tydeliggjøre hva som er 

”beste praksis”.  

 

En felles arbeidsgruppe under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet har kommet med forslag til nye effektiviseringstiltak ved 

planleggingen av store samferdselsprosjekter. Disse er tatt inn i rapporten 

"Effektivisering av planprosesser for store samferdselsprosjekt", N-0556 20145. 

 

Et viktig forenklingstiltak er regjeringens IKT-satsing for mer effektive planprosesser. 

Det er satt av 25 millioner kroner til dette på statsbudsjettet for 2015, hvorav 10 

millioner spesielt gjelder plan. Det tas sikte på å videreføre satsingen i 2016. 

Utviklingsarbeidet innen planområdet skal bidra til et moderne digitalt basert 

plansystem hvor det meste av informasjonen blir utvekslet digitalt. Statens bidrag 

omfatter utvikling av et overordnet rammeverk bestående av kravspesifikasjoner, 

datamodeller, standarder og tekniske produktspesifikasjoner for 3D arealplan med 

integrerte standardiserte planbestemmelser. Informasjonen skal være egnet til bruk i 

elektronisk byggesaksbehandling i kommunene. Arbeidet omfatter også 

videreutvikling av Digital plandialog med sikte på at all informasjon i planprosessen i 

fremtiden skal kunne utveksles digitalt. Informasjonsflyten skal omfatte medvirkning 

fra publikum, næringsliv og andre berørte i planleggingen, og skal også effektivisere 

statlige og regionale fagmyndigheters medvirkning (høring, klager og innsigelser). 

                                                

 

 

 

 
5 https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/effektivisering-av-planprosesser-for-store-

samferdselsprosjekt/id2414122/  
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Departementet har inngått rammeavtaler med fem konsulentvirksomheter som skal 

bidra i arbeidet. I tillegg vil KS-KommIT (kommune/fylkeskommunene), 

byggenæringen og Direktoratet for byggkvalitet mfl. delta i arbeidet. 

 

Om det videre forenklingsarbeidet i plandelen 

Kommunal- og regionaldepartementet tar sikte på å fremme en lovproposisjon til 

Stortinget med forenklingstiltak i plandelen av plan- og bygningsloven andre halvår 

2015. Dette høringsnotatet danner sammen med høringssvarene grunnlaget for 

proposisjonen. 

 

I det videre forenklingsarbeidet vil departementet bl.a. vurdere: 

 tiltak som klargjør planbehovet for at planleggingen skal sikre kvalitet men ikke 

bli mer ressurskrevende enn nødvendig 

 tiltak som skaper større forutsigbarhet i overgangen mellom plan og byggesak, 

herunder hvilket detaljeringsnivå en plan bør ha i ulike typetilfeller 

 tiltak som klargjør reglene om rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler 

 tiltak som fører til bedre harmonisering og mer effektiv samordning mellom 

plan- og bygningsloven og tilgrensende regelverk 

 tiltak for mer effektiv transformasjon og fortetting i byer og tettsteder, herunder 

endring av eiendomsforholdene, mv. 

 tiltak som gjelder planforhold knyttet til etablering av energi- og 

grunnvannsbrønner, infrastrukturtiltak i grunnen, mv. 

 tiltak som ser på forholdet mellom områderegulering og detaljregulering 

 tiltak for ytterligere forenklinger i reglene om konsekvensutredning 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar i et forenklingsprosjekt kalt 

”Paradigmeskifte i planprosesser” i regi av Norsk Eiendom, som er bransjeorganisasjon 

for store utvikler- og utbyggingsselskaper. Byggenæringens Landsforening (BNL) har 

etablert prosjektet "Bolig og infrastruktur" som bl.a. vurderer tiltak for mer effektive 

planprosesser. Departementet har hentet inspirasjon til sitt forenklingsarbeid fra disse 

prosjektene, og det er grunn til å tro at disse prosjektene vil komme med nyttige 

innspill til det videre forenklingsarbeidet i sine sluttrapporter.  

Departementet er også kjent med at det på kommunal side pågår arbeid med 

forenklingsforslag. 

 

Departementet vil gjerne ha innspill fra alle høringsinstansene til aktuelle tema som bør 

utredes i det videre forenklingsarbeidet. 
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Nærmere om forenklingsarbeidet i byggesaksdelen av loven 

En rekke forenklinger i byggesaksdelen av plan- og bygningsloven ble vedtatt i juni 

2014 med tilhørende forskrifter vedtatt i mars 2015. Endringene trådte i kraft den 1. juli 

2015: 

 Flere tiltak er unntatt søknadsplikt under forutsetning av at de er i samsvar med 

øvrige lov- og forskriftsregler og bindende arealplan. Dette gjelder blant annet 

garasjer og andre frittliggende bygninger på bebygd eiendom på inntil 50 m2 

som ikke skal brukes til beboelse, tilbygg på inntil 15 m2 som ikke skal brukes til 

varig opphold, reparasjon av byggtekniske installasjoner, samt en rekke 

levegger, antenner, mindre forstøtningsmurer og fyllinger, internveier og 

biloppstillingsplasser. 

 Nabovarslingsreglene er forenklet og det er åpnet for bruk av elektronisk 

kommunikasjon. 

 Det er innført flere tidsfrister for saksbehandlingen, herunder en uttalelsesfrist 

for statlige og regionale myndigheter.  

 Det er gjort innskrenkninger i klageadgangen for forhold som allerede har vært 

behandlet.  

 Det er gjort endringer (ryddet) i reglene om ferdigattest. 

 

Videre er reglene om lokal godkjenning av ansvarsrett fjernet. Samtidig er den sentrale 

godkjenningsordningen styrket og utvidet til å gjelde tiltak som styrker seriøsitet i 

byggenæringen. Regjeringen har dessuten lempet på kravene til tilgjengelighet for å 

redusere byggekostnadene. 

 

Sammendrag av forslagene i høringsnotatet 

Kapittel 1 og 2 inneholder tre forslag som må ses i sammenheng. For det første åpnes 

det for at kommunen skal kunne stanse videre behandling av et privat planinitiativ 

allerede i forbindelse med oppstartmøtet. For det andre blir det foreslått en mer 

formalisert oppstartfase som skal sikre en forutsigbar planprosess og at planforslag som 

blir utarbeidet blir mest mulig i tråd både med utbyggers og kommunens ønsker. For 

det tredje foreslås det at alle planforslag som ikke blir stanset i initiativfasen (og som er 

i tråd med overordnet planer) skal bli sendt på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Departementet foreslår i kapittel 1 at kommunen får hjemmel i loven til å kunne 

avskjære planinitiativ på et tidligere tidspunkt enn i dag. Dette vil redusere unødig 

ressursbruk på planarbeid som uansett ikke vil lede frem til en endelig detaljregulering. 

Kommunen skal før, under eller straks etter oppstartmøtet, kunne beslutte at 

planinitiativet ikke skal videreføres (silingsfase). Planinitiativ som videreføres vil bli 

underlagt en mer formalisert og grundig oppstartsprosess enn tilfellet ofte er i dag, og 

det private planforslaget skal i utgangspunktet alltid sendes på høring og legges ut på 

offentlig ettersyn, jf. forslaget i kapittel 2. En mer formalisert oppstartsprosess skal 
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bidra til å øke forutsigbarheten for utbygger i den videre planprosessen, hindre 

overraskelser, omkamper og forsinkelser. Departementet foreslår å lovfeste et krav til 

referat fra oppstartmøtet. Det foreslås videre at departementet i forskrift fastsetter 

nærmere krav til de tema som alltid skal behandles og forsøkes avklart i oppstartmøtet 

med sikte på å få en mest mulig effektiv videre planprosess. Dersom kommunen og 

utbygger ikke blir enige på viktige punkter, skal kommunen kunne gi forslagsstiller 

føringer for videre arbeid med planforslaget gjennom politisk behandling, eventuelt 

beslutte at planforslaget ikke skal videreføres. Departementet antar at en slik tidlig 

politisk vurdering kan bidra til at prosjekter oftere enn i dag vil bli undergitt parallell 

plan- og byggesaksbehandling. Besparelsene ved dette er en prosess med felles 

varsling, felles dokumentasjon og saksbehandling, felles behandling av eventuelle 

merknader og klager, og at rammetillatelse i byggesaken kan bli gitt straks etter vedtak 

i plansaken. Departementet forslår videre at utbygger ikke skal kunne gjennomføre 

varsling og kunngjøring av planarbeidet før kommunen har gitt uttrykkelig klarsignal, 

dvs. normalt i tilknytning til oppstartmøtet eller ev. etter en nærmere politisk vurdering. 

Der et planinitiativ forutsetter utarbeidelse av planprogram, jf. pbl. § 12-9, bør innholdet 

i planprogrammet drøftes i oppstartmøtet og "sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn senest samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet". 

 

Departementet foreslår i kapittel 2 at utbygger som får klarsignal for varsling og 

kunngjøring av planoppstart etter silingsfasen, jf. forslaget i kapittel 1, alltid skal få sitt 

planforslag sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn såfremt det er i samsvar med 

overordnet arealplan. Kommunen kan eventuelt sammen med det private planforslaget 

velge å legge ut et eget alternativt forslag. I dag kan kommunen vedta at det private 

planforslaget ikke skal videreføres som kommunal plan. Siktemålet med forslaget er å 

styrke grunneiers/utbyggers rettsstilling i planleggingen og sørge for at de parter som 

er forutsatt å medvirke, herunder, allmennheten, har fått tilkjennegitt sitt syn på 

forslaget før kommunen eventuelt vedtar at det ikke skal videreføres. Kommunen kan 

stoppe det videre arbeid med planforslaget straks etter høringsfristen er utløpt, og 

trenger heller ikke gjøre en formell merknadsbehandling av høringssvarene. 

Departementet foreslår å redusere fristen for å sende forslag på høring og offentlig 

ettersyn til 6 uker, men foreslår samtidig å opprettholde dagens frist på 12 uker der 

kommunen ønsker å lage et alternativt planforslag. Departementet foreslår å utvide 

gebyrgrunnlaget til å omfatte kommunens arbeid med høring og offentlig ettersyn, 

herunder merknadsbehandling av høringssvarene. 

 

Departementet foreslår i kapittel 3 enklere regler for endring og oppheving av 

reguleringsplaner. Dagens regler om forenklet saksbehandling (begrenset høring) ved 

mindre endring av plan foreslås å omfatte noe større endringer enn i dag, og er i 

lovforslaget formulert slik at det kan skje "der endringene i liten grad vil påvirke 

gjennomføringen av planen for øvrig og heller ikke går ut over hovedrammene for 
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planen". Forslaget innebærer at kommunen i større grad enn i dag skal kunne anvende 

et planfaglig skjønn ved vurderingen av hvilke endringer som kan gjennomføres etter 

de enklere saksbehandlingsreglene i pbl. § 12-14 tredje ledd. Departementet forslår 

videre forenklinger ved oppheving av plan, ved at bare registrerte eiere og festere av 

eiendommer som direkte berøres skal varsles ved oppheving av "plan som i det 

vesentlige er i strid med overordnet plan". I dag må oppheving av plan gjennomføres 

etter samme regler som for vedtakelse av ny plan. Forslaget skal bidra til at 

kommunene i større grad enn i dag holder sitt planverk oppdatert og mer løpende 

opphever utdaterte/uaktuelle planer. 

 

Departementet forslår i kapittel 4 forenklinger i lovens dispensasjonsbestemmelser som 

skal bidra til redusert ressursbruk og økt kommunalt handlingsrom i slike saker. Det 

foreslås presisert i pbl. § 19-1 at regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir 

direkte berørt, bare skal uttale seg om nasjonale og viktige regionale interesser før det 

gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. Endringen innebærer en 

begrensning i forelegging- og varslingsplikten. I dag er det i prinsippet ikke fastsatt 

begrensninger for hva de nevnte myndigheter kan uttale seg om i dispensasjonssaker. 

Siktemålet med endringen er å begrense høringer til de tilfeller hvor det er nødvendig 

for å sikre forsvarlig og god saksbehandling. Videre foreslår departementet at flere av 

de vurderingstema som i dag står i pbl. § 19-2 skal utgå fordi bestemmelsen er unødig 

komplisert å anvende. Vurderingstemaet forenkles ved at dispensasjonsvurderingen 

innskrenkes til å omfatte spørsmålet om "tiltaket eller avviket det søkes om i liten grad 

vil medføre at aktuelle hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 

lovens formålsbestemmelse, blir tilsidesatt." Henvisningene til særskilt vektlegging av 

vurderingstemaene "konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet" tas ut 

(tredje ledd), men disse vil uansett inngå som vurderingstema dersom hensynet er 

ivaretatt i bestemmelsen det dispenseres fra. Departementet forslår også å oppheve 

dagens fjerde ledd om særskilt vektlegging av statlige og regionale rammer og mål, og 

vektleggingen av deres stillingtaken til dispensasjonsspørsmålet. Dette må ses i 

sammenheng med regjeringens ønske om styrking av det lokale selvstyret. Kommunen 

bør stå fritt i vektleggingen av de ulike hensyn som gjør seg gjeldende. De nevnte 

instanser vil uansett ha som sikkerhetsventil å kunne påklage kommunalt vedtak om 

dispensasjon i medhold av pbl. § 1-9 tredje ledd. Endringene har ikke som intensjon å 

øke bruken av dispensasjoner til erstatning for planer, men å unngå unødig komplisert 

behandling av mindre og enkle dispensasjonssaker.  

  

Departementet foreslår i kapittel 5 å gi kommunen hjemmel til å ta gebyr for sin 

behandling av forslag til områderegulering som er utarbeidet og bekostet av private. I 

dag har kommunen ikke adgang til dette. Siktemålet med forslaget er å gi kommunene 

et insitament til å utarbeide flere områdereguleringer ved at gebyrinntektene kan øke 

plankapasiteten. Forslaget legger opp til at gebyrgrunnlaget skal utvides til å omfatte 
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kommunens arbeid med planforslaget til og med høring og offentlig ettersyn, herunder 

merknadsbehandling av høringssvarene. 

 

Departementet foreslår i kapittel 6 å oppheve dagens krav til sentral godkjenning av den 

regional planstrategien, jf. pbl. § 7-2 andre ledd. Forslaget må ses i lys av regjeringens 

ønske om å styrke det lokale selvstyret. 

 

Departementet forslår i kapittel 7 å fjerne kravet til årlig rullering av handlingsprogram 

for regional plan, jf. pbl. § 8-1 fjerde ledd, og erstatte det med krav om at behovet for 

rulling skal vurderes årlig. Forslaget vil bidra til at unødvendige rulleringer ikke 

gjennomføres. 

 

Departementet foreslår i kapittel 8 å lovfeste departementets fortolkning av 

overgangsbestemmelsen i pbl. § 34-2 fjerde ledd i forhold til kravet i § 1-8 tredje ledd 

om byggegrense i reguleringsplan innenfor 100-metersbeltet mot sjøen. Departementet 

syn er at kravet til byggegrenser ikke gjelder for planer utarbeidet etter tidligere plan- 

og bygningslover. Sivilombudsmannen har i en uttalelse fra 2015 inntatt et motsatt 

standpunkt, nemlig at kravet til byggegrense må anses å gjelde alle planer i 

strandsonen, også planer vedtatt med hjemmel i tidligere lovgivning. Forslaget skal 

bidra til en rettslig avklaring på et punkt hvor det er ulik rettsoppfatning i dag.  

 

Departementet forslår i kapittel 9 å etablere en frivillig sentral godkjenningsordning for 

virksomheter som på vegne av andre utarbeider private planforslag som skal sendes 

kommunen. Det er i dag et krav om at planforslag skal utarbeides av fagkyndige, jf. pbl. 

§ 12-3 fjerde ledd. Både kommunene og utbyggerne uttrykker misnøye med at mange 

plankonsulenter utarbeider mangelfulle planforslag. Dette skaper mye ekstra arbeid for 

kommunen, forsinker fremdriften i planarbeidet og skaper frustrasjon hos alle parter. 

Det er departementets inntrykk at både kommunene, utbyggerne, byggenæringen og 

konsulentbransjen selv ønsker en slik sentral godkjenningsordning. Departementets 

forslag bygger i all hovedsak på det systemet som gjelder for sentral godkjenning for 

ansvarsrett i byggesaker. Det vil si at plankonsulentvirksomheter som ønsker sentral 

godkjenning må søke om det til den sentrale godkjenningsordningen som 

administreres av Direktoratet for byggkvalitet. Virksomheten må dokumentere sin 

kompetanse i form av organisasjonskart, oversikt over medarbeidernes utdanning og 

praksis, og virksomhetssystem som sannsynliggjør at gjeldende krav til fremstilling av 

arealplan blir ivaretatt i produksjonen. Ved innsendelse av planer som ikke holder mål, 

kan kommunen rapportere dette til den sentrale godkjenningsordningen som kan gi 

advarsler og ev. trekke godkjenningen tilbake. Det kan også gjennomføres tilsyn med 

at systemkrav er ivaretatt mv. Departementet foreslår at de nærmere detaljer om 

godkjenningsordningen, herunder krav til utdanning og praksis, fastsettes i forskrift i 

samråd med kommunene, utbyggerne, byggenæringen og konsulentbransjen. 
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Departementet foreslår i kapittel 10 å styrke tiltakshavers rettsstilling i de tilfeller der 

kommunen overskrider 12-ukersfrsiten for behandling av byggesøknad etter pbl. § 21-7. 

Forslaget innebærer at kommunen ikke kan legge annet plangrunnlag til grunn for 

behandlingen av søknaden enn det som gjaldt da fristen utløp. Det foreslås også 

begrensninger i kommunens adgang til å vedta midlertidig forbud mot tiltak etter at 

fristen er utløpt. De foreslåtte begrensningene skal ikke gjelde statlig bygge- og 

deleforbud etter pbl. § 13-4. Forslagene må ses i lys av Sivilombudsmannens kritiske 

uttalelser i saker hvor 12-ukersfristen har utløpt og kommunen la til grunn et nytt 

rettsgrunnlag for vedtaket enn det som gjaldt da fristen utløp. 

 

Departementet foreslår i kapittel 11 å rette feil i noen lovhenvisninger i plan- og 

bygningsloven. 
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1. FORSLAG OM EN MER FORMALISERT OG AVKLARENDE 

OPPSTARTPROSESS VED BEHANDLING AV PRIVATE 

PLANINITIATIV 

1.1 Innledning 

De tre viktigste forutsetningene for at private detaljreguleringer raskt og effektivt skal 

kunne bli vedtatt er at: 

a) kommunen og andre aktører ikke trenger bruke tid på planinitiativ som 

kommunen som planmyndighet ikke ønsker å gjennomføre, 

b) planprosessen følger et forutsigbart og omforent opplegg som tidlig er blitt 

avklart mellom partene, og at 

c) alle involverte parter har nødvendig planfaglig kompetanse. 

 

Departementet fremmer i dette kapittelet forslag som åpner for at kommunen skal 

kunne stoppe planinitiativ som innebærer urealistiske planforslag som ikke kommer til 

å bli vedtatt. Videre foreslås det at oppstartmøtet skal diskutere alle tema som er viktige 

for en god plan og en effektiv planprosess, og at referatet fra møtet skal være 

grunnlaget for en forutsigbar og omforent prosess frem til et endelig planforslag er blitt 

utarbeidet. Om nødvendig skal planinitiativet kunne forelegges et politisk utvalg i 

forbindelse med oppstarten. I kapittel 9 foreslår departementet at planforetak skal 

kunne dokumentere sine planfaglige kvalifikasjoner gjennom et godkjenningsbevis 

utstedt av en sentral godkjenningsordning. 

 

Bakgrunn 

Det blir årlig vedtatt ca. 2000 kommunale reguleringsplaner. Dette antallet har ligget 

relativt stabilt i flere år6. I 2013 ble det totalt vedtatt 1896 reguleringsplaner, av disse var 

147 områdereguleringer, 1318 privat initierte detaljreguleringer og 431 offentlig initierte 

detaljreguleringer. I 2014 ble det vedtatt 1972 reguleringsplaner, hvorav 158 

områdereguleringer, 1415 privat initierte detaljreguleringer og 399 offentlig initierte 

detaljreguleringer. Som det fremgår av tallene, blir den langt største andelen 

detaljreguleringer som kommunene vedtar fremmet som private planforslag (ca. 75 %). 

 

Plan- og bygningsloven § 3-2 andre ledd gir offentlige organer og private rett til å 

fremme planforslag etter reglene i §§ 3-7 og 12-3, jf. § 12-11. Flere kommuner har 

                                                

 

 

 

 
6 I flg. Kostra/SSB 
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overfor departementet påpekt det uheldige i at de må bruke tid og krefter på planforslag 

som de ikke ønsker å realisere. Den formelle ordningen er at kommunen har 12 uker 

på seg, hvis ikke annen frist er avtalt, til å avgjøre om et planforslag skal sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. pbl. § 12-11 første punktum. Ikke alle 

planforslag blir fulgt opp av kommunen med endelig planvedtak i kommunestyret. Det 

vil derfor i en del tilfeller være lagt ned et betydelig arbeid både hos forslagsstiller, 

medvirkende offentlige organer og i kommunen før kommunen finner ut at forslaget 

ikke har noe for seg og planbehandlingen blir avsluttet.  

 

Mange detaljreguleringsprosesser kan bli bedre om de involverte parter tidlig blir enige 

om hva som er realistisk arealbruk i det aktuelle planområdet og hvordan 

planprosessen frem til endelig planforslag skal forløpe. Departementet mener derfor 

det bør settes tydeligere krav til hva som skal komme ut av oppstartmøtet. Både 

utbygger og kommunen må følgelig gjøre seg opp en klarere mening om hvilke mål, 

rammer og verdier som bør gjelde for utformingen av planforslaget. Dette skal også 

bidra til at utbygger og kommunen forholder seg til et sett av mer fastsatte rammer for 

den videre planprosess. Siktemålet skal være økt forutsigbarhet for utbygger og en 

enklere og mindre konfliktfylt kommunal saksbehandling i sluttfasen av 

planbehandlingen. Med økt forutsigbarhet for at planforslaget blir vedtatt, vil utbygger 

oftere enn hva som er tilfelle i dag kunne benytte seg av parallell plan- og 

byggesaksbehandling for å spare tid frem til ferdigstillelse av det endelig 

byggeprosjektet. Forslaget vil kunne bidra til forenkling ved at partene vet hva de har å 

forholde seg til, og faren for feil og overraskelser blir redusert. 

 

Departementets forslag om at kommunen tidlig skal kunne avskjære uaktuelle 

planinitiativ og innføring av en mer formalisert og avklart oppstartsprosess, må ses i 

sammenheng med forslaget i kapittel 2 nedenfor om en utvidet rett for utbygger til å få 

sitt planforslag sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Bakgrunnen for dette 

forslaget er at planforslag som er blitt til gjennom en forutsigbar og omforent 

planprosess vil være utformet på en måte som i stor grad er tilfredsstillende både for 

utbygger og kommunen. Forslagene må også ses i sammenheng med forslaget i 

kapittel 9 om en sentral godkjenningsordning for planforetak, for å sikre god 

samhandling i planprosessen og bedre kvalitet på de private planforslagene.   

1.2 Gjeldende rett 

Forslagsretten for private fremgår av pbl. § 3-2 andre ledd. Kommunestyret har ledelsen 

av den kommunale planleggingen, og er planmyndighet, jf. pbl. § 3-3 andre ledd.  

 

Forslagsfasen for private planinitiativ er regulert i pbl. § 12-11, som lyder: 
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Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, 

og senest innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, 

avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn og behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10. Kommunen kan samtidig 

fremme alternative forslag til regulering av arealet. Finner ikke kommunen grunn 

til å fremme forslaget, skal forslagsstilleren innen tre uker underrettes ved brev. Er 

forslaget i samsvar med kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan 

avslaget kreves forelagt kommunestyret. 

 

Det er fastsatt nærmere bestemmelser om hva som skal skje i den såkalte initiativfasen, 

dvs. fasen forut for at et planforslag blir utarbeidet og oversendt kommunen. Oppstart 

av reguleringsplanarbeid er regulert i § 12-8 første og andre ledd, som lyder: 
 

Når planarbeidet igangsettes, skal berørte offentlige organer og andre interesserte 

varsles. Når forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, skal 

planspørsmålet legges fram for planmyndigheten i møte. Kommunen kan gi råd om 

hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. 
 

Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst 

én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Registrerte 

grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i 

planområdet samt naboer til planområdet, skal når de blir direkte berørt, på 

hensiktsmessig måte underrettes om at planarbeidet tas opp. 

 

Loven legger i § 12-8 andre ledd opp til at initiativtaker skal sørge for å kunngjøre 

melding om oppstart av planarbeidet, og underrette registrerte grunneiere, festere, 

naboer, mfl. Etter første ledd første punktum skal dessuten offentlige organer og andre 

interesserte varsles om planarbeidet. 

 

Loven styrer ikke direkte rekkefølgen på oppstartmøte og varsling. Normalt vil likevel 

en utbygger ikke gjennomføre varsling og kunngjøring før etter at oppstartmøte er 

gjennomført. 

 

Møtet som bestemmelsen referer til omtales gjerne som oppstartmøtet, og er 

obligatorisk. Planmyndigheten kan allerede på et tidspunkt forut for, eller i selve møtet, 

gi til kjenne at den anser det uaktuelt å realisere planinitiativet, dvs. vedta en endelig 

plan basert på det konseptet initiativet omhandler. Planmyndigheten kan imidlertid ikke 

stoppe utbyggers videre arbeide med initiativet eller hindre at utbygger sender 

kommunen et planforslag basert på det skisserte konseptet. Planmyndighetens 

vurdering av planinitiativet vil normalt ta utgangspunkt i de overordnede strategiske 
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rammene for området slik de er angitt i kommuneplanens arealdel, kommunedelplan 

eller områderegulering. 

 

Når planmyndigheten har mottatt planforslaget, fremgår det av § 12-11 første punktum 

at den skal ta stilling til om planforslaget skal sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn. Først på dette tidspunkt har planmyndigheten en formell hjemmel til å stanse 

utbyggers planinitiativ. Utbygger skal underrettes om avslaget innen tre uker, jf. tredje 

punktum. Utbygger kan kreve å få avslaget forelagt kommunestyret i de tilfeller der 

forslaget er i samsvar med kommuneplanens arealdel, jf. siste punktum. Dersom 

planmyndigheten finner å ville sende forslaget på høring og legge det ut til offentlig 

ettersyn, kan den samtidig fremme sine kommentarer til forslaget eller legge ved et 

eget planforslag, jf. andre punktum. 

 

Der et planinitiativ forutsetter utarbeidelse av planprogram, jf. pbl. § 12-9, bør innholdet 

i planprogrammet drøftes i oppstartmøtet og "sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn senest samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet". Ettersom 

planprogrammet må vedtas av kommunen ("ordinært kommunestyret"), betyr det at 

planinitiativet allerede på dette tidspunkt kan stoppes av kommunen. 

 

Kommunene synes å praktisere oppstart av planarbeidet og behandling av planforslag 

noe ulikt. Noen kommuner velger å koble et politisk utvalg inn allerede i initiativfasen, 

for å få en politisk avklaring i forhold til planinitiativet tidlig i prosessen. Departementet 

er også kjent med en praksis der kommunen velger konsekvent å sende alle planforslag 

på høring og offentlig ettersyn uten å gjøre bruk av sin mulighet for å stoppe 

planbehandling. Dersom kommunen er uenig i forslaget, følger det alltid med 

kommentarer eller en redegjørelse fra kommunen, eventuelt et eget alternativt 

planforslag. Det er også praksis for at kommunen aldri avskjærer et planforslag før etter 

at høring og offentlig ettersyn er gjennomført. Mange kommuner praktiserer en 

ordning hvor et politisk utvalg tar stilling til om et planforslag skal sendes på høring og 

legges ut, andre kobler politikerne inn først etter at planforslaget har vært på høring og 

offentlig ettersyn. 

1.3 Forslag til endringer 

For å begrense unødvendig ressursbruk foreslår departementet at planmyndigheten 

skal kunne prøve hensiktsmessigheten av planinitiativet og eventuelt kunne stoppe 

initiativet på et langt tidligere tidspunkt enn det er hjemmel for i dag. Kommunen bør 

med andre ord kunne utøve en tidlig silingskontroll for å unngå sløsing med tid og 

ressurser på et planarbeid som uansett ikke vil føre frem. Forslag om dette er tatt inn 

som et nytt annet ledd i § 12-8. 
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Enkelte kommuner har gitt uttrykk for at de ønsker å kunne stoppe et planinitiativ 

allerede i forbindelse med at utbygger tar kontakt med kommunen og anmoder om 

oppstartmøte. Departementet mener dette kan være en god løsning. 

 

Kommunen bør også kunne stanse planinitiativet før, under eller like etter at 

oppstartmøtet er avholdt, dvs. helt til kommunen har fått gjort seg opp en endelig 

mening om ”planspørsmålet”, jf. § 12-11 første punktum. Kommunen bør gi beskjed i 

oppstartmøtet om når tilbakemelding blir gitt. Dette skal uansett ikke være lenger enn " 

innen en rimelig tid", jf. lovforslaget. Utbygger skal ikke kunne gjennomføre varsling og 

kunngjøring som fastsatt i § 12-8 første og andre ledd før etter at kommunen har gitt 

klarsignal. Kommunen skal på den annen side ikke kunne stanse planinitiativet etter at 

planmyndigheten har gitt utbygger klarsignal til å gjennomføre varsling og 

kunngjøring. Når planinitiativet først er kommet gjennom silingsprosessen, skal ikke 

kommunen kunne stoppe planarbeidet før etter at forslaget har vært på høring og 

offentlig ettersyn, jf. departementet forslag til endringer i kapittel 2.  

 

Vilkåret for å kunne avslå å videreføre et planinitiativ vil være at planmyndigheten 

mener planen ikke bør realiseres. Noen nærmere krav til begrunnelse blir ikke fastsatt, 

men det vil følge av god forvaltningsskikk at kommunen redegjør for begrunnelsen. 

Dersom planinitiativet er i tråd med kommuneplanens arealdel eller områderegulering, 

skal utbygger uansett ha rett til å få avslaget forelagt kommunestyret på samme måte 

som avslag på et planforslag kan kreves forelagt kommunestyret etter dagens 

bestemmelse i pbl. § 12-11 siste setning. Den foreslåtte nye ordningen åpner i praksis 

opp for at utbygger og kommunen på et tidlig tidspunkt kan bli enige om de 

overordnede forutsetninger som planforslaget skal holde seg innenfor. Disse 

forutsetningene skal fremgå av referatet fra oppstartmøtet. Det er ikke gitt at man er 

enige på alle punkter, men at man er enige i utbyggers visjon for prosjektet og de 

”verdier” som skal ligge til grunn for et planforslag. Det vises til omtale av referatet fra 

oppstartmøte og håndteringen av dette og eventuelle uenighetspunkter nedenfor. 

 

Planmyndighetens avslag på å få videreført et planinitiativ vil ikke være et enkeltvedtak 

etter forvaltningsloven § 2 første ledd b), og kan følgelig ikke påklages til overordnet 

klageinstans. Kommunens administrasjon, eller eventuelt kommunestyret, vil dermed i 

praksis ha siste ord når det gjelder spørsmålet om planinitiativet skal danne grunnlag 

for oppstart av en formell planprosess. Dette følger av kommunens rolle som 

planmyndighet etter § 3-3 

 

Fordelen med en slik tidlig avskjæringsrett for kommunen er at det reduserer unødig 

arbeid i en plansak som uansett ikke vil føre frem. Besparelser kan dermed oppnås 

både for initiativhaver, kommunen, naboer, berørte offentlige organer, mfl. Et forhold 

som taler mot en tidlig avskjæringsrett er at planinitiativ på et så tidlig tidspunkt som 
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ved oppstartmøtet ikke er utredet og bearbeidet på en uttømmende måte. Det kan 

derfor være en viss fare for at planinitiativ, som etter videre bearbeiding ville fått livets 

rett, likevel aldri blir realisert. Dersom kommunen avskjærer planinitiativet fordi det 

ikke er i samsvar med overordnet plan, kan det eventuelt sendes inn på nytt og bli 

vurdert i forbindelse med neste rullering av kommuneplanens arealdel.  

 

Nærmere om oppstartmøtet 

Det bør utarbeides et formalisert referat fra oppstartmøtet som punktvis tar opp forhold 

av betydning for planprosessen og det endelige planforslaget. Departementet vil 

fastsette nødvendige forskriftsbestemmelser om behandlingen av detaljregulering, 

herunder mer standardiserte krav til planinitiativets innhold og hvilke tema og 

avklaringer som skal fremgå av referatet fra oppstartmøtet.  

 

Referatet fra oppstartmøtet skal først og fremst redegjøre for de forutsetninger 

utbygger og planmyndigheten er blitt enige om skal gjelde for det videre planarbeidet. 

Det bør vanligvis gjøres rede for tiltakets form og omfang, forholdet til eksisterende 

planer,krav til dokumentasjon og utredninger, prosessledelse og kontaktpersoner, hva 

som er avklart mellom partene, og hva som er uavklart og gjenstår. Eventuelle krav om 

planprogram og konsekvensutredning skal avklares. Referatet bør være tydelig på hva 

man enig om og hva man er uenig om. Referatet bør på en systematisk og mest mulig 

forpliktende måte synliggjøre partenes forutsetninger, ansvar og plikter i den videre 

planprosess, hvilket igjen skal bidra til økt forutsigbarhet for utbygger i den videre 

planprosessen og lette kommunens etterfølgende planbehandling. Også spørsmål 

knyttet til rekkefølgebestemmelser, utbyggingsavtaler, tilliggende infrastruktur og 

nasjonale og regionale føringer mv., bør være tema. Tilsvarende gjelder spørsmålet om 

det ligger til rette for parallell plan- og byggesak, og de nærmere avklaringer og 

forutsetninger som må være oppfylt dersom utbygger skal velge å gå videre i den 

retning.   

 

Departementet mener det er god prosessøkonomi i den tilnærming som er beskrevet 

foran, fordi en kan unngå uklarheter og omkamper lenger ut i planprosessen.  

 

Departementet ønsker ikke å detaljstyre innholdet i planinitiativ og referatet fra 

oppstartmøtet, bare angi de tema som skal berøres. Mange kommuner har gode 

eksempler og maler for oppstartmøtet, og tradisjon for å lage solide referater.  

 

Det er et siktemål at referatet skal bli en felles referanse for utbyggers og kommunens 

videre arbeid med planen, og således utgjøre en retningslinje som partene i fellesskap 

skal arbeide etter. Punkter som bør søkes avklart i det videre planarbeid kan gjelde 

ivaretakelse av utbyggers forutsetninger for å kunne gjennomføre byggeprosjektet, de 

hensyn, verdier og plankvaliteter som planmyndigheten mener må eller bør ivaretas i 



22 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Alminnelig høring, forenklinger i plandelen av plan- og bygningsloven, 5. 8. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

en endelig plan, avklaring av eiendomsforhold og bruksrettigheter underveis i 

planleggingen, planens detaljering og utforming, tidsplan og milepæler i den videre 

planprosessen, mv. Det kan f.eks. fremgå hvilken dokumentasjon som skal følge 

planforslaget, og hvordan kommunen underveis i planleggingen skal gi tilkjenne om 

dokumentasjonskrav er ivaretatt slik at dette ikke blir et forsinkende element etter at 

planforslaget er sendt kommunen. 

 

Departementet ønsker ikke å rokke ved utbyggers rett til selv å definere innholdet i et 

forslag til detaljregulering, samtidig som en heller ikke vil rokkes ved kommunens rolle 

som prosessleder og vedtaksmyndighet. En del av kommunens vurderinger som 

kommer til uttrykk i referatet fra oppstartmøtet vil ha en mer bindende karakter enn 

andre. Det gjelder f.eks. punkter om forståelsen av overordnede rammer som 

kommunen har fortolket og operasjonaliserer i forhold til det foreliggende prosjektet. 

Andre vil fremstå mer som råd, veiledning, og ønskemål som må anses som innspill til 

utbyggers videre arbeid med planen. På en del punkter vil det kunne være uenighet 

både om forståelsen av de overordnede rammene og de planfaglige rådene. Eventuell 

uenighet på vesentlige punkter bør fremgå referatet fra oppstartmøtet.  

 

Det kan ikke stilles krav til forslagsstiller om dokumentasjon, utredninger, tekniske 

krav, bidrag til infrastruktur osv. utover det som følger av lov og forskrift. 

 

For å få en så tidlig avklaring av eventuelle uenighetspunkter mellom kommunen og 

utbygger slik de kommer til uttrykk i referatet, kan utbygger be om at referatet, dvs. i 

praksis de uavklarte spørsmålene, blir forelagt politisk nivå, f.eks. et utvalg, til 

vurdering. En slik behandling må i tilfelle være gjennomført før kommunen gir 

samtykke til varsling og kunngjøring av planoppstart.  

 

De premisser som kommer fra den politiske behandlingen av referatet fra 

oppstartmøtet vil i praksis være førende både for administrasjonen og utbygger. 

Dersom utbygger ikke finner å kunne utarbeide et planforslag på de premisser som det 

blir gitt føringer om, vil kommunen kunne la være å gi klarsignal til varsling og 

kunngjøring av planoppstart etter pbl. § 12-8.   

 

Departementet foreslår lovfesting av krav til referat fra oppstartmøtet. Departementet 

vil også vurdere behovet for å forskriftsfeste en plikt for administrasjonen til å forelegge 

vesentlige uenighetspunkter for politisk nivå til avklaring når utbygger krever det.  

 

Har kommunen unnlatt å avskjære et planinitiativet i oppstartfasen, vil den etter 

forslaget i kapittel 2 være forpliktet til å gjennomføre høring og offentlig ettersyn. Dette 

gjelder likevel ikke dersom forslaget ikke er i samsvar med overordnet plan. 

 



23 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Alminnelig høring, forenklinger i plandelen av plan- og bygningsloven, 5. 8. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Departementet vil vurdere om det er behov for å gi utfyllende bestemmelser i forskrift 

om oppstartmøtet for å sikre en så optimal saksgang som mulig, med en begrenset, 

men forsvarlig ressursbruk. Departementet tar videre sikte på å gi veiledning om 

hvordan parallell behandling kan organiseres og gjennomføres med utgangspunkt i 

tidligere og tydeligere avklaringer det nå legges opp tid. Siktemålet er å få en økning i 

bruken av ordningen.  

 

Departementet vil anvende forskriftshjemmelen i pbl. § 12-1 siste ledd (om behandling 

av reguleringsplan) til å vedta nødvendige forskriftsbestemmelser etter dette kapittel.  

 

Forslaget gir mulighet for økt bruk av parallell plan- og byggesaksbehandling 

Departementet ønsker at bruken av parallell plan- og byggesaksbehandling øker. Større 

forutsigbarhet tidlig i plansaken vil være et viktig bidrag til å nå en slik målsetting. 

Forslaget om et formalisert referat fra oppstartmøtet som punktvis tar opp forhold av 

betydning for planen og planprosessen, herunder muligheten for parallell plan- og 

byggesaksbehandling, vil være et viktig tiltak for å øke bruken av parallell behandling. 

 

Plan- og bygningsloven har som utgangspunkt at plansak og byggesak skal behandles 

separat og som to ulike prosesser. I forbindelse med innføring av plan- og 

bygningsloven av 2008, ble det tatt inn bestemmelser i §§ 1-7, 12-15 og 21-4 om felles 

behandling av plan- og byggesak. Ordningen blir lite brukt. Departementet antar det 

ligger et stort uutnyttet effektiviseringspotensial i parallell plan- og byggesak. Fordelen 

med parallell behandling er at utbygger kan bruke samme dokumentasjon både i 

plansaken og byggesaken, man unngår unødig dobbeltbehandling. 

Saksbehandlingstiden fra oppstart av planarbeid til rammetillatelse blir dermed kortere 

totalt sett. 

 

Departementet har i den senere tid hatt kontakt med en rekke kommuner og 

utbyggere, for å avklare hvorfor ordningen er så lite benyttet. Ut fra tilbakemeldingene, 

er det først og fremst manglende kjennskap og oppmerksomhet om ordningen, svak 

tilrettelegging fra kommunen, samt usikkerhet knyttet til utfallet av planbehandlingen 

som synes å være grunnen til den beskjedne bruken. Når det gjelder usikkerhet, 

henspeiler det på at utbygger ikke tør bruke større ressurser på prosjektering og arbeid 

med rammetillatelsen i en tidlig planfase fordi det knytter seg stor usikkerhet til om 

planen vil bli vedtatt med det innholdet som passer for utbygger. Departementet mener 

at en mer formalisert oppstart, en mer forutsigbar planprosess og et relativt utførlig 

referat fra oppstartmøtet om utbyggers handlingsrom, vil kunne føre til økt bruk av 

parallell plan- og byggesaksbehandling. 

 

Parallell behandling er en frivillig ordning, men forutsetter at utbygger ser seg tjent 

med å bruke ordningen og at kommunen finner grunnlag for å tilrettelegge for den. 
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Kommunens holdning er her sentral fordi det er kommunen som må saksbehandle 

plansaken og byggesaken samtidig. Parallell behandling er avhengig av tett 

kommunikasjon mellom kommunen og utbygger, og det er derfor viktig at kommunen 

er villig til å prioritere slik behandling. Parallell behandling er også avhengig av at 

utbygger har kapasitet til starte prosjekteringen på et tidligere stadium enn vanlig. I 

forarbeidene er det flere steder poengtert at parallell behandling er mest aktuelt der det 

endelige planforslaget vil være i samsvar med overordnet plan (kommuneplanens 

arealdel eller områderegulering). I praksis vil en manglende planavklaring i forhold til 

overordnet plan nesten alltid være til hinder for å velge parallell plan- og 

byggesaksprosess. Det vil likevel la seg gjøre å gjennomføre parallell behandling 

dersom utbygger tidlig kan få en politisk vurdering av planinitiativet med sikte på å 

akseptere avvik fra overordnet plan. En slik tilnærming er ikke drøftet nærmere verken 

i NOU’er eller proposisjonene som loven bygger på. Noen planer egner seg uansett 

ikke for parallell behandling. Det gjelder spesielt detaljreguleringer som kan ha 

vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn, og hvor det er krav om 

utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning. 

1.4 Administrative, økonomiske og andre konsekvenser av 

forslaget 

I den grad kommunen ikke legger mye arbeid i oppstartmøtet i dag, vil den etter det 

nye forslaget måtte legge mer arbeid i den tidlige planfasen. Forslaget vil føre til at 

kommunene etter gjennomført oppstartmøte må ta stilling til om planinitiativet skal 

videreføres eller ikke. På denne måten kan behandlingen av urealistiske planinitiativ 

kunne avsluttes langt tidligere enn i dag. Selv om forslaget leder til et nytt 

beslutningsledd i prosessen, vil besparelsene kunne veie dette opp totalt sett, både for 

kommunen, utbygger selv og andre som ellers ville blitt involvert i den unødvendige 

planprosessen.  

 

En mer formalisert oppstartsprosess som stiller klare krav til hvilke temaer som skal 

drøftes og fremgå av referatet forutsetter at både utbygger og kommunen legger noe 

mer arbeid i den innledende planfasen enn ofte er tilfelle i dag.  

 

Det er foreslått et nytt sakselement ved at referatet fra oppstartmøtet i visse tilfeller skal 

fremlegges for politisk nivå til uttalelse hvis forslagsstiller krever det fordi det er viktige 

uenighetspunkter eller uklarheter som ønskes avklart. Etter departementets oppfatning 

er det tale om et begrenset administrativ merarbeid for kommunen, som må ses i 

sammenheng med at det kan føre til besparelser senere. Referatet fra oppstartmøtet 

skal tale for seg, og det bør derfor bare være nødvendig med et kortfattet saksframlegg 

til politikerne. Referatet fra oppstartmøtet bør fremstå med punktvise oppsummeringer 
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og uten for mye prosa. Det skal følgelig være klart og konsist nok til at politikerne ikke 

trenger problemstillingene ytterligere forklart.  

 

Politisk involvering i en slik tidlig fase vil i seg selv kunne føre til noe økt ressursbruk. 

På den annen side vil faren for forsinkelser, misforståelser og konflikter på et senere 

tidspunkt kunne reduseres i betydelig grad. Et planforslag som bygger på god 

informasjon fra kommunen og som er utformet i tråd med de felles forutsetningene 

partene tidlig ble enige om, bør kunne bli vedtatt uten større forsinkelser. Det må antas 

at planforslagene som sendes kommunen vil være mer i tråd med det som er realistisk 

å få vedtatt. 

 

Det er vanskelig å ha en sikker formening om forslaget samlet sett vil føre til merarbeid 

for de statlige- og regionale sektormyndighetene. De må muligens gi innspill til flere 

planforslag enn i dag, og antallet innsigelser kan derfor øke. På den annen side vil de 

ikke lenger behøve å gi innspill til urealistiske planinitiativ som er stoppet av 

kommunen tidlig i prosessen. Det foreligger ikke statistikk på hvor mange planforslag 

som blir stoppet av kommunene før offentlig ettersyn og høring i dag. 

 

Departementet mener forslagene totalt sett vil føre til en enklere, mer effektiv og 

forutsigbar planprosess som både utbygger og kommunen vil ha fordel av. Det vil være 

god prosessøkonomi i en tilnærming som skaper økt forutsigbarhet i tidlig planfase. 

Med økt forutsigbarhet i planprosessen vil utbyggere sannsynligvis oftere også gjøre 

bruk av lovens bestemmelser om parallell plan- og byggesak, hvilket vil gi en ytterligere 

innsparing av tid og ressurser. Kommunene må til gjengjeld mer aktivt enn i dag 

vurdere mulighetene for parallell behandling av plansak og byggesak, dvs. og ta stilling 

allerede i forbindelse med oppstartmøtet. Når utbygger i utgangspunktet får krav på å 

få gjennomført høring og offentlig utlegging av sitt forslag, vil gebyret øke noe for å 

kunne bekoste kommunen merutgifter til dette.  

1.5 Lovforslag (§ 12-8) 

§ 12-8 første ledd skal lyde: 

Når planarbeidet igangsettes, skal berørte offentlige organer og andre 

interesserte varsles. Når forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, 

skal planspørsmålet først legges fram for planmyndigheten i møte. Kommunen 

kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. Det 

skal skrives referat fra møtet. 

 

Nytt andre ledd skal lyde: 

Finner kommunen at planinitiativet ikke bør føre frem, må beslutning om dette tas 

så tidlig som mulig i oppstartfasen, og senest etter avholdt oppstartmøte. 
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Initiativtaker skal underrettes om avgjørelsen så snart som mulig. Er 

planinitiativet i samsvar med kommuneplanens arealdel eller områderegulering, 

kan avslaget kreves forelagt kommunestyret. 

2. FORSLAG OM AT ALLE PRIVATE PLANFORSLAG I 

UTGANGSPUNKTET SKAL SENDES PÅ HØRING OG 

LEGGES UT TIL OFFENTLIG ETTERSYN 

2.1 Innledning 

Dette forslaget må ses i sammenheng med forslaget i kapittel 1 hvor departementet 

foreslår at kommunen skal få hjemmel til å avskjære et planforslag tidligere enn i dag. I 

dag kan kommunen først stoppe den videre behandlingen av et planforslag i forbindelse 

med at kommunen skal vurdere om forslaget skal sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn, jf. § 12-11 tredje punktum. Et unntak fra denne ordningen er der det 

først må utarbeides planprogram. I slike tilfeller kan kommunen stanse et planinitiativ i 

tidlig fase ved å unnlate å vedta planprogrammet. 

 

Departementet mener at når en privat forslagsstiller først har utarbeidet en plan og den 

ikke er stoppet i forbindelse med oppstartmøtet, jf. forslaget i høringsnotatets kapittel 1 

om å styrke kommunens adgang til å avskjære planinitiativ, bør den private part får rett 

til å få sendt sitt planforslag på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Dette vil innebære 

en styrking av forslagsstillers rettigheter. Kommunen kan likevel fremme alternative 

planforslag, og kan avvise planforslaget etter høring og offentlig ettersyn. 

 

Enkelte kommuner praktiserer i dag en slik ordning hvor den private planen alltid blir 

sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. I noen tilfeller legger administrasjonen 

ved et alternativt planforslag, eller den legger ved sine vurderinger/kommenterer til det 

private planforslaget, hvilket er i tråd med lovens system, jf. § 12-11.  

2.2 Gjeldende rett 

Pbl. § 12-11 Behandling av private reguleringsplanforslag, lyder: 

 

Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, 

og senest innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, 

avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn og behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10. Kommunen kan samtidig 

fremme alternative forslag til regulering av arealet. Finner ikke kommunen grunn 

til å fremme forslaget, skal forslagsstilleren innen tre uker underrettes ved brev. Er 
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forslaget i samsvar med kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan 

avslaget kreves forelagt kommunestyret. 

 

Som det fremgår, er det kommunen som tar stilling til om det private planforslaget skal 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Dersom kommunen velger å ikke gå 

videre med planforslaget, kan forslagstiller, når forslaget er i tråd med 

kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kreve å få avslaget fremlagt for 

kommunestyret. Forslagsstiller kan følgelig ikke kreve å få planforslaget fremlagt for 

kommunestyret, bare avslaget. Dette er en viktig nyanse. 

 

Kommunen kan i dag ta gebyr innenfor selvkostprinsippet for kostnadene ved 

behandling av private planforslag frem til offentlig ettersyn, jf. pbl. § 33-1. Gebyr for 

bearbeiding av planforslag etter offentlig ettersyn kan ikke kreves dekket. 

2.3 Forslag til endringer 

Det er ønskelig å styrke forslagsstillers rettigheter ved at alle private planforslag skal 

sendes på høring og bli lagt ut til offentlig ettersyn. Det er kommunen som er 

planmyndighet og bestemmer arealbruken innenfor sine grenser. Grunneier må 

akseptere kommunens vurderinger når det gjelder den fremtidige arealbruken for sin 

eiendom og står rettighetsmessig nokså likt med andre aktører som vil påvirke 

arealbruken i det aktuelle området. Likevel er det slik at grunneier som har størst 

interesse i den fremtidige arealbruken og derfor ofte tar initiativ til videre utvikling av 

eiendommen(e). Grunneier har også størst incitament til å bekoster utarbeidelse av 

planforslag, selv om enhver i prinsippet kan gjøre det for en hvilken som helst eiendom. 

De fleste detaljreguleringer blir derfor i dag vedtatt med utgangspunkt i et forslag fra 

en utbygger/grunneier. En utvidet rett til høring og offentlig ettersyn, vil bidra til å 

balansere kommunens sterke posisjon noe i forhold til grunneier interesse av å utvikle 

sin eiendom. Kommunens arealdisponering vil i større grad enn i dag måtte bygge på et 

bredere informasjonsgrunnlag ved at også allmenheten, statlige- og regionale 

faginstanser mfl. får si sin mening om forslaget.  

 

Ved at grunneiere, festere, publikum, berørte myndigheter og andre interesserte alltid 

får anledning til å kommentere private planforslag, vil planen, saksgrunnlaget og 

forholdene knyttet til planområdet bli bedre opplyst. Forslaget kommer under offentlig 

debatt, hvilket er en styrke i seg selv. Kommunen vil uansett ha siste ord når det gjelder 

vedtak knyttet til planforslaget. Forslaget må ses i sammenheng med departementets 

forslag i kapittel 1, om at kommunen kan avskjære planinitiativ i forbindelse med 

oppstartmøtet. Departementet mener det er bedre at kommunen tidlig kan avskjære et 

planinitiativ enn at et ferdig utarbeidet planforslag blir nekte sendt på høring og lagt ut 

til offentlig ettersyn. På dette stadiet i planleggingen kan forslagsstiller ha lagt ned et 
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betydelig arbeid i planen. Det fremstår dessuten som en fornuftig avveining av 

interesser at når kommunen først har unnlatt å stoppe et planinitiativ i tidlig fase, skal 

forslagsstiller til gjengjeld få utvidet sine rettigheter ved gjennomført offentlig høring og 

ettersyn før planforslaget ev. kan bli stoppet av kommunen. Dette må også ses i lys av 

vektleggingen av tidlige og tydelige avklaringer i oppstarten som skal lede til 

planforslag som ikke er kontroversielle. 

 

Kommunen bør, som i dag, kunne nekte å fremme forslag som ikke samsvarer med 

kommuneplanens arealdel eller områderegulering. Forslagsstiller kan fremme flere 

alternative forslag, men minst ett av disse må være innenfor de rammer som er skissert 

i oppstartmøtet, og ev. etterfølgende politisk vurdering av referatet fra oppstartmøtet 

slik det er foreslått i høringsnotatets kapittel 1. I tilfeller der det er krav om 

planprogram og kommunen uttrykkelig har tatt stilling til å unnlate å fastsette 

planprogram etter pbl § 12-9 siste ledd, vil følgen av det være at planinitiativet ikke blir 

ført videre. Departementet mener det er tilstrekkelig å presisere dette i forarbeidene til 

loven og ikke i lovteksten. Kommunens manglende fastsetting av planprogram vil de 

facto innebære at initiativtaker må stoppe det videre planarbeidet. 

 

Dagens ordning er at kommunen senest innen tolv uker eller en annen frist som er 

avtalt med forslagsstiller, skal avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn og behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10. 

Når utbygger etter det nye forslaget i utgangspunktet har krav på å få forslaget sent på 

høring og lagt ut til offentlig ettersyn mener departementet fristen kan reduseres til 

seks uker. I løpet av disse seks ukene må kommunen eventuelt ha utarbeidet sine 

kommentarer. Dersom kommunen ønsker å utarbeide et alternativt planforslag, skal 

fristen være 12 uker som i dag.  

 

Kommunen kan i dag ikke ta gebyr for sitt arbeid med det private planforslaget etter at 

det er besluttet å fremme planen, dvs. sende den på høring og legge den ut til offentlig 

ettersyn etter bestemmelsene i pbl. §§ 12-9 - 12-10. Fra dette tidspunkt er planen å 

regne som kommunens egen plan. Departementet mener gebyret etter det nye 

forslaget bør dekke kostnadene til og med høring og offentlig ettersyn, herunder ev. 

behandlingen av de innkommende merknadene. Forslag i tråd med dette er innarbeidet 

i lovforslaget i kapittel 5.5.  

2.4 Administrative, økonomiske og andre konsekvenser av 

forslaget 

Forslaget vil neppe føre til vesentlig mer arbeid for kommunene i forhold til i dag, men 

vil kunne føre til mer arbeid for berørte myndigheter som skal uttale seg i høringen. I 

motsetning til i dag må, skal i utgangspunktet alle planforslag sendes på høring. 
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Forslagsstillers rettigheter i planprosessen styrkes ved at alle planforslag i 

utgangspunktet skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. På den annen 

side kan kommunen straks etterpå beslutte å legge planforslaget dødt. Det kan skje 

uten vesentlig saksbehandling. Avslaget kan forslagsstiller kreve fremlagt for 

kommunestyret som i dag. 

 

Det presiseres at kommunen kan stanse det videre arbeid med planen straks etter at 

høringsfristen er utløpt. Det er ikke krav om at det først må utarbeides en 

merknadsbehandling av høringssvarene. Merarbeidet i forhold til i dag blir således i 

prinsippet begrenset til å sende planen på høring og legge den ut til offentlig ettersyn.  

2.5 Lovforslag (§ 12-11) 

Pbl. § 12-11 skal lyde: 

Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen 

snarest, og senest innen seks uker eller en annen frist som er avtalt med 

forslagsstiller, sende forslaget på høring og legge det ut til offentlig ettersyn og 

behandling etter reglene i §§ 12-9 og 12-10. Kommunen kan fremme alternative 

forslag til regulering av arealet. Fristen utvides i slike tilfeller til 12 uker hvis ikke 

annen frist er avtalt. 

 

Nytt andre ledd skal lyde: 

Kommunen kan unnlate å fremme forslag som ikke er i samsvar med 

kommuneplanens arealdel eller områderegulering, jf. § 12-8 første ledd. 

Kommunen står fritt til å avgjøre om planen skal fremmes til videre behandling når 

høring og utlegging er avsluttet. Forslagsstiller kan kreve avslag forelagt 

kommunestyret. 

3. FORSLAG OM ENKLERE REGLER FOR ENDRING AV PLAN 

OG OPPHEVING AV PLAN 

3.1 Innledning  

Departementet har ved flere anledninger blitt anmodet om å forenkle reglene for 

endring og oppheving av planer. Kommunene opplever dagens regelverk som stivbent 

og unødig omfangsrik. Det blir vist til at mange planer er ”gått ut på dato”, dvs. at de 

ikke lenger er i tråd med behovet i planområdet eller ikke har rettskraft av betydning 

fordi de er i strid med overordnet eller nyere plan. Det anslås at det i Norge finnes ca. 

70 000 reguleringsplaner, og at det vedtas 2-3000 nye hvert år. Mange planer kan være 

svært gamle, uten at de av den grunn i sin helhet er utdaterte. Som oftest er det større 
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behov for å gjøre nye planfaglige vurderinger jo eldre planen er. Departementet er kjent 

med at det i noen kommuner er gjeldende planer som er mer enn 100 år gamle. 

 

Departementet mener det er rom for å forenkle regelverket for oppheving av planer 

uten at dette behøver å gå ut over rettsikkerhet eller viktige planfaglige hensyn. Pbl. § 

12-14 andre og tredje ledd har i dag bestemmelser som åpner for en noe enklere 

saksbehandling ved mindre endring av reguleringsplan. Slike endringer kan 

gjennomføres på en lettere måte og tar kortere tid enn en ordinær reguleringsendring. 

Ved mindre endring av plan er kravet om foreleggelse begrenset til å gjelde ”berørte 

myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket”, 

jf. § 12-12 tredje ledd, og det er ikke krav om offentlig ettersyn. Dessuten kan 

myndigheten delegeres fra kommunestyret. Det er ikke gitt en tilsvarende forenklende 

regler for oppheving av planer som er i strid med overordnet plan.  

 

Departementet forslår derfor å utvide grensen for endringer av plan som kan 

gjennomføres på en forenklet måte, og også innføre en bestemmelse som gjør det 

enklere å oppheve planer som i det alt vesentlige er i strid med overordnet plan. 

3.2 Gjeldende rett 

Plan- og bygningsloven har regler om utfylling, endring og oppheving av 

reguleringsplaner i § 12-14, som lyder: 

 

For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser 

som for utarbeiding av ny plan. 

 

Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om mindre endringer i 

reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i 

reguleringsplanen. 

 

Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og 

festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, skal gis anledning til å 

uttale seg. Jf. for øvrig § 1-9. 

 

Generelt 

Hovedregelen følger av første ledd som fastsetter at endring og oppheving av plan 

følger de samme regler som gjelder for vedtakelse av ny plan. Bakgrunnen for dette er 

at virkningen av å endre eller oppheve en plan kan være like store som ved vedtakelse 

av ny plan. Bl.a. tilsier behovet for medvirkning, både fra allmennheten, grunneiere, 

naboer, feste og andre berørte, herunder offentlige fagorganer, at prosessen bør legges 
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bedt opp på samme måte som når ny plan utarbeides. Oppheving av planer kan 

påklages, jf. pbl. § 1-9.  

 

Nærmere om forholdet til overordnet plan 

Alle kommuner skal ha en kommuneplan, som foruten å inneholde en samfunnsdel, 

også skal inneholde en arealdel. Det er obligatorisk for kommunen å se over og vurdere 

behovet for endringer i styringsdokumentene minst en gang hvert fjerde år når et nytt 

kommunestyre skal ta stilling til den kommunale planstrategien, jf. pbl. § 10-1. Det 

følger av bestemmelsen at denne vurderingen også skal omfatte arealbruken i 

kommunen.  

 

Endringer i kommuneplanens arealdel kan føre til at tidligere vedtatte 

reguleringsplaner ikke lenger er i samsvar med planen. Tilsvarende kan en 

områderegulering komme i strid med en tidligere detaljregulering. Ved motstrid er det 

normalt den sist vedtatte plan som gjelder. Dette følger av pbl. § 1-5 andre ledd lyder: 

 

Ny plan eller statlig eller regional planbestemmelse går ved eventuell motstrid foran 

eldre plan eller planbestemmelse for samme areal med mindre annet er fastsatt i 

den nye planen eller statlig eller regional planbestemmelse. 

 

Kommunen kan gjennom hensynssone fastsette at en reguleringsplan, som ellers ville 

være i strid med ny arealdel av kommuneplanen, likevel skal gjelde foran arealdelen 

(”gjelde uendret”). Dette følger av pbl. § 11-8 tredje ledd bokstav f).  

 

Kommunen bør alltid ved behandlingen av kommuneplanens arealdel vurdere behovet 

for endring eller opphevelse av eldre reguleringsplaner slik at det ikke oppstår motstrid 

når den nye arealdelen blir vedtatt. Det kan imidlertid være en relativt omfattende 

oppgave å vurdere konsekvensene av slike endringer, og i mange tilfeller velger derfor 

kommunene å vente med denne vurderingen. Over tid fører dette til at mange 

kommuner har et relativt stort antall planer som krever endringer eller som skal 

oppheves. Rettssikkerhetsmessig er det uheldig at kommunene ikke følger opp, fordi 

det blir vanskelig både for kommunen selv, publikum og andre å ta stilling til den 

rettslige plansituasjonen f.eks. for en eiendom. 

 

Nærmere om mindre endring av plan 

De nærmere kriterier for hva som skal forstås med ”mindre endring” er bl.a. omtalt i 

Ot. prp. nr. 32 (2007-2008) side 138:  

 

”Med mindre endringer menes endringer som ikke har nevneverdig betydning for 

noen berørte parter eller interesser.”  

 -- 
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”Dersom det foreligger innvendinger til endringene fra berørte myndigheter eller 

private, vil ikke endringene kunne anses som mindre. Da vil saken måtte behandles 

som en vanlig reguleringsendring.”  

 

Den nye begrepsbruken i plan- og bygningsloven av 2008, tok sikte på en klargjøring og 

innstramming i forhold til tidligere praksis, jf. begrepsbruken ”mindre vesentlig 

endring” i loven av 1985. Den nye begrepsbruken tar sikte på en klargjøring og 

innstramming i forhold til tidligere uhjemlet praksis. 

 

Departementet har på denne bakgrunn ved tolkingen av pbl. § 12-14 lagt til grunn at det 

er en relativt snever adgang til å endre reguleringsplaner gjennom den enklere 

prosessen for mindre endringer. Det må foretas en konkret vurdering i det enkelte 

tilfellet av om det er mulig å endre en plan gjennom en mindre endring, eller om det er 

nødvendig å behandle saken som en ordinær reguleringsendring. Det er kommunene 

som ut fra en slik konkret vurdering tar stilling til om endringen er å anse som en 

mindre endring. Er kommunen i tvil om en endring er mindre i lovens forstand, er det 

lagt til grunn at endringen bør følge ordinær saksbehandling for endring av plan. 

 

Der endringen er konfliktfylt vil den kreve en bredere vurdering og må derfor 

behandles på ordinær måte. Det samme gjelder når endringen krever avklaring fra 

sektormyndighet eller endringen er i strid med overordnede planer. Departementet har 

videre sett det slik at med mindre endringer menes endringer som relativt sett er 

mindre i forhold til planen, og som ikke går ut over hovedtrekkene i planen på en måte 

som forutsetter nytt offentlig ettersyn.  

 

Det har vært uttalt at mindre endringer f.eks. kan være arrondering av formålsgrenser, 

justering av linjeføringer for infrastrukturanlegg. Mindre endringer omfatter ikke 

innføring av nye eller fjerning av arealformål eller hensynssoner. Derimot vil en 

justering av grensene mellom to formål kunne anses som en mindre endring. Som 

mindre endring kan man også justere byggegrenser, frisiktsoner og lignende. 

Forenklet sagt kan man gjøre justeringer i det som allerede ligger inne i planen, men 

ikke innføre nye elementer. 

 

Departementet har lagt til grunn at mindre endring uansett ikke kan gjennomføres etter 

reglene i pbl. § 12-14 annet ledd, dersom endringen: 

- utløser krav om risiko- og sårbarhetsanalyse etter pbl. § 4-3, 

- forutsetter medvirkning fra andre enn de grunneiere som endringen direkte 

berører, 

- foreligger innvending fra sektormyndighet (innsigelsesmyndighet etter  

pbl. § 5-4), 

- er i strid med overordnede planer, eller 
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- protest fra nabo. 

3.3 Forslag til endringer 

Utvidet grense for planendring med begrenset høring 

Departementet mener det er rom for større fleksibilitet med hensyn til hvilke endringer 

som kommunestyret kan delegere vedtaksmyndighet i og som kan undergis enklere 

saksbehandling enn i dag, jf. § 12-14 andre og tredje ledd. 

 

Som det fremgår av redegjørelsen ovenfor om gjeldende rett, er det normalt ikke 

anledning til å innføre nye planelementer i reguleringsplanen ved bruk av reglene om 

”mindre endring”. Departementet mener det bør vurderes å endre på dette for å få en 

mer fleksibel og ressursbesparende gjennomføring av planendringer. Det er samtidig 

naturlig å erstatte begrepet ”mindre endring” med et annet og mer egnet begrep for å 

tydeliggjøre at det er konsekvensen av endringene, og ikke først og fremst størrelsen 

på endringene, som må være utgangspunktet for om det kan legges til grunn enklere 

saksbehandlingsregler ved planendringen.  

 

Departementet mener det også i større grad bør ligge en planfaglig og praktisk 

vurdering til grunn for vurderingen, snarere enn dagens strenge juridiske forståelse av 

begrepet ”mindre endring”. Det foreslås derfor at bestemmelsen i § 12-14 andre ledd 

justeres i tråd med en slik synsvinkel og at man anvender vurderingstema som i større 

grad legger vekt på konsekvensene for omgivelsene og behovet for en bredere 

medvirkning enn dagens kriterier.  

 

Slik departementet ser det bør et avgjørende utgangspunkt for vurderingen være om 

endringene krever involvering av flere berørte myndigheter fordi den må betraktes som 

omstridt eller konfliktfylt. Dersom endringen ikke er av en slik karakter, og den også 

ligger innenfor planens hovedramme eller påvirker gjennomføringen av planen, bør 

endringen anses å være av en slik begrenset art at endringsprosessen kan forenkles. 

Dette gjelder selv om det foreligger protest fra nabo. 

 

Forslaget tar sikte på å tillate forenklet prosess der det skal innføres nye planformål 

eller formålsgrensene skal endres på en måte som ikke endrer planens karakter og går 

ut over planens hovedrammer. Etablering av et mindre parkeringsområde vil f.eks. 

kunne gjennomføres uten en full planbehandling, såfremt parkeringsområdet skal 

ivareta lokale behov og ikke er i strid med overordnede rammer omparkeringsdekning 

m.v. Departementet forutsetter at dagens ordning, hvor fagmyndighetenes uttalelser 

med hensyn til konsekvenser av planendringen tillegges vekt, videreføres. Dersom 

uttalelsene klart tilsier at det er behov for full planbehandling, forutsettes kommunen å 
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tillegge det avgjørende vekt ved den videre planbehandlingen, dvs. at vilkårene for 

enklere prosess ikke er til stede. 

 

Departementet vil vurdere å gi utfyllende bestemmelser i forskrift om endring av plan i 

medhold av pbl. § 12-1 siste ledd.  

 

Departementet har vurdert om fristen på 6 uker i § 12-10 første ledd skal reduseres til 4 

uker for saker etter 12-14 andre og tredje ledd. Det er imidlertid blitt ansett som det 

enkleste at man har en felles frist fore endring av plan uansett omfanget av endringen.  

 

Departementet har vurdert forholdet til bestemmelsen om mindre endring av 

kommuneplanens arealdel, jf. pbl. § 11-17 andre punktum, men ser ikke at det er et 

tilsvarende behov for å forenkle her som det er for detaljregulering. 

 

Oppheving av planer som ikke er i samsvar med kommuneplanens arealdel 

Departementet antar forenklingsbehovet først og fremst knytter seg til oppheving av 

områderegulering og detaljregulering som helt eller delvis er i strid med 

kommuneplanens arealdel, herunder kommunedelplan. Forenklingene vil følgelig først 

og fremst gjelde planer som i prinsippet ikke kan gjennomføres uten at 

kommuneplanens arealdel først må endres. Kommunen må foreta en nærmere 

vurdering av hvilke konsekvenser opphevingen får før den gjennomføres. Dersom 

opphevingen får konsekvenser for tiltak som er gjennomført eller sikret i henhold til 

planen, må dette tas i betraktning.  

 

Departementet foreslår at saksbehandlingsreglene forenkles i de situasjoner hvor en 

reguleringsplan er i strid med kommuneplanens arealdel, og reguleringsplanen som 

følge av motstriden har relativt sterkt begrensede rettsvirkninger, eller er helt uten 

rettsvirkninger. Normalt vil det gjelde gamle planer som ikke er gjennomført og derfor 

ikke lenger har noen betydning. I slike tilfeller vil det ikke være behov for samme 

prosess ved oppheving av reguleringsplan som pbl. § 12-14 forutsetter, fordi det 

allerede skal ha vært gjennomført en bred medvirkning i planleggingen under arbeidet 

med arealdelen. Det vises her til pbl. kap. 5 og bestemmelsene i pbl. §§ 11-12 til 11-14. 

Den nye arealbruken vil følgelig ha vært gjennom en grundig prosess, herunder med 

påkrevd høring og offentlig ettersyn. Behovet for en tilsvarende bred og grundig 

prosess ved oppheving av reguleringsplanen er dermed tilsvarende mindre. De 

instanser som var inne i bildet da arealdelen ble vedtatt, må antas å være kjent med, og 

også innforstått med, at eldre plan for samme område blir utdatert og må endres eller 

oppheves.  

 

Ettersom det ikke er samme krav til varsling av grunneiere og festere m.v. ved 

endringer i kommuneplanens arealdel som ved endringer av reguleringsplan, og det 
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heller ikke er klagerett knyttet til arealdelen, mener departementet at grunneiere og 

festere uansett fortsatt må varsles særskilt før reguleringsplanen blir endret eller 

opphevet.  

 

Departementet foreslår derfor å fjerne det alminnelige kravet til varsling av offentlige 

organer og andre interesserte ved oppstart, jf. § 12-8 første ledd første punktum og 

kunngjøring, jf. § 12-8 andre ledd første punktum. Det skal heller ikke gjennomføres 

oppstartmøte når forslaget kommer fra en annen enn planmyndigheten selv, jf. § 12-8 

første ledd annet punktum. Det er heller ikke nødvendig å sende forslag om endring 

eller oppheving på høring, og legge det ut til offentlig ettersyn eller oppheving 

tilgjengelig på elektroniske medier, jf. pbl. § 12-10 første ledd. Det er ikke nødvendig 

med førstegangs behandling av forslaget forut for høring og offentlig ettersyn (som 

gjelder ved vedtakelse av ny plan). Kommunen kan dermed utelate politisk 

førstegangsbehandling av opphevelsesforslaget om den ønsker det. Saksbehandlingen 

kan dermed begrenses til å omfatte underretning til registrerte grunneiere og festere 

som er direkte berørt i planområdet med en frist på 6 uker til å uttale seg, et 

saksframlegg fra administrasjonens side til kommunestyret eller det organs som har 

fått delegert myndighet til å oppheve planer. I dag kan kommunestyret kun delegere 

vedtaksmyndighet for mindre plan, jf. pbl. § 12-12 andre ledd. Departementet mener det 

bør åpnes opp for at kommunestyret kan delegere myndighet til å oppheve planer som 

kan undergis forenklet saksbehandling fordi de er helt eller delvis i strid med 

kommuneplanens arealdel.  

 

I en del tilfeller vil overordnet eller ny reguleringsplan bare delvis sette en eldre 

reguleringsplan til side og planen kan fortsatt ha vesentlige rettsvirkninger. I slike 

tilfeller vil det etter departementets oppfatning ikke ligge til rette for å begrense 

saksbehandlingen. Planene vil da leve side om side og en søknad om byggetiltak vil 

måtte vurderes opp mot alle planene. Departementet mener det ikke er mulig å sette 

opp konkrete regler for når en gammel plan fortsatt har slike vesentlige rettsvirkninger 

at opphevingen krever en grundigere behandling. Departementet mener det må kunne 

overlates til kommunen å vurdere dette ut fra den konkrete plansituasjonen. Det er 

likevel ikke slik at det ikke er mulig å forenkle behandlingen også i disse tilfellene, men 

kommunen må varsle alle berørte, dvs. offentlige organer og andre instanser og i 

ytterste konsekvens allmennheten, om disse blir berørt. Som et eksempel kan nevnes at i 

eldre reguleringsplaner kan det ligge miljøinformasjon som er innarbeidet som 

restriksjoner i reguleringsplanens kart og bestemmelser. Det kan være gjort undersøkelser 

som normalt ikke blir gjennomført i samme grad på kommuneplannivå, og som der heller 

ikke vises i plankart og bestemmelser på samme måte som i reguleringsplanen. 

Eksempelvis gjennomføres ved reguleringsplan undersøkelse i medhold av 

kulturminneloven § 9 av om planen berører automatisk fredete kulturminner. Dersom 

planen avdekker slike kulturminner, blir det gjerne tatt inn restriksjoner av hensyn til dem; 
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både i reguleringsplankartet og bestemmelsene. Også andre klima- og miljøhensyn kan 

være innarbeidet i arealplaner. Det er viktig at slike restriksjoner som ivaretar viktige 

klima- og miljøhensyn ikke utilsiktet faller bort ved oppheving av reguleringsplanen. Det 

må være vedkommende sektormyndighet som best vurderer om og hvordan miljøhensyn 

ivaretas i slike situasjoner, og det vil derfor være nødvendig å forelegge spørsmål om 

opphevelse for berørt myndighet. 

 

 

Vedtak om oppheving av utdatert plan vil være enkeltvedtak som kan påklages etter 

reglene i forvaltningsloven, jf. pbl. § 1-9. 

 

Departementet har vurdert om det er grunnlag for å vurdere enklere regler for 

oppheving av planer som er av eldre dato, altså at planens alder i seg selv skal gi 

grunnlag for enklere prosedyrer. Bakgrunnen for dette er at kommuneplanens arealdel 

i en del tilfeller fullt ut vil være dekkende som fremtidig styringsverktøy fordi den eldre 

reguleringsplanen er gjennomført fullt ut. Departementet har imidlertid funnet å ikke 

gå videre i denne retning fordi det vil bli relativt komplisert å utforme og praktisere en 

slik bestemmelse.  

3.4 Administrative, økonomiske og andre konsekvenser av 

forslaget 

Planendring 

Forslaget vil føre til at behovet for dispensasjon fra plan blir mindre og gjøre det 

enklere å foreta endringer i plan uten full planbehandling. Naboer, festere og berørte 

fagmyndigheter skal fortsatt varsles som i dag. En mer fleksibel saksbehandling kan 

føre til at antallet dispensasjonssaker reduseres fordi tiltakshaver i stedet ønsker en 

permanent endring av plan. 

 

Oppheving av plan 

Naboer, festere og berørte fagmyndigheter skal fortsatt varsles som i dag, men det blir 

ikke nødvendig med alminnelig høring og offentlig ettersyn, hvilket kan gi både tids- og 

ressursmessige besparelser. 

3.5 Lovforslag (§ 12-14) 

§ 12-14 andre ledd skal lyde: 

Kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak om endringer i 

reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen 

for øvrig og heller ikke går ut over hovedrammene for planen. 
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Nytt fjerde ledd i § 12-14 skal lyde: 

Plan som i det vesentlige er i strid med overordnet plan kan kommunestyret eller 

den som er delegert myndighet, oppheve seks uker etter at registrerte eiere og festere 

av eiendommer som direkte berøres er gitt anledning til å uttale seg. 

4. FORSLAG TIL FORENKLINGER I 

DISPENSASJONSBESTEMMELSENE 

4.1 Innledning 

Regjeringen ønsker å forenkle, effektivisere og gi kommunene større handlingsrom i 

saker som behandles som dispensasjon etter plan- og bygningslovens regler.  

 

Erfaringer med dagens lovregler har vist at dispensasjonsbestemmelsene kan være 

unødig krevende å praktisere både når det gjelder prosessmessige og innholdsmessige 

vurderingstema, samt at de gir liten forutsigbarhet for utfallet. De krever blant annet 

omfattende behandling også for mindre og enkle saker. 

 

Det er derfor et behov for å konkretisere og forenkle dispensasjonsbestemmelsene, og 

redusere ressursbruken bl.a. gjennom reduksjon av antallet saker som må forelegges 

berørte sektormyndigheter og fylkeskommunen. 

 

Det er behov for å tydeliggjøre hvordan hensyn og oppgaver i plansammenheng og 

byggesak er forskjellige, og hva dette betyr for utformingen og praktiseringen av de 

forskjellige reglene for å ivareta de forskjellige oppgaver og hensyn.   

4.2 Gjeldende rett 

Hovedregelen er at utbygging skal skje i medhold av plan. Kommunen skal innvilge 

søknad om byggetillatelse etter § 21-4 første ledd dersom tiltaket ikke er i strid med 

bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Tiltaket må altså både 

være i samsvar med gjeldende arealplaner og materielle regler gitt i loven og tilhørende 

forskrifter. Når det gjelder kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner, er disse 

rettslig bindende etter sitt innhold med arealformål, bestemmelser og tegnesymboler. 

Etter pbl. § 19-2 kan kommunen under visse forutsetninger likevel gi tillatelse ved 

dispensasjon selv om tiltaket strider mot slike regler. Ved dispensasjon kan plan- og 

bygningsmyndighetene likevel tillate godkjenning av et tiltak eller regelavvik som ellers 

ikke ville vært lovlig. 

 

Loven bygger på et prinsipp om at arealbruk skal styres gjennom de rammer som 

vedtas i arealplaner. Dispensasjonsbestemmelsen er begrunnet ut fra at det i enkelte 
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tilfeller er behov for å gjøre unntak eller avvik. Rammen i forhold til planer er at unntak 

kan være situasjonsbetinget slik at det: 

 

 ikke er hensiktsmessig eller på grunn av hastebehov ikke er tid til å gjøre 

planendring 

 er ubetenkelig ut fra arealdisponeringshensyn  

 gjelder tidsbestemte eller midlertidige tiltak som det ikke er naturlig å lage plan 

for 

 gjelder tiltak som er behandlet etter andre lover som gir forsvarlig prosess, 

avklaring og avgjørelse av samfunnsmessige hensyn 

 

Dispensasjon kan også betraktes som en praktisk sikkerhetsventil. Tiltak som omfattes 

av loven kan ha svært ulik karakter. Geografiske og andre lokale forhold kan variere. 

Planer virker over lang tid og både forutsetninger og omgivelsene forandrer seg. 

Dessuten vil det for mindre tiltak kunne fremstå som unødvendig ressurskrevende å 

gjennomføre en planendring med den mer omfattende saksbehandling som kreves for 

dette, særlig der avviket fra plan i seg selv ikke er omstridt eller kontroversielt. 

 

Dispensasjon krever søknad, jf. pbl. § 19-1. Søknaden skal begrunnes og varsles overfor 

naboer og berørte statlige og regionale myndigheter hvis saksområdet blir berørt. 

Dispensasjon kan gis permanent eller midlertidig (§ 19-3), og det kan settes vilkår for 

dispensasjon. Arealdisponeringsspørsmål bør som hovedregel behandles gjennom den 

grundige planprosess som gjelder for arealplaner etter plan- og bygningsloven, der 

vedtaket treffes av kommunestyret. Dispensasjons skal ikke være en diskresjonær 

adgang til å ta stilling til enkeltspørsmål. 

 

Når kan dispensasjon gis? 

Dette er omtalt på følgende måte i departementets lovkommentar: 

 

Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset. Det kreves at hensynene 

bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg 

må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp 

mot ulempene. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for 

dispensasjon. Det innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi 

dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra 

fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. 

 

Vurderingen av om lovens vilkår for å kunne dispensere er et 

rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene. Forvaltningslovens 

regel om å vektlegge det kommunale selvstyret kommer således i betraktning 

kun ved interesseavveiningen om dispensasjon skal gis når lovens formelle 
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vilkår for å gi dispensasjon er oppfylt. Den kommer til anvendelse på samme 

måte ved behandlingen av klager og domstolskontroll. 

 

Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Dette gjelder for både 

plansaker og byggesaker. Når det gjelder plankrav som følger av § 11-9 nr.1 eller 

§ 12-1 kan det dispenseres fra plankravet under forutsetning av at planen ikke 

krever konsekvensutredning. De generelle vilkårene for dispensasjon må 

selvfølgelig alltid være til stede. 

 

Som angitt i paragrafkommentarene til loven vil vurderingen av omsøkte tiltak i forhold 

til lovens kriterier være rettsanvendelse. Det gjelder: 

- om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 

formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt,  

- om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering, 

- om det legges (tilstrekkelig) vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, 

miljø sikkerhet og tilgjengelighet, 

- om det legges forutsatt vekt på foreliggende nasjonale eller regionale rammer og 

mål, 

- om negativ uttalelse fra statlig eller regional fagmyndighet tillegges tilstrekkelig 

vekt, 

- om det dispenseres fra saksbehandlingsregler.  

 

Hvis vurderingen etter første, andre og siste strekpunkt konkluderer med at lovens 

vilkår ikke er oppfylt vil dispensasjon ikke kunne gis. Tredje og fjerde strekpunkt vil 

først og fremst være aktuelle skjønnsmomenter i vurderingene etter første og andre 

strekpunkt. Det gjelder for så vidt også femte strekpunkt, men dette punktet vil være en 

ramme og påminnelse overfor kommunene, og et grunnlag for vedkommende 

myndighet og klageorganet i forbindelse med en ev. klagesituasjon dersom kommunen 

likevel fatter vedtak i strid med uttalelse fra fagorgan. 

 

Hvis konklusjonen etter vurderingene i forhold til foregående kriterier er at det rettslig 

sett er anledning til å gi dispensasjon, må kommunen vurdere om den finner grunn til å 

gi dispensasjon. Det forutsettes at kommunen må ha en saklig grunn for ikke å 

dispensere (og som i tilfelle ikke kan avbøtes gjennom dispensasjonsvilkår). Dette kan 

for eksempel være at de vil se saken i større sammenheng, eller at det har vært mange 

nok dispensasjoner i området og at det ev. bør utarbeides ny plan før det gis tillatelse til 

flere tiltak. 
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Dagens lov lyder: 

 

§ 19-1. Søknad om dispensasjon 

Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på 

den måten som nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når 

dispensasjonssøknad fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 

20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. Regionale og 

statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å 

uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8. 

 

§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket 

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt 

i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 

tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra 

saksbehandlingsregler. 

 

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 

dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

 

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og 

regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke 

dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en 

direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 

dispensasjonssøknaden. 

 

Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og 

fastsette tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker. 

 

§ 19-3. Midlertidig dispensasjon 

Midlertidig dispensasjon kan gis tidsbestemt eller for ubestemt tid. Ved 

dispensasjonstidens utløp eller ved pålegg må søkeren uten utgift for kommunen 

fjerne eller endre det utførte, eller opphøre med midlertidig tillatt bruk, eller 

oppfylle det krav det er gitt utsettelse med, og hvis det kreves, gjenopprette den 

tidligere tilstand. 

 

Dispensasjon kan gjøres betinget av erklæring der også eier eller fester for sin 

del aksepterer disse forpliktelser. Erklæringen kan kreves tinglyst. Den er 
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bindende for panthavere og andre rettighetshavere i eiendommen uten hensyn 

til når retten er stiftet og uten hensyn til om erklæringen er tinglyst. 

 

§ 19-4. Dispensasjonsmyndigheten 

Myndigheten til å gi dispensasjon tilligger kommunen. 

 

Dersom det er nødvendig for å ivareta nasjonale eller viktige regionale interesser 

og hensyn i nærmere angitte deler av strandsonen eller fjellområder, kan 

Kongen i forskrift legge myndigheten til å gi dispensasjon fra bestemte planer, 

eller for bestemte typer tiltak, midlertidig til regionalt eller statlig organ. 

4.3 Forslag til endringer 

Det er behov for klarere og enklere regler for når det kan gis dispensasjon. Det er også 

behov for å gi kommunen noe større muligheter for å gi dispensasjon for mindre tiltak 

som ikke berører viktige interesser. 

 

Som et viktig utgangspunkt ved utformingen av høringsforslaget er det lagt vekt på å 

redusere det faktiske behovet for dispensasjon ved å klargjøre når planendring er en 

mer hensiktsmessig eller nødvendig behandlingsmåte enn dispensasjon. At 

plangrunnlaget er oppdatert og aktuelt er en vesentlig forutsetning for å få redusert 

behovet for dispensasjoner og derved antallet og omfanget av dispensasjonssaker. I dag 

er kravet om ny planvurdering etter ti år bare knyttet til private utarbeidete planforslag, 

jf. § 12-4 siste ledd slik den lyder etter lovendringen 1.1.2015. Kommunen skal gjennom 

behandling av kommunal planstrategi hvert fjerde år ta stilling til hvilke planer det er 

behov for å revidere. 

 

For å forenkle og klargjøre dispensasjonsreglene legges det opp til å forenkle 

vurderingskriteriene vesentlig for når dispensasjon kan gis. Samtidig trekkes det en 

skarpere grense mellom hva som er overordnede nasjonale og viktige regionale 

interesser som statlige sektorer og fylkeskommunen har interesser i, som de skal 

varsles om og uttale seg til, og hva som er lokale interesser som kommunene selv 

vurderer og ivaretar. 

 

Det tas sikte på å skille tydeligere mellom behov i saksbehandling og innholdsmessige 

vurderinger og avveininger for henholdsvis plansaker og byggesaker. 

 

Det er også behov for å klargjøre og sikre at vesentlige krav for en ordnet 

plangjennomføring over tid ikke blir fraveket underveis i et saksbehandlingsforløp som 

går over lengre tid og gjennom flere trinn. Det gjelder eksempelvis deltakelse i 
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infrastruktur, rekkefølgetiltak og arealer og tiltak som skal inngå i helhetlig og varig 

planløsning. 

 

I pbl. § 19-1 foreslås det en avgrensning av hvilke saker og tema som bør inngå i 

kommunens fremleggingsplikt overfor andre myndigheter. Den knyttes nå til, og gis i 

hovedsak samme ramme som myndigheten vedkommende sektorer og 

fylkeskommunen har til å fremme innsigelse. De aktuelle myndigheter og deres saklige 

ansvarsområder fremgår av vedlegg til rundskrivet. Denne klargjøringen skal også 

bidra til at myndigheter bare benytter sin klageadgang for å ivareta overordnede viktige 

interesser, herunder interesser som gjelder oppfølgning av lov, forskrift og statlige 

vedtak og planretningslinjer.  

 

Når det gjelder den ordinære varslingen av private i form av naboer og andre direkte 

berørte parter, vises til de ordinære reglene for nabovarsel etter pbl. § 21-3 og 

forvaltningsloven § 16. Det tas ikke sikte på å endre varslingsplikten etter disse 

bestemmelsene, men det vil i det videre arbeidet med forslaget gis en utdypende 

beskrivelse av hvordan disse kommer til anvendelse ved behandlingen av søknad om 

dispensasjon i plan- og byggesaker. 

 

I pbl. § 19-2 andre ledd foreslås vesentlige forenklinger både i bestemmelsens ordlyd, 

og i vurderingstemaene som ligger til grunn for avgjørelsen om hvorvidt lovens vilkår 

for å dispensere er oppfylt, og om det etter en saklig avveining er grunnlag for å 

dispensere eller ikke. Vurderingen av om lovens vilkår er oppfylt må gjøres ut fra de 

hensyn den aktuelle bestemmelsen skal ivareta. De avgjørende kriteriene heretter vil 

være: 

 om bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra er av slik karakter at de kan 

fravikes ved dispensasjon, 

 om den fortsatt er aktuell med tilnærmet samme styrke som da den ble gitt, 

 om dispensasjon i det enkelte tilfelle vil innebære at hensynene som 

vedkommende bestemmelse(r) skal sikre, fremme eller ivareta blir fraveket på 

en måte og i en grad som kan eller ikke kan aksepteres. 

 

Det foreslås også endring ved å ta ut tilleggsvilkåret om at fordelene ved å gi 

dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Ved 

vurderingen av fordeler og ulemper er det i hovedsak de samme hensyn som skal 

vurderes på ny. Dette har skapt uklarhet i praksis og har forhindret fornuftige 

dispensasjoner til mindre tiltak som ikke berører viktige interesser. 

 

Videre forslås større rom for situasjonsbetingede avvik slik at dispensasjon kan gis hvis 

kommunen finner at andre viktige samfunnshensyn veier tyngre. Anvendelsesområdet 

for dette alternativet er først og fremst ment i forhold til planer som ikke er 
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tidsmessige, og som gir et nødvendig grunnlag for gjennomføring av viktige tiltak som 

det er klart og sterkt begrunnet behov for å iverksette. En slik bruk av dispensasjon 

skal imidlertid ikke være et alternativ til ordinær planavklaring og planendring. Det er 

derfor innført et særskilt krav til styrket begrunnelse som redegjør for behovet og 

avveiningene som legges til grunn for avgjørelsen, og som går ut over det vanlige 

forvaltningsrettslige begrunnelseskravet.  

 

For øvrig foreslås tredje og fjerde ledd i pbl. § 19-2 om vektlegging av konsekvenser for 

visse interesser sløyfet, siden dette likevel er interesser som ivaretas direkte gjennom 

vurderingene av hensynene bak vedkommende bestemmelse, herunder lovens 

formålsparagraf.  

 

Planer har som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det skal 

derfor ikke være kurant å fravike disse. Departementet vil påpeke at dersom det er tvil 

om vilkårene for dispensasjon er til stede, bør kommunen heller endre planen, jf. pbl. § 

12-4. Det vises for øvrig til forslaget i kapittel 3 om endring av plan, som bl.a. har til 

hensikt å redusere behovet for dispensasjoner. 

 

Det er heller ikke en intensjon med forslaget at det skal være kurant gjennom 

dispensasjon å sette til side krav i plan- og bygningsloven som skal ivareta kvaliteten på 

byggverk eller øvrige tiltak som for eksempel krav til sikkerhet og brukbarhet. 

Dispensasjon er fortsatt ment å være en unntaksbestemmelse også i forhold til denne 

delen av loven. 

 

Bestemmelsen i forvaltningsloven § 34 annet ledd tredje punktum om at hensynet til 

lokalt selvstyre har betydning for fylkesmannens kompetanse ved overprøving av det 

frie skjønn når et statlig klageorgan, slik som fylkesmannen, overprøver en kommunal 

avgjørelse. Bestemmelsen gir ingen begrensning ved fylkesmannens prøving av 

lovanvendelse, faktumbedømmelse eller saksbehandling. Det gjelder imidlertid en viss 

terskel for fylkesmannen til å endre kommunale vedtak ved overprøving av det frie 

skjønnet. Departementet legger til grunn at de skjønnsmessige begrepene i forslaget til 

ny ordlyd i § 19-2 første ledd faller inn under det frie skjønnet, men at vurderingene 

knyttet til hvilke hensyn som ligger bak bestemmelsen det dispenseres fra må 

betraktes som rettsanvendelsesskjønn. Hvilken vekt som her skal legges på hensynet 

til det kommunale selvstyret må da vurderes ut fra den aktuelle loven saken gjelder. De 

ulike hensyns relative vekt kan dessuten variere etter saksområdet, jf. Ot.prp. nr. 51 

(1995-96) side 41.  

 

I saker som berører nasjonale og viktige regionale interesser vil terskelen i 

forvaltningsloven § 34 annet ledd tredje punktum følgelig ikke gjelde like sterkt i alle 

tilfeller. I forarbeidene til lovbestemmelsen er det fremhevet at hensynet til nasjonal 
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styring vil være tungtveiende på enkelte lovområder. Som eksempel er nevnt vedtak 

etter jordloven § 9 om omdisponering av dyrket mark mv. Det vil generelt være større 

grunn til å legge vekt på hensynet til nasjonal styring hvis disse hensyn er kommet klart 

til uttrykk gjennom skjønnsmessige begreper i loven, gjennom statlige 

planretningslinjer, spesielt de som gjelder for strandsonen, nasjonale forventninger 

eller utsagn i lovforarbeider eller andre regjerings- eller stortingsdokumenter. Det vises 

for øvrig til pkt. 2.3 i rundskriv H-2103, Retningslinjer for statlig klagebehandling 

forvaltningsloven § 347. Det vises også til pkt. 7.4 for så vidt gjelder plan- og 

bygningslovens regler om byggesaker. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i forbindelse med ikraftsetting av 

lovendringene, veilede om hva som er nasjonale og viktige regionale interesser. I denne 

forbindelse vil det også bli omtalt i hvordan sumvirkning av tiltak kan falle inn under 

nasjonale interesser. 

 

Ellers videreføres og beholdes flere av innholdselementene i bestemmelsene om 

dispensasjon i dagens lov. Det vises til tidligere forarbeider, rundskriv, veiledning og 

prinsippavklaringer om de elementene som ikke blir foreslått endret. 

4.4 Administrative, økonomiske og andre konsekvenser av 

forslaget 

Forslaget om at forelegging- og varslingsplikten blir knyttet til saker som er av nasjonal 

eller vesentlig regional betydning gir også en klar avgrensning av statlige organers 

kompetanse, og skal derved redusere antallet saker som forelegges og behandles av 

statlige sektormyndigheter og fylkeskommunen. 

 

Forslaget om endring av andre ledd i § 19-2 innebærer et enklere vurderingstema i 

spørsmålet om lovens vilkår for å kunne dispensere er oppfylt. Dette vil bety arbeids- og 

resursmessige forenklinger og besparelser for kommunene og andre berørte statlige 

og regionale myndigheter.  

 

De foreslåtte endringene innebærer i praksis et utvidet kommunalt handlingsrom fordi 

sektormyndighetenes interesseområder etter § 19-1 er avgrenset til nasjonale og viktige 

regionale interesser og flere vurderingstema er forenklet i § 19-2. Dessuten er det 

                                                

 

 

 

 
7 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/publikasjonsnummer-h-2103/id272444/  
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større rom for interesseavveining i forhold til viktige samfunnshensyn, jf. andre 

punktum. 

4.5 Lovforslag (§§ 19-1 og 19-2) 

§ 19-1. Søknad om dispensasjon, skal lyde: 

Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på 

den måten som nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når 

dispensasjonssøknad fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 

20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. Statlige og 

regionale myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å 

uttale seg om nasjonale og viktige regionale interesser før det gis dispensasjon fra 

planer, plankrav og forbudet i § 1-8. 

 

§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket, første og andre ledd skal lyde 

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt 

i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

 

Dispensasjon kan gis der tiltaket eller avviket det søkes om i liten grad vil medføre 

at aktuelle hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, blir tilsidesatt. Det kan også gis dispensasjon hvis 

kommunen finner at andre viktige samfunnshensyn veier tyngre. Det må i tilfelle gå 

fram av vedtaket om dispensasjon hvilke hensyn det da er lagt avgjørende vekt på. 

Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

 

Tredje og fjerde ledd oppheves. 

Nåværende femte ledd blir nytt tredje ledd. 

5. FORSLAG OM UTVIDET GEBYRGRUNNLAG VED 

BEHANDLING AV OMRÅDEREGULERING  

5.1 Innledning 

Departementet foreslår å gi kommunen hjemmel til å ta gebyr for sin behandling av 

forslag til områderegulering som er utarbeidet og bekostet av private. I dag har 

kommunen ikke adgang til dette. Siktemålet med forslaget er å gi kommunene et 

insitament til å utarbeide flere områdereguleringer ved at gebyrinntektene skal brukes 

til å øke plankapasiteten. Forslaget legger opp til at gebyrgrunnlaget kan utvides til å 

omfatte kommunens arbeid med forlaget til og med høring og offentlig ettersyn, 

herunder arbeidet med å oppsummere høringsinnspillene. 
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Bakgrunn 

Plantypen områderegulering ble innført med plan- og bygningsloven av 2008. 

Områderegulering er ment å være en kommunal plan for et større areal med flere 

eiendommer. Det ble samtidig innført en annen ny plantype, detaljregulering, som er 

ment å være en detaljert plan for enkelteiendommer eller konkrete bygge- eller 

vernetiltak. Reguleringsplan er en felles betegnelse på de to plantypene. Det har tatt noe 

tid før kommunene har tatt i bruk denne plantypen, men den tas nå i bruk i økende 

omfang. Departementet har inntrykk av at mange kommuner fortsatt utarbeider relativt 

detaljerte kommunedelplaner i stedet for å vedta en områderegulering. Departementet 

ønsker å stimulere til økt bruk av områderegulering og legger i den forbindelse særlig 

vekt på at plantypen er et egnet virkemiddel for å øke boligbyggingen, særlig i 

pressområder. Også i kommuner utenfor pressområder vil områderegulering være en 

egnet plantype, f.eks. for å håndtere planlegging av større fritidshusområder og 

reiselivsområder.  

 

Antallet områdereguleringer sendt på høring økte fra 146 i 2013 til 224 i 2014. De 

tilsvarende tallene for vedtatte områdereguleringer er 147 i 2013 og 158 i 2014. 

 

Områderegulering er en meget fleksibel plantype fordi kommunen bl.a. kan velge å 

vedta den som en overordnet plan med krav om videre detaljering, eller som en mer 

detaljert plan uten plankrav, dvs. med direkte byggerett. Ulike variasjoner 

overordnet/detaljert kan også være et alternativ, slik at det for eksempel gjelder 

plankrav bare for visse deler av områdereguleringen, mens det i andre er direkte 

byggerett.  

 

Bruken av områderegulering krever at kommunen har en bevisst holdning til 

planbehovet. Kommunen skal ta stilling til hvilke områdereguleringer de ønsker å 

gjennomføre i sin kommunale planstrategi. Det er bl.a. viktig at områderegulering ikke 

fører til unødvendig dobbeltregulering. Gjelder det et stort område, kan det f.eks. være 

hensiktsmessig at en områderegulering bare fastlegger de forholdene som er viktig for 

området som helhet, mens det overlates til en eller flere detaljreguleringer å fastsette 

de detaljerte rammene. Dette kan være en vanlig situasjon i byer og større tettsteder. 

Kravet om detaljregulering vil da være forankret i en bestemmelse i 

områdereguleringen.  

 

Områderegulering vil ofte ha lenger tidshorisont enn en detaljregulering, og den bør 

derfor være i stand til å håndtere konjunktursvingninger og næringslivets skiftende 

behov. Har kommunen gitt mer utdypende bestemmelser i kommuneplanens arealdel 

om f.eks. rammene for utbygging i et nærmere angitt tettsted, vil det i de fleste tilfeller 

være tilstrekkelig med utarbeiding av detaljregulering. Det krever god planfaglig 
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forståelse for å utarbeide en områderegulering som tar høyde for en etterfølgende 

detaljregulering. 

 

Fra utbyggere og byggenæringen har det fremkommet kritikk av at kommunene har 

for mange plannivåer, at det forekommer dobbeltregulering, at kommunen ikke alltid 

planlegger etter behovet, men går lenger i detaljering enn nødvendig og at planene 

dermed ikke blir så holdbare over tid, men i stedet gir økt behov for dispensasjoner og 

omregulering. Det er vist til at dette i sin tur forsinker og fordyrer utbyggers prosjekt. 

Næringen har også uttrykt ønske om å få rett til å få fremme områderegulering på 

samme måte som private i dag har rett til å fremme detaljregulering. I dag har 

kommunen hjemmel for å overlate til private å utarbeide forslag til områderegulering på 

sine vegne, men de private har ikke tilsvarende rettigheter for den videre behandlingen 

i kommunen slik som ved privat forslag til detaljregulering, noe som begrenser den 

private viljen til å legge innsats i slike planer. 

 

Det kan være ulike årsaker til at det har tatt tid å ta i bruk områderegulering i 

pressområdene. Det er blitt pekt på at områdereguleringer vil omfatte større områder 

enn detaljregulering og derfor krever mer innsats. Reguleringskapasiteten og 

plankompetansen i kommunene er mange steder begrenset. Det er også trukket frem 

at noen kommuner av samme grunn helst ser at det er private som utarbeider forslag til 

områderegulering, noe loven også åpner opp for. Kommunene ønsker å kunne kreve 

gebyr for sin behandling av områdereguleringer når private lager forslaget. Private 

bekoster ofte utgiftene til å lage planforslaget, men den videre behandling i kommunen 

må kommunen selv dekke. Det hevdes derfor at manglende gebyrhjemmel bidrar til at 

kommunen ikke ønsker å satse på plantypen.  

 

Forholdet til kulturminneloven og kostbare grunnundersøkelser er også trukket frem, 

jf. kulturminneloven § 9, jf. § 8 fjerde ledd. I dag gjelder undersøkelsesplikten for 

"reguleringsplan", dvs. for både område- og detaljregulering. Dersom 

områdereguleringen omfatter et større område, kan kommunens kostnader til 

kulturminneundersøkelser følgelig bli store. Ved detaljregulering er det utbygger som 

dekker disse utgiftene. Mange kommuner velger blant annet av denne grunn å 

videreføre bruken av kommunedelplan i stedet for å utarbeide områderegulering. 

Departementet vil på et senere tidspunkt, i samarbeid med Klima- og 

miljødepartementet, vurdere om det bør fremmes forslag til lovendring som gjør at 

undersøkelsesplikten etter avtale med kulturminnemyndigheten kan utsettes til den 

reguleringsplanen som danner det endelige grunnlaget for byggerett, dvs. normalt 

detaljreguleringen. 

 

Det er også pekt på at reglene om innløsningsplikt i pbl. kap. 15, gjør at kommunene 

risikerer å måtte innløse tomter for fremtidig offentlig bruk lang tid før noe som helst 
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skal bygges. Dette gjelder f.eks. ved utvikling av bydeler, hvor tidlig innløsning av 

fremtidig tomt til f.eks. skole kan beløpe seg til mange titalls millioner kroner. Etter 

departementets syn ligger det foreløpig ikke til rette for forenklinger i forhold til 

reglene om innløsning. Reglene om innløsning henger sammen med kommunens 

adgang til å ekspropriere med grunnlag i områderegulering. Endringer her berører et 

komplisert saksområde som ligger utenfor det som faller naturlig å vurdere som ledd i 

departementets pågående forenklingsarbeid. 

 

Departementet vil i denne omgang foreslå en adgang for kommunen til å ta gebyr for 

behandling av områderegulering utarbeidet av private. Det er igangsatt et arbeid med å 

evaluere plandelen av plan- og bygningsloven i regi av Forskningsrådet. 

Områderegulering inngår i evalueringen. Departementet vil derfor på et senere 

tidspunkt vurdere om det er grunnlag for ytterligere tiltak i forhold til denne plantypen.  

5.2 Gjeldende rett 

Pbl. § 12-2 omhandler områderegulering og lyder: 
 

Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i 

kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer 

detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken. 

 

Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til 

andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering. 

 

For områderegulering som innebærer vesentlige endringer av vedtatt kommuneplan 

gjelder §§ 4-1 og 4-2 andre ledd. 
 

Områderegulering er ment å erstatte tidligere kommunedelplan som et bedre og mer 

detaljert verktøy for kommunenes planlegging av større utbyggingsområder, 

byområder, mv.  

 

På et vesentlig punkt skiller områderegulering seg fra detaljregulering. Mens 

detaljregulering er ment å være en detaljert plan for enkelteiendommer eller konkrete 

bygge- eller vernetiltak, er områderegulering ment å være en plan for et større areal 

med flere eiendommer. Forslag til detaljregulering omfatter derfor som regel mindre 

områder med få grunneiere. En områderegulering vil ofte få større virkninger enn en 

detaljregulering. Områdereguleringer vil ofte også være mer komplekse å utarbeide 

fordi de skal avklare hovedstrukturen i større områder med flere samfunnsmessige 

sammenhenger og viktige infrastrukturtiltak. Det er imidlertid ingen begrensning i 

loven på hvor stort et privat detaljreguleringsforslag kan være. 
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Det fremgår av § 12-2 andre ledd siste punktum at kommunen kan overlate til andre 

myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering. I dette ligger at 

kommunen kan overlate til private å stå for hele eller deler av det planfaglige arbeidet 

innenfor de rammer kommunen bestemmer, og dekke kostnadene ved dette helt eller 

delvis. Det er kommunen som har ansvaret for rammer, innhold og fremdrift i 

planprosessen. Bestemmelsen kommer til anvendelse der private aktører ser seg tjent 

med å gå inn i et samarbeid med kommunen for å få avklart plansituasjonen for et 

større område, som grunnlag for å få fremmet sine prosjekter som detaljregulering. Det 

kan også tenkes situasjoner der større utbyggere ønsker å utarbeide en 

områderegulering for å avklare hovedstrukturen i et område, før det utarbeides 

detaljregulering for delområder. Kommunen kan ikke kreve gebyr for sin behandling 

av områderegulering slik som for private forslag til detaljregulering. Dette følger av at 

loven uttrykkelig fastslår at det er kommunen som skal utarbeide områderegulering, jf. 

§ 12-2 andre ledd første punktum. Dessuten er det i pbl. § 33-1 bare hjemmel for å ta 

gebyr for behandlingen av private planforslag. § 33-1 lyder: 

 

Kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av 

søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det 

etter denne lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av 

private planforslag. Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader 

på sektoren. I gebyret kan det inkluderes utgifter til nødvendig bruk av sakkyndig 

bistand under tilsyn. Andelen av gebyr som innkreves for tilsyn skal framgå av 

regulativet. Tiltakshaver kan selv sørge for de nødvendige utredninger. 

 

Eier skal betale gebyr for kostnadene for behandling av søknad om driftstillatelse og 

for driftskontroll til vedkommende myndighet. Gebyr for driftskontroll kan helt etter 

delvis dekkes av årsavgiften. 

 

For mange kommuner kan det være praktisk å overlate til private å utarbeide forslag til 

områderegulering. Det kan imøtekomme et behov som oppstår der manglende 

kommunal plankapasitet eller prioritering fører til at gjennomføringen av viktige 

samfunns- eller utbyggingsoppgaver stopper opp, eller at utbyggingsinteresser ikke får 

avklart sine prosjekter fordi områderegulering mangler. Forslaget må imidlertid ligge 

innenfor de rammer og betingelser som kommunen har bestemt. Ingen har krav på å få 

behandlet forslag til områderegulering, og kommunen skal vedta oppstart av og 

rammer for planarbeidet på ordinær måte. For områdereguleringer med vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn skjer disse rammeavklaringene gjennom arbeidet med 

planprogrammet. Kommunen kan heller ikke pålegge private eller andre offentlige 

myndigheter å utarbeide områderegulering, som primært er et kommunalt ansvar, 

dersom ikke planområdet ligger innenfor en hensynssone med krav om felles 
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planlegging, jf. § 11-8 bokstav e. Kommunens ansvar etter reglene om behandling i § 12-

8 til § 12-10 gjelder fullt ut.  

5.3 Forslag til endringer 

I pressområder er det ofte nødvendig å se større arealer, for eksempel en bydel eller 

flere kvartaler, i sammenheng før utbygging kan finne sted. Områderegulering er et 

godt planverktøy for detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken. 

Områderegulering kan dessuten gi direkte grunnlag for rammetillatelser og for rask 

gjennomføring av detaljregulering av enkelteiendommer. Der forholdene ligger til rette 

for det, kan en slik plan åpne for hurtig igangsetting av et stort antall boliger straks 

planvedtaket er fattet.  

 

Mange kommuner har i dag ikke tilstrekkelig plankapasitet i forhold til behovet. 

Departementet foreslår derfor å gi kommunene adgang til å kreve gebyr for behandling 

av områderegulering der private har bekostet planforslaget. Gebyrinntektene vil sette 

kommunene i stand til å øke sin plankapasitet og lage flere områdereguleringer. Det vil 

også føre til en situasjonen hvor valg av plantypen områderegulering blir mer likestilt 

med detaljregulering, og at kommunen følgelig ikke vil velge plantype ut fra hva som er 

kostnadsmessig mest fordelaktig. Når kommunen overlater til private å utarbeide 

områderegulering, vil det ofte være private aktører som ser seg tjent med å gå inn i et 

samarbeid med kommunen for å få avklart plansituasjonen for et større område. Dette 

vil inngå som del av et samarbeid mellom kommuner og private om ulike typer 

utbygging og utvikling. En slik ordning antas å kunne få god effekt i forhold til at flere 

kommuner tar plantypen i bruk. Det er imidlertid fortsatt kommunen som skal vedta 

oppstart, planprogram og rammer for områderegulering, og styre planarbeidet. Dersom 

private vil fremme et planforslag for kommunen for et større område, må det skje 

gjennom å fremme privat forslag om detaljregulering. 

 

Gebyret skal omfatte kommunens arbeid med privat utarbeidede planer til og med 

utsendelse på høring og offentlig ettersyn, herunder behandlingen av de innkomne 

merknadene. Ordningen vil dermed samsvare med det som gjelder for gebyr knyttet til 

kommunens behandling av private detaljreguleringsforslag, jf. forslag om dette i 

kapittel 2. 

5.4 Administrative, økonomiske og andre konsekvenser av 

forslaget 

Forslaget innebærer at kommunene kan ta gebyr for sine utgifter med å behandle 

planforslag utarbeidet av private. Dette har de ikke anledning til i dag, og det vil således 

bidra til å lette byrden med å gjennomføre områderegulering. Gebyret må holdes 
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innenfor selvkost, jf. pbl. § 33-1 første ledd. Forslaget fører til økte utgifter for private, 

men de vil som regel se seg tjent med å en økt forutsigbarhet for at det planforslaget de 

har bekostet utarbeidet, faktisk blir tatt under behandling straks, og ikke utsatt til 

behandling et senere tidspunkt på grunn av svak kommuneøkonomi. Mange 

områdereguleringer har i dag lang behandlingstid. 

5.5 Lovforslag (§§ 12-2 og 33-1) 

Pbl. § 33-1 første ledd første punktum skal lyde: 

Kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av 

søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det 

etter denne lov eller forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling 

av private planforslag. Kommunen kan kreve gebyr for behandlingen av 

reguleringsplan frem til og med høring og offentlig ettersyn samt 

merknadsbehandling når private har utarbeidet forslaget, jf. §§ 12-2 andre ledd og 

12-11. 

6. FORSLAG OM Å OPPHEVE ORDNINGEN MED SENTRAL 

GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER 

6.1 Innledning 

Regional planstrategi ble tatt inn i plan- og bygningsloven av 2008 som et nytt plan-

instrument, og er nå det eneste obligatoriske kravet til planlegging på regionalt nivå. 

Gjennom utarbeidelse av regional planstrategi skal man ta stilling til langsiktige 

utviklingsmål for regionen. Videre skal det avklares hva som er de viktigste 

utfordringene i en region, og hvilke regionale planer som skal prioriteres i den 

kommende valgperioden for å møte disse utfordringene. Planstrategien skal også inne-

holde en oversikt over hvordan de prioriterte planoppgavene skal følges opp, og 

opplegget for medvirkning i planarbeidet.  

 

Den regionale planstrategien skal etter loven godkjennes av Kongen, men myndigheten 

ble delegert til Miljøverndepartementet ved kgl. res. av 24. mai 2013, og overført til 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved kgl. res. av 13. desember 2013. 

 

Det er samlet erfaringer med sentral godkjenning av de regionale planstrategiene for 

2012-2016 gjennom møter med fylkeskommunene og berørte departementer. I tillegg er 

ordningen med regionale og kommunale planstrategier vurdert gjennom en 

rundspørring utført av NIVI Analyse i 2013. Rundspørringen ble gjennomført før den 

sentrale behandlingen av de regionale planstrategiene var avsluttet, men gir likevel 

noen erfaringer med den sentrale godkjenningsordningen.  
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Et resultat fra kartleggingen er at et flertall av fylkeskommunene ønsker å beholde en 

sentral godkjenningsordning såfremt det er regjeringen som står bak godkjenningen. 

Dersom godkjenningsmyndigheten skulle bli delegert til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, ønsket fylkeskommunene at den sentrale god-

kjenningen ble avviklet.  

Et flertall av de berørte departementene ønsket å avvikle den sentrale godkjenningen. 

6.2 Gjeldende rett 

Etter plan- og bygningsloven § 7-2 andre ledd skal vedtatt regional planstrategi legges 

frem for Kongen for godkjenning. Ved godkjenningen kan Kongen gjøre de endringer 

som finnes påkrevd ut fra hensynet til nasjonale interesser. 

 

Ved godkjenningen vurderes strategien i forhold til nasjonal politikk og eventuelle 

merknader som måtte være fremsatt i høringsfasen. Godkjenningsordningen er i dag 

eneste dialogelement i det regionale plansystemet. Regjeringen kan på grunnlag av 

merknader fra regionale statsetater eller på eget initiativ foreta endringer i strategien ut 

fra hensynet til nasjonale interesser. Før dette skjer skal spørsmålet være drøftet med 

regional planmyndighet. 

6.3 Forslag til endringer 

Å fjerne den sentrale godkjenningen av planprogram er et ledd i forenkling av 

planprosesser, og overføring av myndighet til regionalt og lokalt nivå. Sentral 

godkjenning har i liten grad vært benyttet til å gi konkrete signaler om statlig politikk, 

og godkjenningen har ikke medført endringer i noen av planstrategiene. Den har heller 

ikke bedret dialogen mellom stat og regional planmyndighet. 

 

Fylkeskommunene har sett regjeringens sentrale godkjenning av planstrategiene som 

en støtte for den regionale planleggingen. Når godkjenningsmyndigheten nå er 

delegert fra regjeringen til departementet, er fylkeskommunenes tilbakemelding at god-

kjenningen ikke lenger tillegges samme betydning. Regjeringens signaler om statlig 

politikk er gitt i forkant gjennom nasjonale forventninger og statlige planretningslinjer, 

og bortfall av sentral godkjenning vil gi en raskere og ryddigere planprosess.  

 

En avvikling av den sentrale godkjenningen vil medføre at en vedtatt planstrategi er 

endelig, og skal legges til grunn for den videre regionale planleggingen. Ettersom den 

regionale planmyndigheten ikke trenger å avvente den sentrale godkjenningen kan 

dette bedre fremdriften for den videre regionale planleggingen. 
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Et siktemål med sentral godkjenning av planstrategiene har vært å avklare regionale 

statsetaters medvirkning i den regionale planleggingen. Statlige myndigheter vil fortsatt 

ha rett og plikt til å delta i de regionale planprosessene når den berører deres saks-

områder, egne planer og vedtak, uavhengig av ordningen med sentral godkjenning. 

Nasjonale interesser ivaretas gjennom formidling av nasjonale forventninger til regional 

planlegging, og om nødvendig gjennom innvending til den enkelte plan.  

6.4 Økonomiske og administrative konsekvenser 

En avvikling av sentral godkjenning av regionale planstrategier vil gi mindre 

ressursbruk i departementene. Avviklingen forutsetter endringer i plan- og 

bygningsloven. 

6.5 Lovforslag (§ 7-2) 

§ 7-2 andre ledd oppheves. 

 

Nåværende tredje ledd blir nytt andre ledd. 

7. FORSLAG OM FORENKLINGER VED RULLERING AV 

HANDLINGSPROGRAM FOR REGIONAL PLAN 

7.1 Innledning 

Regionale planer skal ha et handlingsprogram, jf. plan- og bygningsloven § 8-1 tredje 

ledd. Innholdet av handlingsprogrammet må tilpasses de problemstillinger planen tar 

opp. En tematisk plan som i hovedsak er rettet mot tjenesteyting, vil kreve andre 

virkemidler enn planer med retningslinjer for arealplanleggingen. 

Handlingsprogrammet må konkretisere hvilken oppfølging planen krever.  

 

De økonomiske ressursene er i mange tilfeller knyttet til årlige budsjettvedtak.  

Handlingsprogrammet bør derfor anslå ressursbehovet og utpeke ansvarlig organ og 

samarbeidspartnere for gjennomføringen av planen. I arbeidet med 

handlingsprogrammet bør behovet og de reelle mulighetene for statlig medvirkning i 

gjennomføringen av planen klargjøres, slik at de deler av planen som krever statlig 

medvirkning blir mest mulig realistiske. At det er en felles forståelse her mellom 

statlige og regionale myndigheter, er en av forutsetningene for statlig medvirkning. 

 

Det er fylkestinget som vedtar handlingsprogrammet som en del av den regionale 

planen. Det er også fylkestinget som har ansvar for å ta handlingsprogrammet opp til en 

årlig rullering. Ved denne rulleringen fornyes inngåtte avtaler med andre regionale og 
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kommunale aktører om gjennomføringen av planen. Det er det enkelte departement 

som er ansvarlig for å sørge for at deres ytre etater har mandat til å bidra på en 

konstruktiv måte i dette arbeidet.  

 

Slik rullering kan skje ved behandling av den enkelte plan, eller ved en samlet sak for 

flere planers handlingsprogrammer. Uansett er det nødvendig at rullering av de 

regionale planenes handlingsprogrammer er en del av fylkeskommunenes arbeid med 

rullering av sin økonomiplan. Det vil være opp til fylkestinget å ta stilling til hva som er 

mest hensiktsmessig i forhold til å få forpliktende oppfølging av planene. 

 

Tilbakemeldinger fra fylkeskommunene viser at det krever mye kapasitet, både politisk 

og administrativt, å utarbeide handlingsprogrammer for alle fylkeskommunens 

regionale planer hvert år. En årlig rullering vil også redusere noe av det langsiktige 

perspektivet i programmet både økonomisk og med hensyn til avtaler som er inngått. 

7.2 Gjeldende rett 

Plan- og bygningsloven § 8-1 tredje ledd foreskriver at det til alle regionale planer skal 

utarbeides et handlingsprogram for gjennomføring av planen. Loven gir ikke noen 

nærmere regler om hva handlingsprogrammet skal inneholde. Slike regler vil kunne 

gis ved forskrift i samsvar med plan- og bygningsloven § 8-1 andre ledd, men det er 

foreløpig ikke gjort. Ved utarbeiding av handlingsprogrammet vil det kunne hentes 

veiledning i den noe mer detaljerte bestemmelse om regionalt handlingsprogram som 

Planlovutvalget foreslo i sitt lovutkast til § 6-7, jf. NOU 2003:14 s. 284-285. 

 

Plan- og bygningsloven § 8-1 fjerde ledd fastslår at handlingsprogrammet skal vedtas av 

regional planmyndighet og rulleres årlig. Handlingsprogrammet vedtas første gang 

som en del av den regionale planen. Denne planen vil normalt ha et langsiktig 

perspektiv. Fordi økonomiske ressurser i mange tilfeller er knyttet til årlige 

budsjettvedtak, foreskriver loven at handlingsprogrammet skal rulleres hvert år.  

 

Det er regional planmyndighet som har ansvaret for å ta handlingsprogrammet opp til 

årlig rullering. De øvrige aktørene som berøres av handlingsprogrammet, plikter å 

medvirke ved rulleringen i henhold til den generelle samarbeidsplikten som er nedfelt i 

plan- og bygningsloven § 3-2 andre ledd. Rullering av handlingsprogrammet kan skje 

separat for den enkelte regionale plan, eller ved en samlet sak for flere planer, jf. Ot.prp. 

nr. 32 (2007-2008) s. 200. Det vil være opp til regional planmyndighet å ta stilling til 

hvilken av disse to fremgangsmåtene som er mest hensiktsmessig. 

 

Selv om lovens bestemmelse om handlingsprogram er gjort mer åpen og kortfattet enn 

det var tenkt i NOU 2003:14, er det ikke noe som tilsier at lovgiver har ment å gi kravet 
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til handlingsprogram noe vesentlig annet innhold enn det som lå i utvalgets forslag. I 

handlingsprogrammet må det i tråd med dette redegjøres både for de tiltak og 

ressurser som er nødvendige for å gjennomføre planen, og for hvem som har ansvaret 

for å gjennomføre og bekoste tiltakene. Dette kan være både statlige og regionale 

organer og berørte kommuner.  

 

Noe av bakgrunnen for årlig rullering av handlingsprogrammet, var at det skulle 

rulleres samtidig med den årlige utarbeidingen av den fylkeskommunale 

økonomiplanen. Erfaringen viser at de aller fleste tiltakene ikke finansieres direkte 

gjennom den årlige budsjetteringen. Disse prosessene behøver derfor ikke være så tett 

knyttet sammen. 

7.3 Forslag til endringer 

Departementet har fått tilbakemeldinger fra fylkeskommunene som viser at 

bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 8-1 fjerde ledd er for rigid. I mange tilfeller er 

det ikke behov for årlige rulleringer av handlingsprogram. En årlig rullering vil være 

ressurskrevende for en fylkeskommune med mange regionale planer, noe som kan 

redusere langsiktigheten i oppfølgingen av dem. Samtidig understrekes det fra 

fylkeskommunene at man minst en gang hvert år må vurdere behovet for rullering av 

handlingsplanene.  

 

Det kan være endrede forutsetninger for oppfølging av handlingsplanen, endring i 

forpliktelser eller finansiering, tiltak kan være gjennomført eller det er andre aktører 

som bør trekkes inn. Behovet for rullering og kapasiteten til rullering vil variere fra 

fylkeskommune til fylkeskommune, og denne variasjonen mener departementet loven 

må legge til rette for. Byutviklingsavtaler vil bli knyttet til handlingsprogrammet i de 

regionale planene for areal og transport. I mange tilfeller vil tiltakene være langsiktige 

og ha en varighet ut over et år. Departementet mener en lovendring vil forenkle 

arbeidet med handlingsprogrammer knyttet til slike byutviklingsavtaler. 

 

For å gjøre ordningen med rullering av handlingsprogrammer mer fleksibelt, men uten 

å fravike kravet om at en regional plan skal ha et handlingsprogram, foreslår 

departementet derfor endringer i plan- og bygningsloven § 8-1 fjerde ledd slik at dagens 

obligatoriske krav til rullering erstattes med et krav til å vurdere rullering.  

7.4 Administrative, økonomiske og andre konsekvenser av 

forslaget 

Forslaget vil gi mindre ressursbruk i fylkeskommunene, og legge til rette for en mer 

langsiktig oppfølging av handlingsprogrammene. 
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7.5 Lovforslag (§ 8-1) 

§ 8-1 fjerde ledd skal lyde: 

Handlingsprogrammet skal vedtas av regional planmyndighet. Behovet for 

rullering skal vurderes årlig. 

8. FORSLAG OM OVERGANGSBESTEMMELSE FOR PLANER I 

STRANDSONEN UTEN BYGGEGRENSE 

8.1 Innledning 

Det generelle byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen i plan- og bygningsloven av 

1985 § 17-2 ble videreført i plan- og bygningsloven av 2008 § 1-8, med enkelte endringer. 

Blant annet ble unntaksbestemmelsen i § 17-2 andre ledd strammet inn. Tidligere var 

det unntak fra forbudet for områder som omfattes av reguleringsplan og for områder 

som i arealdelen av kommuneplanen er lagt ut til byggeområder, områder for 

råstoffutvinning og landbruks-, natur- og friluftsområder for spredt bebyggelse. I tillegg 

gjaldt byggeforbudet ikke for tettbygd strøk. I loven av 2008 er denne tidligere 

unntaksbestemmelsen erstattet av en bestemmelse i § 1-8 tredje ledd der det fremgår at 

forbudet ikke gjelder der det er fastsatt en annen byggegrense i kommuneplanens 

arealdel eller reguleringsplan.  

 

Det ble ikke fastsatt noen særskilt overgangsbestemmelse i forbindelse med denne 

endringen i forhold til planer vedtatt etter tidligere lov. Departementet har lagt til grunn 

at den generelle overgangsbestemmelsen i § 34-2 fjerde ledd derfor vil gjelde. Etter en 

uttalelse fra Stortingets ombudsmann for forvaltningen mener departementet det er 

nødvendig å presisere dette uttrykkelig i overgangsbestemmelsen.  

8.2 Gjeldende rett 

Det generelle forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen framgår av § 1-8 andre 

ledd. Unntaksbestemmelsen i § 1-8 tredje ledd lyder slik: 

 

Forbudet etter andre ledd gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i 

kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, jf. § 11-9 nr. 5 og § 12-7 nr. 2. 

 

Her fremgår det at for å fravike forbudet er det ikke tilstrekkelig å vise et område som 

byggeformål i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan; det må i tillegg 

fastsettes en byggegrense for området. Hjemmel for å fastsette bestemmelser om 

byggegrense fremgår av § 11-9 nr. 5 for kommuneplanens arealdel og av § 12-7 nr. 2 for 

reguleringsplaner.  
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Overgangsbestemmelser til plandelen av plan- og bygningsloven av 2008 ble fastsatt i § 

34-2. Virkningen av de nye reglene for tidligere vedtatte planer fremgår av paragrafens 

fjerde ledd som lyder slik: 

 

Gjeldende fylkesplan, kommuneplan, herunder arealdel av kommuneplan, 

reguleringsplan og bebyggelsesplan gjelder inntil de blir endret, opphevet, erstattet 

eller satt til side av ny plan etter denne lov.  

8.3 Forslag til endringer 

Departementet har lagt til grunn at tidligere planer uten byggegrense fortsatt gjelder og 

dermed går foran det generelle byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen i plan- og 

bygningsloven § 1-8. Det er lagt til grunn at kravet om byggegrense bare får betydning 

for nye planer som vedtas etter plan- og bygningsloven av 2008. Tidligere vedtatte 

planer gjelder inntil planen oppheves eller endres, eller det vedtas en ny plan med 

byggegrense.  

 

Stortingets ombudsmann for forvaltningen har i uttalelse i sak 2014/2809 av 27. februar 

2015 i forbindelse med behandlingen av en konkret sak, inntatt et annet standpunkt til 

dette tolkningsspørsmålet enn departementet. I brev 15. april 2015 til alle fylkesmenn 

har departementet opprettholdt sitt tidligere standpunkt og varslet at det tas sikte på å 

foreslå en presisering i loven om dette. 

 

Departementet foreslår derfor at det i overgangsbestemmelsen i § 34-2 fjerde ledd blir 

tatt inn et nytt andre punktum for å presisere den rettsoppfatningen departementet har 

lagt til grunn. Departementet har lagt denne tolkningen til grunn i praksis siden loven 

trådte i kraft 1. juli 2009, og dette er også inntatt i skriftlig veiledning fra departementet. 

Departementet mener dette er i samsvar med ordlyden i den generelle 

overgangsbestemmelsen. Når dette standpunktet opprettholdes og tas inn i loven, vil 

det gi forutsigbarhet i planleggingen, og det vil gi en enkel og fornuftig løsning i 

praksis. Det betyr at det ikke kreves dispensasjon fra byggeforbudet i § 1-8 andre ledd 

for å gjennomføre bygging i samsvar med planer vedtatt før plan- og bygningsloven av 

2008.  

 

Departementet antar at de fleste reguleringsplaner som viser områder til byggeformål, 

vanligvis har vist en byggegrense. Likevel kan det være mange planer der dette ikke er 

gjort. 

 

Når departementets standpunkt videreføres, er det viktig at kommunene i 

planleggingen fremover vurderer behovet for å fastsette byggegrense for 

byggeområdene i 100-metersbeltet langs sjøen etter plan- og bygningsloven § 1-8 tredje 
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ledd. Dette gjelder ved rullering av kommuneplanen, ved oppdatering av gamle 

reguleringsplaner og ved vedtak av nye planer. Dersom det vedtas nye planer uten at 

det blir fastsatt byggegrense, vil byggeforbudet gjelde. Dersom det i ny kommuneplan 

ved hensynssone etter § 11-8 tredje ledd bokstav f, eller på annen entydig måte vedtas 

at tidligere reguleringsplaner fortsatt skal gjelde uendret, vil det som fremgår av den 

tidligere vedtatte reguleringsplanen fortsatt gjelde. Det samme gjelder dersom det 

vedtas et formål i kommuneplanen som er i samsvar med tidligere vedtatt 

reguleringsplan. Dersom det i kommuneplanen vedtas en særskilt byggegrense, vil 

denne grensen også gjelde for tidligere vedtatte planer.  

8.4 Administrative, økonomiske og andre konsekvenser av 

forslaget 

Forslaget vil gi en presisering og avklaring av forholdet til tidligere vedtatte planer. 

Dessuten vil en videreføring av planer som er vedtatt etter tidligere lov føre til at slike 

planer kan gjennomføres uten dispensasjon eller planendring. Dette vil bidra til at det 

spares ressurser både for kommunen og fylkesmannen, og for private, og det vil også gi 

en enkel og effektiv løsning i praksis.  

8.5 Lovforslag 

§ 34-2 fjerde ledd skal lyde: 

 

Gjeldende fylkesplan, kommuneplan, herunder arealdel av kommuneplan, 

reguleringsplan og bebyggelsesplan gjelder inntil de blir endret, opphevet, 

erstattet eller satt til side av ny plan etter denne lov. Dette gjelder også planer i 

100-metersbeltet langs sjøen selv om de ikke har byggegrense, jf. § 1-8 tredje ledd. 

9. FORSLAG OM EN FRIVILLIG SENTRAL 

GODKJENNINGSORDNING FOR VIRKSOMHETER SOM 

UTARBEIDER PRIVATE PLANFORSLAG 

9.1 Innledning 

Det har fra ulikt hold og over tid blitt anført at det er behov for en 

kvalifikasjonsvurdering av konsulenter og andre som fremmer private planforslag til 

planmyndigheten i kommunene etter pbl. § 12-11, jf. § 12-3 andre til fjerde ledd og § 12-8 

første ledd. Både eiendomsbransjen, byggenæringen og kommuner har gitt uttrykk for 

et slikt syn. Det er anført at mange planforslag har for dårlig kvalitet og påfører 

kommunene, utbygger og andre berørte unødige tidsspille og kostnader. Kravet i pbl. § 

12-3 siste ledd, om at reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige, er ikke ansett som 
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en tilstrekkelig garanti for at planene får god utforming og planfaglig kvalitet, og ellers 

tilfredsstiller gjeldende teknisk krav.  

 

Det siste innspillet til en godkjenningsordning kom i rapporten ”Enkelt å være seriøs”8 

fra bygge- og anleggsnæringen i august 2014. I rapporten foreslår næringen en rekke 

tiltak som de mener kan bidra til en mer seriøs næring. De viktigste forslagene i 

rapporten er:  

 

 Ny sentral godkjenning med seriøsitetskrav.  

 Utvidet ID-kortordning med opplysninger om kvalifikasjoner.  

 Ny registreringsordning for arbeid på eiendom.  

 Automatisk informasjonsinnhenting fra offentlige registre.  

 Forsterket tilsyn og kontroll.  

 

Forslagene er spredt over et bredt spekter av regelverk og virkemidler, og faller inn 

under ansvarsområdet til flere departementer. På side 25 i rapporten er forslag til 

godkjenning av forslagsstillere omtalt, slik: 

 

3.4 Modul 3 - Godkjenning av forslagsstillere av planforslag 

Utvalget foreslår at forslagsstillere av planforslag også skal kunne få ny Sentral 

Godkjenning. Denne godkjenningen vil ligge innenfor plan- og bygningslovens 

godkjenningsområder, men vil ikke være knyttet til søknadsplikt eller kreve egen 

ansvarsrett. Seriøsitetskravene vil gjelde også for denne godkjenningen. Planforslag 

er det viktigste grunnlaget for utbygging, og det er en svakhet i regelverket at det 

ikke er krav til forslagsstiller. Et slikt krav vil bidra til bedre standardisering av 

kravene til planforslag, noe som i dag varierer svært fra kommune til kommune. 

Selv om plan ikke kommer inn under reglene som gjelder søknadsplikt i lovens 

byggesaksdel, er likevel behovet for kvalifikasjoner for planforslagsstillere så stort at 

det må finnes mulighet for det i ny Sentrale Godkjenning. Det må være mulig å 

lage eget godkjenningsområde uavhengig av søknadsplikten, særlig etter at lokal 

godkjenning oppheves, og forholdet mellom ny Sentral Godkjenning og ansvarsrett 

dermed blir noe annerledes enn i dag. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bl.a. med bakgrunn i sitt arbeid med 

kriminalitetsbekjempelse i næringslivet og innspillene i rapporten ”Enkelt å være 

                                                

 

 

 

 
8 https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/Enklere-a-vare-serios-i-byggenaringen/id766142/  
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seriøs” fra fremmet et lovforslag for Stortinget om endringer i plan- og 

bygningsloven [2]. Departementet oppfatter ikke at forslaget om en 

godkjenningsordning for foretak som utarbeider private forslag til planer, primært er et 

tiltak for bekjempelse av svart arbeid og useriøsitet i næringen. Det er likevel gode 

grunner som taler for at de vedtatte seriøsitetskravene i Prop 131 L (2014-2015)9 bør 

gjelde for planforetak. Det vil være en styrke for de foretakene som blir godkjent og det 

vil lette arbeidet med den sentrale godkjenningsordningen. Søknader fra planforetak vil 

her bli håndtert etter de samme prosedyrer som de andre foretakene som søker 

godkjenning. Det blir dermed ikke nødvendig med et tosporet system i 

saksbehandlingen. 

9.2 Gjeldende rett 

Plan- og bygningsloven § 12-3 andre til fjerde ledd, gjelder detaljregulering, og lyder: 

 

Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme 

forslag til detaljregulering, herunder utfyllende regulering, for konkrete bygge- og 

anleggstiltak og arealendringer, og til å få kommunens behandling av og 

standpunkt til reguleringsspørsmålet som tas opp i det private forslaget. 

 

Private forslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i 

kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer. Ved vesentlige avvik 

gjelder kravene i §§ 4-1 og 4-2 andre ledd. 

 

Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige. 

 

Alle kan fremme forslag til detaljregulering. Det omfatter også endringer og forslag for 

å fylle ut og detaljere gjeldende regulering. Med «alle» menes private og offentlige 

tiltakshavere, dvs. enkeltpersoner, foretak, organisasjoner, forskjellige typer 

myndighetsorganer mv. Kommunen kan også selv utarbeide en detaljregulering. Retten 

til å fremme forslag til reguleringsplan gjelder alle typer planformål både med sikte på 

gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, verne- og bevaringsoppgaver og endring av 

arealbruk generelt. Med rett til å fremme forslag til reguleringsplan menes at 

forslagsstiller har krav på at forslaget (som må oppfylle visse minstekrav til framstilling, 

jf. § 12–1 siste ledd) skal tas imot og gis en behandling og vurdering i kommunen. Det 

                                                

 

 

 

 
9 https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/prop.-131-l-20142015/id2413983/  
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innebærer at det tas standpunkt til om det private forslaget skal følges opp ved at det 

utarbeides og fremmes en reguleringsplan for det aktuelle arealet. 

 

Forslag til detaljregulering skal innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i 

godkjent arealdel til kommuneplan eller områderegulering. Detaljreguleringen skal vise 

hvordan den bidrar til å gjennomføre disse planene. Dersom forslag til detaljregulering 

ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan kommunen la 

være å fremme forslaget på dette grunnlaget. Kommunen kan også kreve at 

forslagstiller utreder konsekvensene av de endringer som planen medfører for å ta 

planen opp til behandling. Ved oppstart av planarbeidet skal det foretas en vurdering av 

hvilke konsekvenser avviket innebærer. Er avviket vesentlig – dvs. at det vil få 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn – skal det gjennomføres en 

konsekvensutredning etter kravene i § 4–2 andre ledd. Hva som skal utredes skal 

fremgå av planprogrammet for planen, jf. § 12-9. Kommunen kan i denne sammenheng 

også kreve at det gjennomføres en områderegulering hvor den aktuelle 

detaljreguleringen inngår. 

 

Det samme gjelder der det er stilt krav om områderegulering i kommuneplanens 

arealdel, men slik plan ikke er utarbeidet. Et forslag om detaljregulering må da 

behandles etter bestemmelsene i § 12–2 andre ledd. Dette innebærer at planoppgaven 

omdefineres til områderegulering, og at saksbehandlingsreglene for slik plan følges. 

Dette betinger at kommunen ønsker en slik områderegulering. 

 

Krav om at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige for å sikre en kvalitativ 

standard på planene videreføres, men knyttes nå til utarbeiding av private planforslag. 

Kommunene skal etter § 3–2 ha tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse for 

utarbeiding av egne planforslag. 

9.3 Forslag til endringer 

Departementet foreslår at foretak og andre virksomheter som utarbeider private 

reguleringsforslag skal kunne dokumentere sine faglige kvalifikasjoner gjennom en 

sentral godkjenningsordning slik som Sentral godkjenning for ansvarsrett fungerer i 

dag etter pbl. kap. 22. Det er imidlertid ikke naturlig å kreve ansvarsrett for å kunne 

sende inn et planforslag til kommunen. Ansvarsrett er knyttet til søknadspliktige tiltak, 

og det passer derfor ikke å koble søknadsplikt med innsending av planforslag.  

 

I det videre omtales de virksomheter som skal kunne søke godkjenning for 

”planforetak”. Begrepet innbefatter både rene konsulentvirksomheter, men også 

eiendomsselskaper, entreprenører og enkeltmannsfirma som utarbeider planforslag og 

sender dem til kommunen, dvs. virksomheter som driver planlegging i egen regi. Det 
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skal være et grunnkrav at virksomheten er registrert i Enhetsregisteret, dvs. er en 

juridisk person. Dette ekskluderer fysiske personer fra å kunne søke sentral 

godkjenning. Ordningen retter seg ikke mot offentlige virksomheter som er 

planmyndighet etter plan- og bygningsloven, dvs. f.eks. kommuner og 

fylkeskommuner, Statens vegvesen mfl. Det er likevel ikke noe i veien for at slike 

virksomheter kan søke sentral godkjenning om de ønsker å dokumentere sin 

kompetanse som arealplanlegger for seg selv eller overfor andre. 

 

Departementet foreslår at det på samme måte som ved ansvarsrettsordningen skal 

være frivillig å søke sentral godkjenning for planforetak. For å få godkjenning må 

planforetaket, foruten å kunne fremvise et organisasjonsnummer i Enhetsregisteret, 

dokumentere sine kvalifikasjoner på en måte som gjør det mulig for 

godkjenningsmyndigheten vurdere disse opp mot et sett av forhåndsfastsatte kriterier. 

Dersom foretaket tilfredsstiller kravene blir det registrert i godkjenningsregisteret, som 

skal ligge åpent på Internett, og det blir utstedt et godkjenningsbevis.  

 

I Norge er det flere utdanninger som bør kunne kvalifisere for godkjenning. 

Departementet er likevel innstilt på å lage overgangsbestemmelser, slik at foretak som 

har operert i markedet ikke uten videre blir nektet godkjenning fordi det har 

medarbeidere som ikke tilfredsstiller de formelle utdanningskravene.  

 

Departementet foreslår at dagens sekretariat for sentral godkjenning for ansvarsrett får 

ansvar også for godkjenning av planforetak. Denne ordningen administreres av 

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), som ligger under Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. Godkjenningsordningen er selvfinansierende gjennom 

gebyrer. Det antas at oppstart av den nye godkjenningsordningen for planforetak vil 

kunne innpasses i DiBK uten større problemer fordi antall slike planforetak er relativt 

begrenset. Det gjelder også tekniske tilpasninger i godkjenningsordningens IKT-

system. En del av foretakene er antakelig allerede registrert fra før hos DiBK for andre 

godkjenningsområder.  

 

Det er foretakets samlede faglige kvalifikasjoner som skal legges til grunn ved 

kvalifikasjonsvurderingen. Praksis kan være opparbeidet ved at foretaket har hatt 

relevante oppdrag, eller ved at det benyttes personer som har opparbeidet relevant 

praksis. Det kan etter omstendighetene benyttes praksis opparbeidet som 

underleverandør. Praksis kan dokumenteres med referanseprosjekter for foretaket, 

attester for ansatte eller lignende. 

 

Nærmere om kravet til fagkompetanse 

Arealplaner blir i dag utarbeidet av personell med meget ulik fagbakgrunn. Bakgrunnen 

for det er plan- og bygningslovens vide spenn av oppgaver og hensyn som skal ivaretas. 
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En godkjenningsordning må derfor nødvendigvis favne vidt med hensyn til hvilken 

fagkompetanse den skal dekke. En undersøkelse fra 2014 for KS utført av NIVI Analyse 

i samarbeid med Asplan Viak og Urbanet Analyse, viser at følgende 

utdanningskategorier er de mest vanlige innen arealplanlegging i kommunene: 

Ingeniører, natur- og miljøforvaltere, arealplanleggere, arkitekter, sivilingeniører, 

landskapsarkitekter, samfunnsvitere, samfunnsplanleggere og jordskiftekandidater. 

Ingeniører, natur- og miljøforvaltere og arealplanleggere utgjør den største andelen. 

NMBU og NTNU er de institusjonene som utdanner flest arealplanleggere i dag.  

 

Kommunene skal etter § 3–2 ha tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse for 

utarbeiding av egne planforslag. Det følger av gjeldende retningslinjer for statens 

styring av kommunene (veileder H-2277 B), pkt. 4.4.5 at staten skal være tilbakeholden 

med å stille særskilte kompetansekrav til kommunens personell: 

 

Regler om at kommunesektoren må ansette særskilt definert personell og sørge for 

nødvendig opplæring og etterutdanning bør i utgangspunktet ikke innføres. Når 

kommunesektoren er tillagt ansvaret for å løse en oppgave, vil kommunene og 

fylkeskommunene også være ansvarlig for å ansette eller på annen måte skaffe tilgang 

til nødvendig og tilstrekkelig personell med relevant kompetanse. 

 

Arealplanlegging er komplisert og krevende. Planlegging er en typisk tverrfaglig 

aktivitet. Det forutsetter god samfunnsforståelse hos alle involverte, forståelse for 

innhold og utforming av plandokumenter i form av planbeskrivelse, planprogram, 

konsekvensutredning, krav til planers innhold mv, bruk av planteknisk verktøy (IKT) 

samt krav til standardisert teknisk fremstilling av arealrettede planer og anvendelse av 

digitale verktøy, herunder GIS, i planfremstilling. 

 

Planlovutvalgets første delutredning (NOU 2001: 7) hadde følgende omtale av behovet 

for kvalifikasjonskrav: 

 

Utvalget konstaterer at mange planer som tas opp til behandling ikke oppfyller 

minstekrav til kvalitet, verken innholdsmessig eller teknisk. Dårlige private 

planforslag medfører et betydelig merarbeid for mange kommuner. Utvalget har stilt 

seg spørsmålet om det bør stilles bestemte formelle krav til de som utarbeider planer, 

enten det skjer i privat eller offentlig regi. De nye reglene i lovens byggesakskapittel 

om «ansvarlig utførende» og godkjenning av disse kunne være en modell. Det kan 

hevdes at behovet for kvalifikasjonskrav er minst like store i forbindelse med større 

reguleringsplaner som i en enkelt byggesak. De nye reglene for ansvarlige i 

byggesaker er omstridte, og en utvidelse av prinsippet til også å omfatte planer vil 

kunne føre til ytterligere byråkratisering. Det kan også være vanskelig å finne gode 
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kriterier for kvalifikasjonskrav på dette feltet. Utvalget er derfor i tvil om en slik veg 

vil være hensiktsmessig, men er interessert i synspunkter i høringsrunden.  

 

Det kom få synspunkter i høringsrunden på dette punktet i utredningen, og i den andre 

delutredningen (NOU 2003: 14) nøyde Planlovutvalget seg med å foreslå det som i 

praksis er blitt dagens bestemmelse i pbl. § 12-3 siste ledd. Det ble også foreslått 

tilsvarende krav til fagkyndighet for de andre plantypene, med disse forslagene ble ikke 

fulgt opp av departementet i proposisjonen som ligger til grunn for dagens plan- og 

bygningslov. I Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) Om lov om planlegging og 

byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen), skriver departementet 

følgende: 

 

Departementet er enig i Planlovutvalgets forslag om å videreføre lovens 

kvalitetskrav ved at private reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Flere 

evalueringer av planpraksis viser at det er for mange forslag til reguleringsplaner 

som har for dårlig kvalitet. Minstekrav til kvalitet og fagkyndighet vil derfor være et 

viktig bidrag til å sikre nødvendig kvalitet i planleggingen. Departementet går også 

inn for at det i forskrift kan stilles nærmere tekniske krav til planforslagene. Det er 

imidlertid ikke hensiktsmessig å gi nærmere regler om kvalifisering av de som 

utarbeider reguleringsplaner. Høringsinstansene har gitt bred støtte til forslag som 

kan bidra til å høyne kvaliteten i planforslag og planer. 

 

De nærmere tekniske kravene til fremstilling av detaljregulering som omtales i 

proposisjonen, ble fastsatt samtidig med lovens ikrafttreden 1.7.2009 i Kart- og 

planforskriften og Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister.  

 

KS sin forannevnte undersøkelse viser at over 90 % av kommunene benytter 

konsulenttjenester til utforming av sine egne planer. 26 % oppgir at de gjør det svært 

ofte, mens 66 % oppgir av og til. Det er derimot et fåtall av kommunene som benytter 

konsulenttjenester til ordinær saksbehandling. Kun 18 % oppgir at de gjør dette av og 

til. Tjenester til utarbeidelse av reguleringsplaner nevnes hyppigst som årsak til kjøp fra 

eksterne, men også tjenester knyttet til konsekvensutredninger (KU) i forbindelse med 

arealplanarbeidet oppgis av mange. Konsulentene brukes i minst grad til arbeid med 

overordnet samfunnsplanlegging. 

 

I rapporten "Planleggerutdanning i Norge" utarbeidet av det nasjonale 

forskningskonsern NORUT 2014 for Forum for utdanning i samfunnsplanlegging 

(FUS), er det opplyst at det finnes flere varianter av planleggerutdanninger i Norge, 

både slike som har hovedvekten på areal, landskap og fysisk utforming, og utdanninger 

der den faglige profilen først og fremst er knyttet til forståelsen av planprosesser og av 

de samfunnsmessige rammevilkårene som planleggingen skal virke innenfor og 
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forandre. Noen studiesteder har sitt tyngdepunkt på bachelor-nivå og utdanner mange, 

andre har prioritert master-nivå og utdanner færre. Det fremgår at følgende 

utdanningsinstitusjoner tilbyr master og/eller bachelorprogrammer: 

 

Høgskulen i Volda 

 Bachelor i planlegging og administrasjon 

 Master i samfunnsplanlegging og ledelse 

 

Høgskulen i Sogn og Fjordane 

 Master i landskapsplanlegging 

 

Høgskolen i Bergen 

 Bachelor byggingeniør 

 Bachelor landmåling og eiendomsdesign 

 

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet  

 Master i fysisk planlegging 

 Master of science in Urban Ecological Planning 

 Master I Arkitektur 

 Master I teknologi, studieretning Veg, transport og geomatikk 

 Masterprogrammet i samfunnsgeografi 

 

Universitetet i Oslo 

 Bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 

 Masterprogrammet i samfunnsgeografi 

 

Universitetet i Tromsø 

 Bachelor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse 

 Master i samfunnsplanlegging og kulturforståelse 

 

Universitetet i Stavanger 

 Bachelor i byutvikling og urban design og Bachelor i teknisk planlegging 

 Master i byutvikling og urban design 

 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

 Master i by- og regionalplanlegging 

 Master i landskapsarkitektur 

 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

 Master i urbanisme 
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Flere av institusjonene tilbyr doktorgradsprogrammer og etter- og 

videreutdanningsprogrammer. 

 

Nærmere om forslaget 

Plan- og bygningsloven § 12-3 siste ledd fastsetter at reguleringsplan skal utarbeides av 

fagkyndige. Kravet skal sikre en kvalitativ standard på planene ved å sikre 

grunnleggende kompetanse hos planleggere som utarbeider planene. Det er ikke 

fastsatt hvilke utdannings- eller fagbakgrunn som må oppfylles for å tilfredsstille det 

gjeldende lovkravet. Departementet har heller ikke gitt retningslinjer om dette, men 

overlatt til hver enkelt kommune å vurdere hva som er tilstrekkelig fagkompetanse i det 

enkelte tilfelle. Kravet om fagkompetanse omfatter også konsekvensutredninger etter 

pbl. § 4-2. Det vises til Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 

bygningsloven av 19. desember 2014 nr. 1726 som i § 7 andre ledd siste punktum 

fastsetter krav til relevant faglig kompetanse. 

 

Når det gjelder den foreslåtte nye godkjenningsordningen for virksomheter som 

utarbeider planforslag, vil departementet i forskrift fastsette hvilke konkrete krav som 

skal stilles for godkjenning. Det er naturlig å se hen til de krav som gjelder for den 

sentrale godkjenningsordningen for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven, jf. pbl. 

kap. 22. Kravene her gjelder utdanningsnivå, praksiskrav og krav til at virksomheten 

har et kvalitetssystem for å sikre at sluttresultatet blir i tråd med myndighetskravene. 

Det vises til §§ 22-1 og 22-5, samt Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. 

mars 2010 nr. 488 kapittel 9-11. Kravene til styringssystem vil i prinsippet tilsvare de 

krav som i dag gjelder for sentral godkjenning for ansvarsrett. Departementet mener 

det ikke er behov for tiltaksklasser slik som i ansvarsrettsordningen. Det vil bli 

nødvendig å fastsette overgangsbestemmelser for å sikre at de nye reglene ikke på en 

urimelig måte utestenger virksomheter som i dag lever av å utforme planforslag fra å 

kunne fortsette sin virksomhet. Overgangsordningene kan bli gjort tidsbegrensende.  

 

Departementet tar sikte på å utarbeide forskrifter med krav til utdanning mv. i 

samarbeid med byggenæringen, konsulentbransjen, utdanningsinstitusjonene og 

kommunene.  

9.4 Administrative, økonomiske og andre konsekvenser av 

forslaget 

Sentral godkjenning for planforetak vil være frivillig. I dag kan kommunen kreve at 

foretak som sender inn planforslag dokumenterer sin fagkyndighet etter pbl. 12-3 siste 

ledd. Forslaget innebærer at planforetaket alltid skal legge frem en egenerklæring om 

at det tilfredsstiller kravene til kyndighet. Sentral godkjenning vil lette 

dokumentasjonen av faglige kvalifikasjoner og forenkle kommunens vurderinger.  
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Departementet er ikke kjent med at kommunene i større utstrekning kontrollerer om 

lovens krav til fagkyndighet er oppfylt, og kjenner heller ikke til om noen kommuner 

har nektet å motta et planforslag under henvisning til at lovens kompetansekrav ikke er 

oppfylt. Det er grunn til å anta at etableringen av en sentral godkjenningsordning vil 

gjøre at kommunene kommer til å etterspørre slik fagdokumentasjon i større 

utstrekning enn i dag. Det må videre antas at de fleste virksomheter som med jevne 

mellomrom utarbeider planforslag vil benytte seg at godkjenningsordningen. Foretaket 

kan da nøye seg med å dokumentere sine kvalifikasjoner én gang, og senere vise til 

godkjenningsbeviset når det skal dokumentere sine faglige kvalifikasjoner overfor sine 

oppdragsgivere og kommunen.  

 

Den nye ordningen vil nødvendigvis føre med seg en del administrative og økonomiske 

byrder for foretakene første gang man søker godkjenning, men deretter blir byrden 

betydelig mindre. Den sentrale godkjenningsordningen hos Direktoratet for 

byggkvalitet finansieres i dag med et gebyr på kr. 3.100 per år fra hvert godkjent 

foretak. Ordningen er selvfinansierende. Kostnadene knyttet til søknadsbehandling og 

fornyelse inngår i årsgebyret. Departementet legger til grunn at det blir samme gebyrer 

for planleggingsforetak som for foretak som søker sentral godkjenning for ansvarsrett. 

Det må antas at mange av foretakene som vil søke godkjenning som planforetak 

allerede har sentral godkjenning for ansvarsrett. For disse foretakene vil det ikke 

påløpe ekstra årlige kostander. 

 

For kommunene vil det være enkelt å vurdere om godkjenningsbeviset dekker lovens 

krav til fagkyndig plankompetanse. Kommunene vil måtte følge opp foretakene dersom 

planforslaget ikke holder mål, og det må påtales og vil også kunne føre til at det sendes 

varsel til den sentrale godkjenningsordningen. På den annen side er det grunn til å anta 

at kommunene vil kunne spare mye tid og arbeid i forhold til i dag fordi antallet 

mangelfulle og kvalitetsmessig dårlige planforslag, vil gå ned. Kommunens utgifter til 

dette kan dekkes inn via gebyret som betales inn for planbehandlingen etter pbl. § 33-1 

første ledd. 

 

Departementet vil vurdere om det er behov for å gi DiBK en engangsbevilgning for å få 

dekket oppstartkostnadene med en den nye godkjenningsordningen. Det legges til 

grunn at dette beløpet ikke er større enn at det kan bli dekke innenfor departementets 

vanlige budsjettrammer. Kostnadene vil i all hovedsak gjelde tilpasninger i direktoratets 

IKT-systemer, opplæring av personell og utarbeidelse av veiledningsmateriale. Ev. 

merkostnader ved etableringen av ordningen vil bli dekket innenfor Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets gjeldende budsjettrammer. 
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9.5 Lovforslag (§ 12-3) 

§ 12-3 andre ledd nytt andre punktum skal lyde: 

Dette gjelder ikke dersom kommunen har stoppet planinitiativet, jf. § 12-8 andre 

ledd. 

  

§ 12-3 fjerde ledd skal lyde: 

Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige. Nødvendig kyndighet skal 

erklæres samtidig med innsending av planforslaget. Kommunen kan kreve 

kyndighet dokumentert.  

 

§ 12-3 nytt femte ledd skal lyde: 

Foretak som skal utarbeide planforslag kan søke sentral godkjenning som 

planforetak når det kan dokumentere at det innehar nødvendige kvalifikasjoner til 

å lage planforslag som tilfredsstiller gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av lov. 

Bestemmelsene i kapittel 22 om sentral godkjenning gjelder tilsvarende så langt de 

passer. 

10. FORSLAG OM Å STYRKE TILTAKSHAVERS 

RETTSSIKKERHET VED OVERSKRIDELSE AV 

BEHANDLINGSFRISTER I BYGGESAKER 

10.1 Innledning 

Med bakgrunn i erfaringene fra en sak for Sivilombudsmannen, som gjaldt oppføring av 

bolig i Bodø kommune, foreslår departementet å foreta endringer i plan- og 

bygningsloven for å styrke tiltakshavers rettsstilling ved å innføre en frist for når plan- 

og bygningsmyndighetene skal kunne gripe inn og utsette behandlingen av en 

byggesøknad som ellers oppfyller vilkårene for godkjenning.  

 

I saken fra Bodø var hovedproblemstillingen om overskridelse av 12-ukersfristen måtte 

føre til at ny plan ikke kunne legges til grunn. Hvis det var tilfelle, var en videre 

konsekvens at overskridelse av 12-ukersfristen også medførte at kommunen mistet 

retten til å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak. Sivilombudsmannen har i 

korrespondanse med departementet gitt uttrykk for at byggesøknaden i denne saken 

skulle vært behandlet på det rettsgrunnlag som forelå ved utløpet av 12-ukersfristen for 

byggesaksbehandlingen og begrunner det med hensynet til borgernes rettsikkerhet og 

forutsigbarhet. I et brev til Sivilombudsmannen har departementet sagt seg enig i 

behovet for å klargjøre regelverket. 
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10.2 Gjeldende rett 

Etter pbl. § 21-7 første ledd skal byggesøknader avgjøres av kommunen innen 12 uker. 

Departementet legger til grunn at oversittelse av fristen etter gjeldende rett ikke får 

andre rettsvirkninger enn nedsettelse eller bortfall av det kommunale 

byggesaksgebyret. Dette er i tråd med lovens ordlyd, lovens forarbeider, rettspraksis 

fra Borgarting lagmannsrett (LB-2013-14712), og lang og konsistent forvaltningspraksis, 

noe departementet også har redegjort for i korrespondanse med Sivilombudsmannen. 

 

Dagens fristregel er utformet som en skal-regel. Utgangspunktet er at kommunen har 

plikt til å behandle saken innen 12 uker. Etter gjeldende rett får tiltakshaver likevel ikke 

noen byggerett i samsvar med den innsendte byggesøknaden selv om  

12-ukersfristen blir oversittet. Kommunen vil følgelig med hjemmel i pbl. § 13-1 kunne 

vedta et midlertidig forbud mot tiltaket også etter fristens utløp. Dersom det trer i kraft 

et nytt eller endret plangrunnlag før søknaden blir ferdigbehandlet, vil også det kunne 

påvirke tiltakshavers muligheter for å få byggetillatelse. Årsaken til dette er at det 

normalt er rettsgrunnlaget på avgjørelsestidspunktet som skal legges til grunn for 

behandlingen av en byggesøknad. I Sivilombudsmannens avgjørelse i Somb-2007-83 

(”Tretelt-saken”) uttales det om dette: 

 

Jeg deler fylkesmannens syn om at det normalt er rettsgrunnlaget på 

avgjørelsestidspunktet som skal legges til grunn for avgjørelsen. Den private part 

kan således etter omstendighetene måtte finne seg i at regelgrunnlaget endres i hans 

disfavør etter at søknad er inngitt, og for så vidt også etter at vedtak er truffet i 

første instans. 

 

Verken plan- og bygningsloven eller lovens forarbeider regulerer eventuelle rettslige 

konsekvenser av at byggesaksbehandlingen tar for lang tid – ut over at det er innført 

bestemmelser om tidsfrister for å effektivisere byggesaksbehandlingen. Innføringen av 

tidsfrister har frem til ombudsmannens uttalelse heller ikke blitt forstått slik at brudd 

på fristen får betydning av materiell art for bygningsmyndighetenes behandling av den 

aktuelle søknaden. Konsekvensen for kommunen er av økonomisk art ved at gebyr skal 

tilbakebetales dersom fristen oversittes, men brudd på bestemmelsene får ikke 

negative konsekvenser for øvrige interesser som skal ivaretas ved 

byggesaksbehandlingen.  

 

Departementet har lagt til grunn at kommunen har adgang til å nedlegge midlertidig 

forbud mot tiltak selv om det foreligger en fristoverskridelse. En langdryg 

saksbehandling kan imidlertid medføre at tiltakshaver, ev. ved å reise sak for 

domstolene, kan få erstatning for økonomisk tap på grunnlag av uaktsomhet fra 

bygningsmyndighetens side (se til eksempel rettspraksis fra Borgarting lagmannsrett i 
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sak LB-2013-14712). Det er frem til nå også lagt vekt på at reelle hensyn taler for at 

denne type forsømmelse fra bygningsmyndighetens side løses ved erstatning til den 

private part som er skadelidende, og ikke ved at offentligrettslige interesser må stå 

tilbake og således bli skadelidende ved at tiltak iverksettes i strid med lov, forskrift eller 

arealplan som gjelder på tidspunktet for behandlingen av søknaden. 

 

Etter dagens ordning vil tiltakshaver kun ha krav på nedsettelse av byggesaksgebyret 

og etter hvert også bortfall av dette såfremt fristoverskridelsen blir av noe varighet. De 

nærmere regler om gebyrnedsettelse fremgår av byggesaksforskriften § 7-4, jf. pbl. §§ 

21-7 første ledd annet punktum og 21-8 tredje ledd. Bestemmelsen fastsetter at 

kommunen skal tilbakebetale tiltakshaver 25 % av det totale byggesaksgebyret for hver 

påbegynt uke tidsfristen overskrides. I tilfeller der det er avtalt særskilte frister eller 

kommunen har forlenget fristen etter byggesaksforskriften § 7-3, inntrer virkningene av 

fristoverskridelse fra det tidspunkt den avtalte eller forlengede frist overskrides.  

 

Departementet vil i det følgende redegjøre for hvilke endringer i rettsgrunnlaget som 

kan inntre etter gjeldende rett og som gir plan- og bygningsmyndighetene mulighet for 

å avslå en byggesøknad selv om den fylte vilkårene for godkjenning på 

søknadstidspunktet. 

 

Midlertidig forbud mot tiltak etter innsendt byggesøknad 

Etter gjeldende rett vil tiltakshaver ha krav på byggetillatelse såfremt søknaden ikke er 

i strid med plan- og bygningsloven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Dersom 

kommunen ikke finner hjemmel for å avslå søknaden, men av ulike grunner likevel 

ønsker å forhindre at tiltaket blir realisert i tråd med søknaden, kan den vedta et såkalt 

midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven § 13-1 første ledd. Dette gir 

kommunen en mulighet for å vente med å ta stilling til søknaden og få tid til å endre 

planen eller lage en mer tidsriktig arealplan for området, og ikke være tvunget til å 

behandle søknaden etter en utdatert plan som ikke lenger imøtekommer de 

samfunnsmessige behovene i området.  

 

Plan- og bygningsloven § 13-1 første ledd lyder: 

 

”Finner kommunen eller vedkommende myndighet at et område bør undergis ny 

planlegging, kan den bestemme at oppretting og endring av eiendom eller tiltak 

etter § 1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i 

gang før planspørsmålet er endelig avgjort.” 

 

Vedtak om midlertidig forbud mot tiltak er et viktig virkemiddel som kan brukes ikke 

bare for å utsette alle former for bygging eller endring av tiltak, men også hindre 

fradeling eller endring av grunneiendom. En typisk situasjon vil være at tiltakshaver har 
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søkt om et tiltak som er tråd med lov, forskrift eller plangrunnlag, men likevel ikke får 

realisert tiltaket som planlagt, i hvert fall på kort sikt, inntil de hensyn som begrunner 

forbudet er avklart. Adgangen til å forby tiltak som kan vanskeliggjøre en annen 

ønskelig arealutnyttelse er således et viktig virkemiddel som kommuner og eventuelt 

statlig planmyndighet må ha for å kunne sikre seg tid til å revidere eksisterende planer, 

eller utarbeide nye planer, uten at det iverksettes tiltak som kan vanskeliggjøre 

planarbeidet.  

 

Det er ikke et vilkår for et slikt vedtak at det aktuelle området allerede er tatt opp til ny 

regulering. Det er imidlertid et vilkår at man har til hensikt å regulere eller omregulere 

området. Effekten av vedtaket blir et bygge- og deleforbud som skal gjelde midlertidig i 

påvente av en ny regulering. Bestemmelsen bidrar til at det offentlige har kontroll med 

utviklingen. Man kan godt si det er en sikkerhetsventil mot en utilsiktet 

arealdisponering.  

 

Kommunen kan vedta midlertidig forbud mot tiltak uavhengig av om det er mottatt en 

byggesøknad eller ikke. Vedtaket kan f.eks. fattes straks man har besluttet å ta opp et 

område til ny regulering, nettopp for å sikre seg mot unødvendige søknader og skape 

forutsigbarhet i forhold til grunneiere og andre. Dette vil være en fornuftig 

fremgangsmåte for å unngå at kommunen kommer i en situasjon hvor den blir 

forpliktet til å dekke tiltakshavers utgifter til en mottatt byggesøknad som er i tråd med 

arealplanen, jf. det forannevnte eksempelet fra Borgarting lagmannsrett i sak LB-2013-

14712. 

 

Varigheten av et midlertidig forbud mot tiltak er fire år, jf. pbl. § 13-2. Kommunen kan i 

særlige tilfeller forlenge fristen, jf. pbl. § 13-3. Vedtak om fristforlengelse må i tilfelle 

treffes innen fristens utløp. Vedtak om midlertidig forbud skal i visse tilfelles tinglyses.  

Vedtak om midlertidig forbud mot tiltak skal varsles på forhånd i tråd med 

forvaltningsloven § 16. En vanlig frist for berørte til å uttale seg vil være 2-3 uker. 

Det stilles ikke store krav til kommunens begrunnelse for vedtaket. Det er tilstrekkelig 

at kommunen finner at et midlertidig forbud mot tiltak er hensiktsmessig i den 

foreliggende situasjonen. Det må riktignok ligge reelle overveielser til grunn for 

vedtaket. Det betyr at kommunen bare kan nedlegge midlertidig forbud mot tiltak hvis 

den ikke har til hensikt å gi tillatelse. Slike vedtak kan ikke brukes for å vinne 

midlertidig tid, for eksempel fordi kommunens ser at saksbehandlingsfristen er i ferd 

med å utløpe. Kommunen kan heller ikke la saken ligge ubehandlet. Det er fastsatt en 

tidsfrist på fire år i loven for når planspørsmålet må være endelig avgjort.  

 

Rettsvirkningene av vedtak om midlertidig forbud mot tiltak er at byggesøknaden stilles 

i bero og at kommunen ikke er forpliktet til å behandle søknaden. Dersom det ikke 

kommer ny regulering innen fristens utløp, og fristen heller ikke blir forlenget eller 
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søknaden er trukket, plikter kommunen å gjenoppta behandlingen av byggesøknaden, 

jf. pbl. § 13-2 andre punktum.  

 

Private reguleringsplanforslag omfattes ikke av ordlyden i pbl. § 13-1. 

I en sak for Agder lagmannsrett (LA-2006-34860), ble spørsmålet om kommunens 

ønske om omdisponering kunne benyttes for å nekte å fremme et privat forslag til 

reguleringsplan som var i samsvar med gjeldende kommunedelplan, uten at 

kommuneplanen samtidig endres eller at det nedlegges dele- og byggeforbud etter pbl. 

1985 § 33. Etter lagmannsrettens oppfatning hadde kommunestyret en slik adgang. 

Lagmannsretten viser bl.a. til Justisdepartementets lovavdeling uttalelse av 23. mai 

2002:  

”... om at det her ikke er snakk om søknader som innvilges eller avslås. Det synes 

mer nærliggende å se forslagene som forslag om igangsetting av en planprosess for 

et spesielt område, som enten evner å vekke interesse eller ikke” 

 

Lagmannsretten uttalte videre om pbl. § 33: 

”Private forslag til reguleringsplan faller utenfor paragrafhenvisningen og vil heller 

ikke … kunne vanskeliggjøre kommunens planlegging eller gjennomføring.” 

 

Et midlertidig forbud mot tiltak får ikke virkning for tiltak som allerede er lovlig 

igangsatt, jf. pbl. §§ 11-6 og 12-4, for eksempel på grunnlag av gitt byggetillatelse. Se i 

denne forbindelse Høyesteretts avklaring i Rt. 2002 side 683, Vassøy Canning. Saken 

gjaldt gyldigheten av et nedlagt bygge- og deleforbud etter pbl. 1985 § 33, samt krav om 

erstatning. Høyesterett foretok ingen drøftelse av de offentlige hensyn som skal veies 

mot grunneiers interesser, men uttalte at det vanligvis ikke er behov for noe midlertidig 

byggeforbud etter at tillatelse er gitt, idet kommunen bare er bundet i tre år. 

Førstvoterende uttalte, med tilslutning fra de andre dommerne: 

 

”For grunneieren er det - som også lovavdelingen er inne på - åpenbart at det gir 

best rettssikkerhet om byggetillatelsen gir vern. For det offentlige vil riktignok denne 

løsning gi mindre frihet enn om byggetillatelser ikke ga slikt vern for grunneieren. 

Men her kommer det inn i vurderingen at spørsmålet om å nedlegge byggeforbud, 

oftest kommer opp i forbindelse med at det søkes om byggetillatelse. Det er altså 

vanligvis ikke samme behov for å gå til et slikt skritt på senere stadier i saken.” 

(Departementets understrekning.) 

 

Departementet legger med dette til grunn at en gyldig rammetillatelse står seg ovenfor 

senere vedtatt midlertidig forbud mot tiltak og ny reguleringsplan. Dersom tillatelsen 

som følge av klage blir opphevet og sendt tilbake til ny behandling, vil kommunens 

adgang til å nedlegge midlertidig forbud etter pbl. § 13-1, fortsatt være i behold. 
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Nytt plangrunnlag etter innsendt byggesøknad 

Etter gjeldende rett skal byggesøknader avgjøres på det rettsgrunnlaget som gjelder på 

vedtakstidspunktet, og ikke søknadstidspunktet. Det betyr at dersom det aktuelle 

området i planen etter søknadstidspunktet endres fra byggeområde til for eksempel 

naturområde, vil kommunen måtte avslå byggesøknaden fordi tiltaket er i strid med 

planformålet. Normalt vil tiltakshaver/grunneier være klar over pågående 

reguleringsprosesser, men det vil likevel kunne knytte seg usikkerhet til når nytt 

plangrunnlag trer i kraft fordi enkelte planprosesser kan ta tid. 

 

Det forhold at rettsvirkningen av plan normalt trer i kraft straks, betyr at den får 

virkning for søknader som er under behandling. En privat part kan således etter 

omstendighetene måtte finne seg i at regelgrunnlaget endres i hans disfavør etter at 

søknad er inngitt, og for så vidt også etter at vedtak er truffet i første instans, hvis det er 

inngitt klage. 

 

Nytt lov- eller forskriftsgrunnlag etter innsendt byggesøknad 

En kan også tenke seg en situasjon hvor det etter 12-ukersfristens utløp og før 

byggetillatelse er blitt innvilget, trer i kraft endringer i lover eller forskrifter slik at 

søknaden, som uten forsinkelsen ville ha blitt innvilget, nå må avslås. Heller ikke i slike 

tilfeller vil tiltakshaver kunne påberope seg noen byggerett. Det er sjelden at 

lovendringer får virkning for allerede innsendte byggesøknader. Når det gjelder 

endringer i plan- og bygningsloven, har det lenge vært fast praksis å fastsette 

overgangsordninger slik at regelendringer ikke har fått virkning for søknader som var 

sendt kommunen før lovens ikraftsetting, jf. for eksempel overgangsbestemmelsene for 

pbl. av 2008 § 34-4 fjerde ledd. Det finnes imidlertid eksempler på at det ikke er gitt 

overgangsordninger. Da Markaloven ble vedtatt i 2009, ble det ikke gitt slike 

overgangsbestemmelser. Dette medførte at alle ubehandlede byggesøknader etter 

ikrafttredelsestidspunktet ble vurdert etter de nye reglene. 

10.3 Behovet for endringer 

Midlertidig forbud mot tiltak etter innsendt byggesøknad 

For tiltakshaver som har sendt en byggesøknad til kommunen i tråd med gjeldende 

regelverk og plangrunnlag, vil det kunne fremstå som urimelig hvis kommunen først 

overskrider den lovpålagte 12-ukersfristen i pbl. § 21-7 første ledd, og deretter endrer 

forutsetningene for behandlingen av søknaden gjennom et eget vedtak som gjør at den 

blir avslått i stedet for innvilget. 

 

For kommunen vil et vedtak om bygge- og deleforbud kunne fremstå som både naturlig 

og helt nødvendig. Det kan være mange vektige grunner til at kommunen helst vil gi 

avslag selv om søknaden er i tråd med gjeldende plangrunnlag. Det kan være at 
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plangrunnlaget ikke lenger er i tråd med det som er ønsket utvikling i kommunen, eller 

at omfanget av byggetiltaket eller dets karakter og utforming, ikke lenger ivaretar de 

hensyn som gjør seg gjeldende i det aktuelle planområdet. Det kan også rett og slett 

være at det politiske flertallet i kommunene har endret seg og at nye politikere har 

andre ønsker for den fremtidige utviklingen av området. Det kan også være at 

kommunen vedtar midlertidig forbud mot tiltaket fordi den trenger tid til å vurdere 

konsekvensene på forsvarlig vis. I det hele tatt kan det være flere gode og legitime 

grunner til at kommunen ønsker å avslå byggesøknaden.  

 

Det er på denne bakgrunn ikke ønskelig å innskrenke kommunens muligheter for å 

vedta midlertidig byggeforbud. Det kan likevel være relevant å se nærmere på er om 

det bør legges inn visse frister for når slike vedtak må være fattet. I dag kan en 

tiltakshaver oppleve at kommunen overskrider gjeldende saksbehandlingsfrister etter 

pbl. § 21-7 og deretter – kanskje mange uker senere – fatter vedtak om midlertidig 

forbud mot tiltak. I normaltilfellene vil det nettopp være en innkommet søknad som 

utløser behov for midlertidig forbud mot et tiltak fordi det nettopp er den som gjør 

kommunen oppmerksom på behovet for å endre gjeldende arealplan.  

 

Det kan være flere grunner til at kommunen ikke klarer å overholde gjeldende  

12-ukersfrist for behandling av byggesøknaden. Fristoversittelsen kan bero på uheldige 

omstendigheter, manglende oversikt eller en varig eller midlertidig vanskelig 

ressurssituasjon. Det kan f.eks. dreie seg om sykdom blant personalet som gjør at man 

enten i kortere eller lengre tid har redusert saksbehandlingskapasitet og dermed 

overskrider normert saksbehandlingstid. Det kan også være at saken er særlig 

komplisert og at eksterne instanser som skal uttale seg til byggesaken ikke svarer 

innen rimelig tid. Kommunen har etter forvaltningsloven § 17 første ledd plikt til å påse 

at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Kommunen skal bl.a. påse at 

ulike sektorinteresser blir ivaretatt i saksbehandlingen, eksempelvis kulturminnevern, 

strandsonevern og lignende. Dersom det mangler opplysninger i saken kan det føre til 

at vedtak forsinkes. Kommunen kan derfor vanskelig sluttbehandle søknader før all 

nødvendig informasjon er innhentet. 

 

Selv om kommunen har legitime grunner til å stanse et planlagt byggeprosjekt, er det 

også flere vektige hensyn som taler for å styrke tiltakshavers rettsstilling der det er 

fremmet en byggesøknad i tråd med det gjeldende rettsgrunnlaget. Hensynet til 

tiltakshaver er i dag forsøkt ivaretatt gjennom ordningen med reduksjon og bortfall av 

byggesaksgebyret. For mange tiltakshavere kan dette være en god kompensasjon. Det 

er likevel et spørsmål om ordningen ivaretar tiltakshavers interesser på en tilstrekkelig 

god måte hensett til de verdier som kan stå på spill. Tiltakshavers økonomiske 

interesse av å få realisert et byggetiltak vil som oftest overstige den kompensasjon 

bortfallet av byggesaksgebyret gir. Det er derfor ikke urimelig om tiltakshavers 
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interesser blir styrket, men at dette må skje gjennom en avveining av de ulike 

motstridende interesser og hensyn. 

 

Nytt plangrunnlag etter innsendt byggesøknad 

Det følger av bestemmelsene i pbl. §§ 11-6 og 12-4 at vedtatt arealplan 

(kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan) fastsetter den fremtidige arealbruken 

for et område og er bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som 

nevnt i pbl. § 1-6 fra kommunestyrets vedtak, med mindre saken på grunn av innsigelse 

skal avgjøres av departementet. Det fremgår videre at tiltak etter pbl. § 1-6 ikke skal 

være i strid med planens arealformål og generelle bestemmelser, samt bestemmelser 

knyttet til arealformål og hensynssoner. 

 

Tiltakshaver er i dag ikke skjermet mot rettsvirkningen av nye arealplaner som trer i 

kraft etter at byggesøknaden er sendt kommunen, men må finne seg i at nytt 

plangrunnlag kan endre forutsetningene for behandlingen av byggesøknaden. Først på 

det tidspunkt det er gitt en tillatelse for tiltaket etter pbl. § 21-4, er tiltakshaver skjermet 

for rettsvirkningen av en ny plan. Tiltakshaver har ingen mulighet for å styre 

kommunens ressursbruk slik at tillatelse blir gitt før ny plan trer i kraft.  

10.4 Forslag til endringer 

Midlertidig forbud mot tiltak etter innsendt byggesøknad 

Med utgangspunkt i et ønske om å styrke tiltakshavers rettsstilling i forhold til vedtak 

om midlertidig forbud mot tiltak, foreslår departementet endringer i plan- og 

bygningsloven som innebærer at søknader om tillatelse skal avgjøres på det 

rettsgrunnlag som gjaldt ved utløpet av 12-ukersfristen etter pbl. § 21-7, og at 

kommunale vedtak om midlertidig forbud mot tiltak etter pbl. § 13-1 bare får virkning 

for det aktuelle tiltaket såfremt tiltakshaver har mottatt forhåndsvarsel om midlertidig 

forbud mot tiltak før 12-ukersfristen er utløpt. Departementet gjør oppmerksom på at 

kommunen har adgang til å forlenge 12-ukersfristen etter byggesaksforskriften § 7-3. 

Endelig vedtak om midlertidig forbud mot tiltak i første instans må være fattet senest 8 

uker etter dette om forbudet skal stå seg. I de tilfeller der det er gitt fristforlengelse 

etter byggesaksforskriften § 7-3, vil 8-ukersfristen gjelde fra utløpet av den nye fristen.  

 

Forslaget vil etter departementets syn ivareta tiltakshavers interesse på en god måte. 

Kravet om forhåndsvarsling følger av forvaltningsloven § 16. Forslaget medfører trolig 

at kommunen må følge med på sine restanser i større grad enn i dag fordi 

fristoversittelse kan få større konsekvenser enn bare et bortfall av byggesaksgebyrer. 

For en kommune som er i en vanskelig ressurssituasjon, for eksempel pga. sykdom hos 

saksbehandlere eller rekrutteringsproblemer, kan endringen føre til at et tiltak som 

ellers ville ha blitt stoppet, ikke lenger lar seg stoppe. Forslaget innebærer at 
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kommunen får minimum 8 uker på seg til å fatte det endelige vedtaket, hvilket bør være 

en rimelig frist når en tar i betraktning at slike vedtak i mange kommuner forutsetter en 

politisk behandling. Departementet ser imidlertid at i de tilfeller der kommunen har 

varslet om en ny plan, og arbeidet med denne er kommet langt, kan det medføre ekstra 

arbeid for kommunen å legge ned midlertidig forbud mot tiltak i tillegg. Departementet 

ber derfor om innspill til alternative skjæringspunkter. 

 

Departementet mener det bør gjøres unntak for statlige bygge- og deleforbud etter  

§ 13-4. I slike saker vil det normalt være sterke nasjonale hensyn som begrunner 

forbudet og de vil være så tungtveiende at det ikke er naturlig at det gjelder en tidsfrist i 

slike situasjoner. Staten vil ikke ha oversikt over byggesaker som ligger til behandling i 

kommunene for det aktuelle området, og kan således ikke passe på å nedlegge 

midlertidig forbud før saken blir behandlet.  

 

Nytt plangrunnlag etter innsendt byggesøknad 

Departementet foreslår endringer i pbl. §§ 1-5 og 21-7 som gjør at tiltakshaver ikke 

risikerer at forsinket byggesaksbehandling kan føre til at søknaden blir behandles på 

annet plangrunnlag enn det som gjaldt da søknaden ble sendt inn. Det er naturlig at 

skjæringstidspunktet settes til utløpet av 12-ukersfristen etter pbl. § 21-7. Denne fristen 

bør heller ikke gjelde for statlige og regionale planbestemmelser etter pbl. §§ 6-3 og 8-5, 

samt statlig areal plan etter 6-4. Begrunnelsen er i det vesentlige den samme som nevnt 

under kapittel 10.4.1, nemlig at statlig og regionale planbestemmelser og statlig 

arealplan ivaretar tungtveiende overordnede interesser og at rettsvirkningen av disse 

ikke kan være avhengig av om en kommunen klarer å overholde gjeldende 

saksbehandlingsfrister eller ikke i byggesaker. 

10.5 Administrative, økonomiske og andre konsekvenser av 

forslaget 

Forslagene innebærer at tiltakshavers rettsstilling styrkes i de tilfeller hvor kommunen 

overskrider saksbehandlingsfristen på 12 uker for behandling av byggesøknad, jf. 21-7 

første ledd. Kommunen må påse at den har gode rutiner for å vurdere om en 

byggesøknad bør møtes med et vedtak om midlertidig forbud mot tiltak. I så fall må 

slikt forbud varsles innen utløpet av 12-ukersfristen og vedtas senest åtte uker deretter. 

Regelen om at byggesøknad skal behandles på det rettsgrunnlag som gjaldt da 12-

ukersfristen utløp antas ikke å få noen administrative konsekvenser.  
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10.6 Lovforslag (§§ 1-5, 13-1 og 21-7) 

§ 1-5 første ledd skal lyde: 

Virkningen av vedtatt plan etter denne lov for videre planlegging, forvaltning og 

vedtak om virksomhet, utbygging og vern framgår av bestemmelsene for de 

enkelte plantypene, jf. §§ 6-3, 8-2, 8-5, 11-3, 11-6 og 12-4, med den begrensning som 

fremgår av § 21-7 andre ledd. 

 

§ 13-1 nytt andre ledd skal lyde: 

For søknad om tillatelse til tiltak som ikke er avgjort før midlertidig forbud mot 

tiltak etter første ledd blir vedtatt, får forbudet bare virkning dersom søkeren er 

blitt varslet om at kommunen vil vedta slikt forbud innen utløpet av 12-

ukersfristen etter § 21-7, og forbudet deretter er vedtatt senest innen 8 uker. 

Denne bestemmelse gjelder ikke for statlige bygge- og deleforbud etter § 13-4. 

 

Nåværende andre og tredje ledd blir nytt tredje og fjerde ledd. 

 

§ 21-7 første ledd skal lyde: 

Søknad om tillatelse til tiltak etter §§ 20-1 og 20-2 som ikke medfører 

dispensasjon fra plan, skal avgjøres av kommunen innen 12 uker etter at 

fullstendig søknad foreligger, med mindre annet følger av andre, tredje eller 

fjerde ledd. Ved overskridelse av fristen skal kommunen tilbakebetale 

byggesaksgebyr etter nærmere bestemmelser i forskrift, jf. § 21-8 tredje ledd. 

 

§ 21-7 nytt andre ledd skal lyde: 

Ved overskridelse av fristen skal plangrunnlaget som gjaldt ved utløpet av fristen 

legges til grunn for avgjørelsen, med mindre tiltakshaver innen utgangen av 

fristen har mottatt forhåndsvarsel om midlertidig forbud mot tiltak og forbudet 

deretter er vedtatt senest innen 8 uker, jf. § 13-1 andre ledd. Denne bestemmelse 

gjelder ikke for statlige og regionale planbestemmelser etter pbl. §§ 6-3 og 8-5, 

samt statlig areal plan etter § 6-4. 

 

Nåværende andre til femte ledd blir nytt tredje til sjette ledd. 

11. FORSLAG OM RETTING AV FEIL LOVHENVISNINGER I 

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 

11.1 § 15-2 tredje ledd 

Plan- og bygningsloven § 15-2 tredje ledd inneholder feil lovhenvisninger. Tredje ledd 

første punktum viser for det første feilaktig til § 12-12 fjerde ledd. Fjerde ledd 
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omhandler ikke kunngjøring, men underretning til registrerte grunneiere mfl. Videre 

inneholder setningen feilskrift ved at henvisningene til § 12-12 femte ledd og siste ledd i 

realiteten viser til det samme leddet i § 12-12, dvs. femte ledd om kunngjøring av 

reguleringsplan.  

 

Departementet foreslår at disse feilene rettes opp ved at henvisningen til § 12-12 fjerde 

og femte ledd blir endret til § 12-12 femte ledd, og at henvisningen til § 12-12 siste ledd, 

som gjelder underretning til registrerte grunneiere mfl., blir rettet til § 12-12 fjerde ledd.  

 

For sammenhengens skyld foreslår departementet at setningen blir redigert om slik at 

henvisningen til § 12-12 fjerde ledd kommer før henvisningen til § 12-12 femte ledd for å 

bli i samsvar med leddenes rekkefølge i § 12-12.  

 

Lovforslag 

§ 15-2 tredje ledd skal lyde: 

Krav etter første ledd må være satt fram senest tre år etter at reguleringsplanen 

er gjort kjent etter § 12-12 fjerde ledd, eller vedtak er kunngjort etter § 12-12 femte 

ledd. Er grunnen bebygd, har eieren eller festeren det samme krav når 

bebyggelsen er fjernet. Kravet må i så fall være satt fram senest tre år etter dette 

tidspunkt. 

11.2 § 15-3 andre ledd 

Plan- og bygningsloven § 15-3 andre ledd inneholder feil lovhenvisninger. Andre ledd 

viser feilaktig til 12-12 fjerde og femte ledd. Fjerde ledd omhandler ikke kunngjøring av 

reguleringsplan, men underretning til registrerte grunneiere m. fl. Videre inneholder 

setningen feilskrift ved at henvisningen til § 12-12 siste ledd i realiteten skal være en 

henvisning til § 12-12 fjerde ledd som gjelder underretning til registrerte grunneiere 

mfl. 

 

Departementet foreslår at disse feilene rettes opp ved at henvisningen til § 12-12 fjerde 

og femte ledd blir endret til § 12-12 femte ledd, og at henvisningen til § 12-12 siste ledd, 

som gjelder underretning til grunneiere mfl., blir rettet til § 12-12 fjerde ledd. 

For sammenhengens skyld foreslår departementet at setningen i § 15-3 andre ledd blir 

redigert om slik at henvisningen til § 12-12 fjerde ledd kommer før henvisningen til § 

12-12 femte ledd for å bli i samsvar med leddenes rekkefølge i § 12-12. 
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Lovforslag 

§ 15-3 andre ledd skal lyde: 

Krav om erstatning må være satt fram senest tre år etter at vedtak er gjort kjent 

etter § 12-12 fjerde ledd, eller at reguleringsplanen er kunngjort etter § 12-12 femte 

ledd. 

11.3 § 16-2 første ledd 

Plan- og bygningsloven § 16-2 første ledd inneholder feil lovhenvisning. Andre ledd 

viser til § 12-12 fjerde og femte ledd. Fjerde ledd omhandler ikke kunngjøring av 

reguleringsplan, men underretning til registrerte grunneiere mfl. 

 

Departementet foreslår at feilen rettes opp ved at henvisningen til § 12-12 fjerde og 

femte ledd blir endret til § 12-12 femte ledd som gjelder kunngjøring av 

reguleringsplan. 

 

Lovforslag 

§ 16-2 første ledd skal lyde: 

Kommunestyret kan foreta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan. 

Kommunestyrets adgang til å foreta ekspropriasjon i medhold av 

reguleringsplan bortfaller dersom ikke kommunestyrets vedtak om 

ekspropriasjon er gjort innen 10 år etter at planen er kunngjort etter § 12-12 femte 

ledd. 

11.4 § 33-2 andre ledd siste punktum 

Plan- og bygningsloven § 33-2 andre ledd inneholder en feil lovhenvisning. I siste 

setning vises det til oreigningslova § 15. Rett henvisning skal være til § 19. 

Oreigningslova § 15 gjelder ansvaret for kostnadene for saksbehandling, mens  

§ 19 gjelder erstatning for skader som skyldes undersøkelse av fast eiendom. I plan- og 

bygningsloven § 33-2 er temaet undersøkelse av fast eiendom. Endringsforslaget har 

støtte i at Bygningslovutvalget i NOU 2005: 12 på side 26 viser til § 19, og ikke § 15. I 

Innjords kommentarutgave til loven på side 902 uttales det også at § 15 er en 

feilhenvisning.  

Lovforslag 

§ 33-2 andre ledd skal lyde: 

Eieren eller brukeren må varsles før undersøkelse finner sted, og kan i tilfelle 

kreve bekreftelse fra kommunen om at den har gitt samtykke til undersøkelsen. 

Om gjennomføring av undersøkelsen gjelder forvaltningsloven § 15. Lider en 
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eier eller rettighetshaver tap ved undersøkelsen, gjelder oreigningslova § 19 om 

erstatning. 

11.5 § 32-8 første ledd 

Plan- og bygningsloven § 32-8 første ledd bokstav h inneholder en henvisning til § 31-3 

første ledd første punktum. Dagens § 31-3 første ledd inneholder kun ett punktum. 

Henvisningen til første punktum er derfor overflødig og foreslås fjernet. 

 

Lovforslag 

§ 32-8 første ledd bokstav h skal lyde: 

h) tross skriftlig pålegg ikke oppfyller plikten etter § 31-3 første ledd til å holde 

byggverk og installasjoner i stand 

11.6 § 29-4 fjerde ledd 

Plan- og bygningsloven § 29-4 fjerde ledd inneholder en feilaktig henvisning til samme 

bestemmelse andre ledd bokstav b. Andre ledd er ikke delt inn i bokstavavsnitt, men 

det er bestemmelsens tredje ledd. Dette er en ren feilskrift. Gyldendal Rettsdata note 

832 støtter at det riktige skal være tredje ledd. Endringer går ut på at den feilaktige 

henvisningen til andre ledd byttes ut med riktig henvisning til tredje ledd.  

 

Lovforslag 

§ 29-4 fjerde ledd skal lyde: 

Nærmere bestemmelser, herunder regler om avstand mellom byggverk, 

beregningsmåten for høyde, avstand fra nabogrense og areal på bygning som 

nevnt i tredje ledd bokstav b, gis ved forskrift. 
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Finansrapport 2. tertial 2015  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  
Finansrapport 2. tertial tas til orientering. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
Kommunens likviditetssituasjon er forbedret i forhold til budsjett. 

Netto finansutgifter vil øke ganske betydelig etter hvert som investeringsplanene realiseres. 

Kommunen har byttet hovedbank og ny hovedbankforbindelse er DNB. 

 

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 
Etter flere år med driftsunderskudd er kommunens finansielle stilling krevende.  Det økonomiske 

handlingsrommet er svært begrenset, og kommunen må lånefinansiere alle investeringer. Den har 

nær sagt ingen disponible fondsmidler. 

 

Med en forutsetning om at investeringsplanene realiseres, vil kommunens finansutgifter øke 

betraktelig i årene fremover. Minimumsavdragene vil mer enn fordoble seg, og driftsnivået må 

tilpasses økte finansutgifter. Det vil stille store krav til organisasjonen. 

 

Kommunen tegnet i august en avtale med Industrifinans AS om levering av rådgivnings- og 

rapporteringstjenester i forbindelse med forvaltningen av Fossefondet.  

 

Netto finansutgifter per 2.tertial 2015 er høyere enn på samme tidspunkt i 2014. Det skyldes lavere 

finansinntekter i år. Sum finansutgifter er på samme nivå som fjoråret, men det er verdt å merke seg 

at renteutgiftene er lavere enn på samme tidspunkt i fjor, mens avdragsutgiftene er tilsvarende 

høyere. 



  

Norges Banks hovedstyre vedtok å sette ned styringsrenten fra 1,25 prosent til 1 prosent på sitt 

rentemøte i juni, og deretter ned til 0,75 prosent på rentemøtet i september. Rentenivået som nå 

påvirker kommunens finansutgifter er meget lavt sammenlignet med historisk rentenivå. 

 

Den flytende renten ble endret 12. januar 2015 fra 2,25 prosent til 2 prosent. Den 8. juli ble renten 

satt ytterligere ned til 1,75 prosent. Prognosen i økonomirapporten for 2. tertial viser at 

renteutgiftene blir minst 5 mill. kroner lavere enn budsjettert. Årsaken er et lavt rentenivå kombinert 

med et lavere låneopptak i 2015 enn planlagt.  

 

Samlet nettoverdi er noe mer positiv per 2. tertial 2015 i forhold til 2. tertial 2014. Selv om samlet 

nettoverdi er noe mer positiv sammenlignet med samme periode i fjor, er det svært marginalt. 

Sannsynligheten er stor for at gjelden vil øke mer enn de finansielle aktiva i årene fremover. 

 

Ifølge finansreglementet skal forvaltningen av Fossefondet ha en rullerende investeringshorisont på 

10 år, men midlene er ikke bokført som langsiktige plasseringer. Fondsmidlene bokføres på 

sektorposter i balansen som er klassifisert som omløpsmidler. 

 

Kommunen byttet hovedbankforbindelse i juni inneværende år, og kommunens nye hovedbank er 

DNB. Driftslikviditeten har vært plassert i konsernkontostrukturen hos kommunens hovedbank i hele 

perioden, med unntak av en måneds tid fra og med 20. august til 24. september da driftsmidler ble 

overført til klientkonto i Industrifinans AS for investeringer knyttet til Fossefondet. Fondsmidlene 

fra plasseringen i Sparebank1 Ringerike Hadeland ble overført kommunens driftskonto i 

konsernkontostrukturen den 24. september. 

 

Trekkrettigheten er ikke benyttet hittil i 2015, fordi likviditeten har vært bedre enn budsjettert. 

 

Både likviditetsgrad 1 og 2 er høyere enn anbefalt nivå ved utgangen av 2. tertial. Men det gjøres 

oppmerksom på at midler i Fossefondet, som p.t. er plassert i finansielle instrumenter og som 

bankinnskudd, er medregnet i likviditetsgrad 1 og delvis i likviditetsgrad 2. Uten midlene i 

Fossefondet, ville likviditetsgrad 1 vært under anbefalt nivå. Utviklingen er imidlertid positiv fordi 

likviditetsgradene er litt høyere i 2. tertial 2015 i forhold til på samme tidspunkt i 2014. 

 

Ubrukte lånemidler skal finansiere omtrent resten av investeringene inneværende år, og det vil tære 

på likviditeten, men det er et godt utgangspunkt at likviditeten har styrket seg i løpet av dette året.  

 

Noen årsaker til forbedring av likviditeten er langt lavere pensjonspremier enn budsjettert, lavere 

renteutgifter, høyere refusjoner til ressurskrevende tjenester og høyere utbytte fra Ringeriks-Kraft 

AS. Pensjonspremien er kraftig redusert i 2015 fordi KLP måtte tilbakeføre en andel av tidligere års 

oppreservering. Ringerike kommune har valgt å bruke hele det tilbakeførte overskuddet til reduksjon 

av premiebetalingen i 2015. Beløpet som er tilført premiefondet inneværende år er i størrelsesorden 

26 mill. kroner høyere enn opprinnelig anslag på drøyt 7 mill. kroner. 

 

Det er laget ny likviditetsprognose per 2. tertial på bakgrunn av drifts- og investeringsprognoser. Den 

faktiske likviditetsutviklingen har vært om lag i tråd med prognosen per 2. tertial 2015. Tendensen er 

at likviditeten ofte er dårligere mot slutten av et år, men nå viser prognosen at trekkrettigheten 

kanskje ikke må benyttes. Men det gjøres oppmerksom på at det er mange usikkerhetsmomenter og 

små marginer. 

 

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.  

 



I tråd med kommunens finansreglement blir nå midlene i Fossefondet fordelt ut på ulike 

aktivaklasser (obligasjons-, rente- og aksjefond) i løpet av høsten 2015 og første halvdel av 2016. 80 

mill. kroner ble i slutten av august plassert ut i fond. De resterende 41 mill. kroner vil gradvis bli 

flyttet fra bankkonto til fond i løpet av første halvdel av 2016 etter vurderinger underveis.  

 

Total avkastning i Fossefondet til og med august er 2,2 mill. kroner. 

 

Det er ikke gjort noen låneopptak til investeringsformål i 2. tertial. Fylkesmannen har godkjent 

opptak av startlån i Husbanken på til sammen 35 mill. kroner i 2015. Bevilget beløp overføres 

kommunene i to tildelinger. Husbanken har i 2. tertial innvilget og utbetalt 21,1 mill. kroner. 

 

Ved utgangen av 2. tertial er fastrenteandelen på om lag 55,8 prosent. Kommunens fastrenteandel er 

nå på et nivå der det ikke vil være særlig behov for ytterlige binding av renten. 

 

Rådmannens vurdering 
Kommunens likviditetssituasjon viser en positiv trend. Rådmannen konstaterer at de nødvendige 

tiltakene som har vært gjort i driften den senere tiden, har gitt positiv effekt. Likevel er det viktig 

fremdeles å ha et sterkt fokus på å nå sunn økonomisk drift på grunn av stadig voksende 

finansutgifter som økte investeringer fører med seg. Det er et ønske å oppnå større oppbygging av 

fond, slik at Ringerike kommune kan bruke deler av egenkapitalen til delvis å finansiere 

investeringene.  

 

 

Vedlegg 
Finansrapport 2. tertial 2015 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 07.10.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anette Skjolden 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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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 2. 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. 
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 Kommunen skal ikke investere i kompliserte produkter som krever daglig oppfølging. 
 Sikre en god langsiktig avkastning med akseptabel risiko på forvaltning av Fossefondet.” 

 

Etter flere år med driftsunderskudd er kommunens finansielle stilling krevende.  

Det økonomiske handlingsrommet er svært begrenset, og kommunen må 

lånefinansiere alle investeringer. Den har nær sagt ingen disponible fondsmidler. 

Med en forutsetning om at investeringsplanene realiseres, vil kommunens 

finansutgifter øke betraktelig i årene fremover. Minimumsavdragene vil mer enn 

fordoble seg, og driftsnivået må tilpasses økte finansutgifter. Det vil stille store 

krav til organisasjonen. 

I forbindelse med årets låneopptak har forutsigbarhet og risikorammer ligget til 

grunn for vurderingene.  

Kommunen tegnet i august en avtale med Industrifinans AS om levering av 
rådgivnings- og rapporteringstjenester i forbindelse med forvaltningen av 

Fossefondet. Kommunen har ikke investert i kompliserte produkter. 

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) 

 

 

Netto finansutgifter per 2.tertial 2015 er høyere enn på samme tidspunkt i 2014. 

Det skyldes lavere finansinntekter i år. Fjoråret bar preg av ekstraordinære 

finansinntekter, blant annet fra gevinstrealisering ved salget av aksjer i 

Ringeriks-Kraft AS. 
 

Mill. kr

Regnskap 

2014

2. tertial 

2014

2. tertial 

2015

Revidert 

årsbudsjett 

2015

Renteinntekter og utbytte -32 -27,4 -22,6 -19,6

Gevinst fin.instrumenter -13,9 -13,9 0 0

Sum finansinntekter -45,9 -41,3 -22,6 -19,6

Renteutg., provisjoner m.m 30,2 17 12,4 35,3

Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0

Avdrag på lån 46,2 25 29,8 49

Sum finansutgifter 76,4 42 42,2 84,3

Netto finansutgifter 30,5 0,7 19,6 64,7
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Sum finansutgifter er på samme nivå som fjoråret, men det er verdt å merke seg 

at renteutgiftene er lavere enn på samme tidspunkt i fjor, mens avdragsutgiftene 
er tilsvarende høyere. 

 

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. Den 8. juli ble renten satt ytterligere ned til 1,75 prosent. 

Gjennomsnittlig vektet flytende rente har vært om lag 1,89 prosent i 2. tertial 
2015. Hittil i 2015 har den vært om lag 1,96 prosent. Budsjettert gjennomsnittlig 

flytende rente i 2015 er 2,4 prosent.  

 

Prognosen i økonomirapporten for 2. tertial viser at renteutgiftene blir minst 5 

mill. kroner lavere enn budsjettert. Årsaken er et lavt rentenivå kombinert med 
et lavere låneopptak i 2015 enn planlagt.  

 

Samlet oversikt over kortsiktig plassering, langsiktig plassering og 

gjeld 
I følge finansreglementet skal det rapporteres på beløp samlet og for henholdsvis 

kortsiktig plassering, langsiktig plassering og gjeld. Tabellen nedenfor gir en 

oversikt over dette.  

 

Samlet nettoverdi er noe mer positiv per 2. tertial 2015 i forhold til 2. tertial 

2014. Kortsiktig plassering er om lag 197 mill. kroner høyere enn på samme 

tidspunkt i fjor, og dette øker samlet nettoverdi. Gjelden har økt med 180 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 det svært marginalt. Sannsynligheten er stor for at gjelden vil øke mer 
enn de finansielle aktiva i årene fremover. 

Ifølge finansreglementet skal forvaltningen av Fossefondet ha en rullerende 

investeringshorisont på 10 år, men midlene er ikke bokført som langsiktige 

plasseringer. Fondsmidlene bokføres på sektorposter i balansen som er 
klassifisert som omløpsmidler, og de er en del av kortsiktige plasseringer i 

tabellen over. 

 

(Beløp i mill. kroner) Regnskap 2014 2. tertial 2014 2. tertial 2015

Kortsiktig plassering 

(kasse, bankinnskudd og 

obligasjoner) 274,6 202,9 399,6

Langsiktig plassering 

(aksjer og andeler i selskaper og 

kommunale samarbeid) 193,5 191,2 198,3

Gjeld -1 097,5 -1 032,7 -1 212,9

Samlet nettoverdi -629,4 -638,6 -615,0
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Utviklingen i markedet 
Figuren nedenfor viser utviklingen i styringsrenten og pengemarkedsrenten fra 

januar 2012 til september 2015. 

 
Norges Banks hovedstyre vedtok å sette ned styringsrenten fra 1,25 prosent til 1 

prosent på sitt rentemøte i juni, og deretter ned til 0,75 prosent på rentemøtet i 

september. 
 

Veksten i verdensøkonomien er fortsatt moderat.  Usikkerheten knyttet til 

utviklingen i Kina og andre fremvoksende økonomier har økt. Prisveksten er 

fortsatt svært lav hos de fleste av Norges handelspartnere, og den brede 

nedgangen i råvareprisene i sommer vil bidra til å holde veksten i konsumprisene 

lav. Styringsrentene er fortsatt nær null i mange land. Også de lange rentene ute 
har falt siden juni. 

 

Vekstutsiktene for norsk økonomi er svekket. Oljeprisfallet gjennom sommeren 

kan bidra til at veksten i norsk økonomi holder seg lav lenger enn tidligere 

antatt. Kronen har svekket seg som følge av oljeprisfallet og lavere 
rentedifferanse mot utlandet. 

 

Analysene i Pengepolitisk rapport 3/15 innebærer en styringsrente som avtar til i 

overkant av 0,5 prosent i 2016. Mot slutten av 2018 anslås styringsrenten å øke 

til nær 1 prosent. 
 

Rentenivået som nå påvirker kommunens finansutgifter er meget lavt 

sammenlignet med historisk rentenivå. 
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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. 

 

Kommunen byttet hovedbankforbindelse i juni inneværende år, og kommunens 

nye hovedbank er DNB. 

 
Driftslikviditeten har vært plassert i konsernkontostrukturen hos kommunens 

hovedbank i hele perioden, med unntak av en måneds tid fra og med 20. august 

til 24. september da driftsmidler ble overført til klientkonto i Industrifinans AS for 

investeringer knyttet til Fossefondet. Fondsmidlene fra plasseringen i 

Sparebank1 Ringerike Hadeland ble overført kommunens driftskonto i 
konsernkontostrukturen den 24. september. 

 

Ringerike kommune har til enhver tid i 2. 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. 
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Trekkrettigheten er ikke benyttet hittil i 2015, fordi likviditeten har vært bedre 

enn budsjettert. 
 

Likviditetsgrader 

Forholdet mellom omløpsmidler (kontanter, bankinnskudd og kortsiktige 

fordringer) og kortsiktig gjeld indikerer kommunens betalingsevne/likviditet: 

 

 
 

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 premieavviket 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 begge likviditetsgradene høyere enn 

anbefalt nivå ved utgangen av 2. tertial. Men det gjøres oppmerksom på at 

midler i Fossefondet, som p.t. er plassert i finansielle instrumenter og som 
bankinnskudd, er medregnet i likviditetsgrad 1 og delvis i likviditetsgrad 2. Uten 

midlene i Fossefondet, ville likviditetsgrad 1 vært under anbefalt nivå. 

 

(Beløp i hele kroner)

Omløpsmidler Regnskap 2014 2. tertial 2014 2. tertial 2015

Kortsiktige fordringer 120 590 981         70 159 343           57 858 050         

Premieavvik 197 570 031         151 546 963          197 570 031       

Kasse, bankinnskudd 274 625 106         202 927 073          321 490 526       

Obligasjoner 12 000                 14 000                  12 000               

Sertifikater -                      -                       -                    

Aksjer og andeler -                      -                       78 085 666         

Sum omløpsmidler 592 798 118         424 647 379          655 016 273       

Kortsiktig gjeld

Kassakredittlån -                      -                       -                    

Annen kortsiktig gjeld 259 744 107         142 139 868          193 858 135       

Premieavvik 9 974 681            9 122 335             9 974 681          

Sum kortsiktig gjeld 269 718 788         151 262 203          203 832 816       

Likviditetsgrad 1 1,52                    1,92                     2,36                  

Likviditetsgrad 2 1,06                    1,43                     1,66                  

Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom 
omløpsmidler og kortsiktig gjeld. 

Likviditetsgrad 1 bør ikke være lavere enn 
tallet 2. Det betyr at omløpsmidlene bør 
utgjøre mer enn dobbelt så mye som den 
kortsiktige gjelden. 

Likviditetsgrad 2 viser forholdet mellom 
de mest l ikvide omløpsmidleneog 
kortsiktig gjeld. 

Bør ikke være lavere enn tallet 1. Det 
betyr at de mest l ikvide omløpsmidlene i  
sum bør være større enn den kortsiktige 

gjelden. 
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Utviklingen er imidlertid positiv fordi likviditetsgradene er litt høyere i 2. tertial 

2015 i forhold til på samme tidspunkt i 2014. 
 

Ubrukte lånemidler skal finansiere omtrent resten av investeringene 

inneværende år, og det vil tære på likviditeten, men det er et godt utgangspunkt 

at likviditeten har styrket seg i løpet av dette året.  

 

Noen årsaker til forbedring av likviditeten er langt lavere pensjonspremier enn 
budsjettert, lavere renteutgifter, høyere refusjoner til ressurskrevende tjenester 

og høyere utbytte fra Ringeriks-Kraft AS. 

Pensjonspremien er kraftig redusert i 2015 fordi KLP måtte tilbakeføre en andel 
av tidligere års oppreservering. Ringerike kommune har valgt å bruke hele det 

tilbakeførte overskuddet til reduksjon av premiebetalingen i 2015. Beløpet som 

er tilført premiefondet inneværende år er i størrelsesorden 26 mill. kroner høyere 

enn opprinnelig anslag på drøyt 7 mill. kroner. 

 

Likviditetsprognose 

Figuren nedenfor viser den faktiske saldoen på kommunens konsernkonto hittil i 

2015 og periodisert likviditetsprognose. Konsernkontoen omfatter samtlige 

likvide midler hos kommunens hovedbankforbindelse (DNB), minus 80 mill. 
kroner fra den 20. august overført til klientkonto hos Industrifinans, pluss om lag 

114 mill. kroner fra Sparebank1 Ringerike Hadeland til konsernkontoen den 24. 

september (netto står det derfor om lag 34 mill. kroner på konsernkonto som 

ikke er overført til Industrifinans ennå). Midlene på konsernkontoen inkluderer 

også bundne fond, men ikke midler på skattetrekkskonto. 
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Det er laget ny likviditetsprognose per 2. tertial på bakgrunn av drifts- og 

investeringsprognoser. Den faktiske likviditetsutviklingen har vært om lag i tråd 
med prognosen per 2. tertial 2015. Noe av årsaken til at faktisk saldo er litt 

høyere enn den periodiserte likviditetsprognosen, er fondsmidler som ennå ikke 

er overført til Industrifinans.   

 

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.  

 

Tendensen er at likviditeten ofte er dårligere mot slutten av et år, men nå viser 

prognosen at trekkrettigheten kanskje ikke må benyttes. Men det gjøres 

oppmerksom på at det er mange usikkerhetsmomenter og små marginer. 
 

Langsiktige finansielle aktiva  
Ringerike kommune har som formål å forvalte de langsiktige finansielle aktiva på 

en slik måte at kommunen over tid får en god avkastning som skal komme både 

dagens og fremtidige innbyggere til gode. 
 

Ringerike kommune har i 2. tertial 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 Ringeriks-

Kraft 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. 

 

Andre langsiktige finansielle aktiva er egenkapitalinnskudd i KLP på 48,6 mill. 

kroner. 

Fossefondet 

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) 

og forvaltes i et eget fond, kalt Fossefondet. Reglene og risikoprofilen for 

forvaltning av midlene i Fossefondet er fastsatt i kapittel 4 i nytt 

finansreglement. 
 

I tråd med kommunens finansreglement blir nå midlene fordelt ut på ulike 

aktivaklasser (obligasjons-, rente- og aksjefond) i løpet av høsten 2015 og første 

halvdel av 2016. 80 mill. kroner ble i slutten av august plassert ut i fond. De 

resterende 41 mill. kroner vil gradvis bli flyttet fra bankkonto til fond i løpet av 

første halvdel av 2016 etter vurderinger underveis.  

Avkastningen i fondet har til og med august stort sett bestått av renteinntekter 

fra bank, men kommunen fikk også en god start på fondsplasseringene, som i 

løpet av en uke i august ga en avkastning på om lag 0,6 mill. kroner. Total 
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avkastning i Fossefondet til og med august er 2,2 mill. kroner. Av dette er nesten 

0,6 mill. kroner urealiserte gevinster. 

August var en urolig måned på aksjemarkedet med store fall i aksjekursene i 

Kina som påvirket aksjemarkedene rundt om i verden. De fleste kjøpene til 

Fossefondet ble gjort 24. august som viste seg å være svært gunstig i forhold til 

de bevegelsene som oppsto. Aksjeandelen ble imidlertid justert noe ned allerede 

25. og 27. august etter anbefaling fra Industrifinans, og det ble solgt andeler i to 

av aksjefondene. Salget utløste en liten gevinstrealisering. 

Se for øvrig fullstendig porteføljerapport fra Industrifinans som følger som 

vedlegg til økonomirapport 2. tertial. 

Forvaltningen av finansielle passiva 
Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansavtaler er å skaffe 

kommunen finansiering til gunstigst mulig betingelser, uten at den påføres 

vesentlig finansiell risiko. Med finansiell risiko menes i denne sammenheng 

usikkerhet mht. fremtidig lånekostnad for kommunens gjeldsportefølje.  

Det skal vurderes å bygge en låneportefølje med ulike rentebindingsperioder og 

forfall, slik at kommunen ikke opplever et refinansieringsproblem dersom 

rentenivået endres eller det er manglende kreditt i markedet. 

Låneporteføljen bør ha en sammensetning av lån med ulik rentebinding. Styring 

av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindings-

periode i forhold til oppfatning om fremtidig renteutvikling og innenfor et 

akseptabelt risikonivå gitt et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i 
lånekostnader. 

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. 

 Lån med forfall inntil 1 år frem i tid skal maksimalt utgjøre 40 % av den 

samlede låneporteføljen. 

 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over utviklingen i kommunens gjeldsportefølje i 
2. tertial 2015:  

 

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

(Beløp i mill. kroner) Investeringsgjeld Startlån Samlet gjeldsportefølje

Per 30.04.2015 1 030,2                178,5             1 208,7                       

Periodens avdrag 14,2                     2,6                16,8                            

Ekstraordinære avdrag -                       -                -                              

Periodens låneopptak -                       21,1               21,1                            

Per 31.08.2015 1 016,0                197,0             1 213,0                       
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Fylkesmannen har godkjent låneopptak til finansiering av budsjetterte 
investeringer i 2015, og årets første og mest sannsynlig eneste låneopptak ble 

foretatt i 1. tertial. Det er ikke gjort noen låneopptak til investeringsformål i 2. 

tertial. Investeringsgjelden er redusert med avdragsnivået i perioden.  

 

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 i 2. tertial innvilget og utbetalt 21,1 mill. kroner. Det siste 

beløpet på 13,9 mill. kroner vil bli utbetalt i siste 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). Fastrenteandelen i kommunens 

gjeldsportefølje var ved inngangen til 2015 om lag 39,6 prosent og var ved 

utgangen av 1. tertial økt betydelig til om lag 56,9 prosent. Ved utgangen av 2. 

tertial er fastrenteandelen på om lag 55,8 prosent. 
 

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 2,9 år ved utgangen 

av 2. tertial 2015. Gjennomsnittlig rentebinding ligger altså innenfor intervallet 

som er fastsatt i finansreglementet. 

 

Dagens rentebinding har følgende forfall: 

 

Som tabellen viser er det ingen fastrentelån til investeringer som har renteforfall 

inntil 1 år frem i tid. 

Ingen lån utgjør mer enn 30 prosent av låneporteføljen. 

(Beløp i mill. kroner)
Utestående pr 

31.08.2015

Forfall neste 

renteregulering
Fastrentesats

KLP Kommunekreditt 114,0                    03.02.2018 4,48 %

42,3                      19.11.2019 4,98 %

42,5                      19.08.2021 4,27 %

77,0                      12.12.2019 1,94 %

126,8                    23.02.2018 1,45 %

Kommunalbanken 86,5                      27.02.2023 3,86 %

127,7                    01.11.2024 1,95 %

Husbanken 8,8                        01.07.2019 4,40 %

8,8                        01.06.2018 1,99 %

20,6                      01.06.2018 1,99 %

22,4                      01.05.2021 4,20 %
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Årsbudsjett 2016 - Handlingsprogram 2016-2019 til offentlig 

høring  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Formannskapet sender forslag til Årsbudsjett 2016, Handlingsprogram 2016-2019 og 

betalingsreglement for 2016 på høring. Høring gjennomføres i perioden 04.11 – 

17.11.2014. 

2. Driftsbudsjettet for 2016 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme på 1.457 mill. kroner, netto avsetninger 45 mill. kroner og et resultat 

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

Rammene gis som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tall i millioner kroner

SKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2014

Revidert 

budsjett 

2015*

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Budsjett 

2019

Folkevalgte og revisjon 5,7 6,3 9,4 9,4 9,4 9,4

Administrasjon og fellestjenester 90,3 88,5 96,1 96,4 94,1 96,4

Barnehage 177,0 167,8 178,6 178,6 178,6 178,6

Grunnskole 257,4 249,3 255,4 256,1 256,1 256,1

Spesielle tiltak barn og unge 106,5 115,2 123,0 124,0 124,0 124,0

Kulturtjenesten 14,9 21,4 24,1 24,1 24,1 24,1

Helse og omsorg 618,3 590,1 614,2 614,2 614,2 614,2

Samfunn 168,8 121,1 121,2 118,1 118,1 118,1

Avsetninger, overføringer -27,9 42,1 34,8 34,8 34,8 34,8

SUM TIL DRIFT 1 411,2 1 401,8 1 457,0 1 455,9 1 453,5 1 455,9

*Revidert budsjett pr 10.08.2015

Tall i millioner kroner

SKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2014

Revidert 

budsjett 

2015*

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Budsjett 

2019

Skatt på inntekt og formue -636,7 -653,0 -714,2 -720,9 -739,7 -764,9

Eiendomsskatt -54,4 -54,5 -54,4 -54,4 -54,4 -54,4

Sum skatteinntekter -691,1 -707,5 -768,6 -775,3 -794,1 -819,3

Ordinært rammetilskudd -708,4 -724,0 -722,0 -750,7 -770,7 -780,7

Merverdiavgiftskompensasjon drift -43,2 -46,2 -46,3 -45,7 -45,6 -45,7

Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp. -751,6 -770,2 -768,2 -796,4 -816,3 -826,4

Andre generelle tilskudd og salgsinntekter -25,4 -25,9 -25,5 -25,5 -25,5 -25,5

Sum frie disponible inntekter -1 468,2 -1 503,7 -1 562,3 -1 597,3 -1 635,9 -1 671,3

Renteinntekter -5,1 -5,5 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4

Gevinst finansielle intrumenter (Fossefondet) 0,0 0,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0

Utbytte fra Ringerikskraft AS -36,7 -11,0 -15,0 -15,0 -15,0 -15,0

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

Startlån - mottatte renter -3,7 -2,8 -3,3 -3,3 -3,3 -3,3

Sum finansinntekter -45,6 -19,4 -26,8 -26,8 -26,8 -26,8

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 26,2 31,1 29,0 35,0 47,0 57,0

Startlån - renteutgifter 3,9 4,2 4,5 4,5 4,5 4,5

Avdrag på lån 46,2 49,0 53,0 63,0 92,0 115,0

Sum finansutgifter 76,4 84,3 86,5 102,5 143,5 176,5

Netto finansinntekter/-utgifter 30,8 64,9 59,7 75,7 116,7 149,7

Dekning av tidl års regnskm merforbruk 0,0 43,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk 0,0 -25,7 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Avsetning disposisjonsfond (netto) 0,0 18,8 45,0 65,0 65,0 65,0

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

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

Sum netto avsetninger 0,0 36,3 45,0 65,0 65,0 65,0

Overført fra drift- til investeringsregnskapet 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Sum til fordeling drift -1 436,8 -1 402,0 -1 457,2 -1 456,1 -1 453,7 -1 456,1

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

Fordelt på enhetene iflg skjema 1B -1 411,2 -1 401,8 -1 457,0 -1 455,9 -1 453,5 -1 455,9

Merforbruk/mindreforbruk -25,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*Revidert budsjett pr 10.08.2015



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Akkumulert underskudd fra tidligere år er planlagt inndekket i 2015. Det avsettes 45 

mill. kroner til disposisjonsfond i 2016.  

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

henhold til den administrative lederstruktur.  

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

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

6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst, inntil 22 mill. kroner, 

til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2016 er kjent. 

7. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 469,7 mill. kroner, 

fordelt med 259,3 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 210,4 mill. kroner på 

rentable investeringer for 2016. Investeringsbudsjettet er bindende på 

investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer og 

finansiering.  

8. For finansiering av investeringsbudsjettet 2016 foreslås følgende låneopptak under 

forutsetning av fylkesmannens godkjenning:  



 Låneopptak investeringer inntil 418,12 mill. kroner, herav kr. 210,4 mill. kroner til 

rentable investeringer.  

 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag på 

lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.  

 Serielån  

 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige lånevilkår.  

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

 Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.  

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

10. Eiendomsskatt fastsettes som i 2015 

 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

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

årene. Handlingsprogrammet skal synliggjøre økonomiske konsekvenser de etterfølgende år 

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

basert på kommuneplanens langsiktige del. 

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

midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. 

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

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

bygge opp egenkapital til investeringer. 

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

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

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

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

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

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

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

gjennom statsbudsjettet. 

Rådmannen presenterte og fremla forslag til budsjett 2016 og Handlingsprogram 2016-2019 

for formannskapet i møte 20.10.2015. 

Det foreslås endringer i kommunens betalingssatser. I høringsprosessen foreslår rådmannen 

at forslag til betalingsreglement for 2016 legges ut sammen med høringsdokumentet. 

Formannskapet vedtar innstilling til høring i budsjettsaken 03.11.2015. Budsjett- og 

handlingsprogram skal deretter legges ut til offentlig høring og partibehandling i perioden 

03.11. – 17.11.2015. Endelig behandling i formannskapet 01.12.2015 med innstilling til 

kommunestyret. Kommunestyret behandler budsjett og handlingsprogram 10.12.2015. 

 

 

Økonomiske forhold 



Årsbudsjettet er en bindende økonomisk plan for hele kommunens tjenestelevering. Skjer 

det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for kommunens inntekter eller 

utgifter skal det foretas nødvendige endringer i budsjettet. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Innstillingen til økonomiplan/ årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal 

legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles av kommunestyret. Dette 

gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen/ årsbudsjettet. 

 

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

tilgjengelige inntektsrammer. Omorganiseringer og høyt fokus på effektivisering de siste 2 

årene har ført til at dette har bedret seg, men kommunen er ennå ikke økonomisk robust nok 

til å finansiere investeringer med nok egenkapital, møte en ønsket vekst i befolkningen eller 

takle uforutsette utgifter uten å måtte justere på tjenesteleveransen til innbyggerne.  

Ringerike kommune forvalter mer enn 2 milliarder kroner. Fellesskapets ressurser skal 

forvaltes til det beste for innbyggerne og hver dag bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver. 

Innbyggerne skal få så gode tjenester som mulig innenfor de rammene kommunen har. Etter 

at årsregnskapet for 2015 er avsluttet vil kommunen ha dekket alt av tidligere års 

merforbruk og ikke lenger være notert på ROBEK-listen. Fokuset fremover vil være å skape 

gode tjenester, legge til rette for vekst og fornying og skape et økonomisk fundament som 

gjør at kommunen unngår regnskapsmessige merforbruk i fremtiden. 

Fokus i budsjettet for 2016 er å utvikle tjenestetilbudet ved å gjøre ting riktig med høyere 

kompetanse. Tjenestetilbudet ønskes dreid til å ha fokus på tidlig innsats og forebygging. 

Målet er hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, med riktig hjelp og så tidlig som mulig.  

Det er planlagt store investeringer innenfor skole for å modernisere driften og legge til rette 

for befolkningsvekst. Barnehagesektoren utvides med flere plasser. Nye omsorgsboliger i 

helsesektoren skal igangsettes, og bygging av nytt renseanlegg ved Monserud fortsetter.. 

Rådmannen er av den oppfatning at innbyggerne også i denne programperioden vil få 

tjenester som holder en kvalitet som er på et godt nivå. Driften bygger videre på nivåene fra 

2015 med noen justeringer som beskrives under hvert rammeområde i rådmannens forslag 

til Handlingsprogram 2016-2019.  

I budsjett 2016 legges det til rette for noe avsetning til disposisjonsfond for å styrke 

kommunens arbeidskapital i tiden fremover. Dette er i tråd med politiske føringer som 

tidligere er gitt, og vil være viktig for å kunne gjennomføre de planene som ligger i 

handlingsprogrammet og forberede veksten som kommer også etter 2019. Driftsoversikten i 

skjema 1A viser, gjennom beløpet på skatteinntekter og rammetilskudd, at det er behov for 

økte inntekter eller reduksjon av kostnader i planperioden for å få til avsetninger til 

disposisjonsfond i kombinasjon med nye økonomiske utfordringer som kommer i perioden. 

Ringerike kommune står overfor en spennende utvikling med næringsetablering, vekst, 

modernisering og utbygging. Med utbygging av ny E16 og Ringeriksbane vil regionen og 

vår kommune møte økt oppmerksomhet og interesse for tilflytting. Vi legger til grunn at den 

økte veksten først vil komme fra 2020, men vi må allerede nå rigge oss for denne veksten. 

Utfordringene i tjenestetilbudet overfor innbyggerne må løses på en god og effektiv måte 

innenfor dagens ressursramme i handlingsplanperioden. 

Vi bygger fremtidens Ringerike. 

 

Vedlegg 



1. Handlingsprogram 2016- 2019, budsjett 2016 (rådmannens forslag) 

2. Betalingsreglement 2016 

 

 
 

 

 Ringerike kommune, 16.10.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder:  

 

saksbehandler:  

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Leseveiledning til handlingsprogrammet
Dette dokumentet danner grunnlag for vedtatt handlingsprogram 2016-2019. Her presenteres mål og
strategiene for å nå målene.

Statsbudsjett 2016 og befolkningsprognose for perioden omtales før sektorområdene presenteres.
Under hvert sektorområde beskrives status, hovedutfordringer, mål, tiltak og investeringer.

Etter sektorområdene presenteres avsetninger. Deretter omtales finansutgifter og inntekter.
Avslutningsvis presenteres hovedoversikten for drift.

1. Innledning
2. Status
3. Sektorene
4. Hovedoversikt drift



R i n ge r i ke  k om mu ne  - Ha n d l i n gs p r o g r am  2 0 16 -2 0 19  –  B uds je t t  2 01 6  

 

1 Inn ledn ing   3  

Vi bygger 
 

1 Innledning 
Rådmannen legger med dette frem forslag til handlingsprogram 2016 – 2019 og budsjett 2016. 

Ringerike kommune skal forvalte fellesskapets ressurser til beste for innbyggerne og bidrar hver dag til 
å løse viktige samfunnsoppgaver. Innbyggerne skal få så gode tjenester som mulig innenfor de 
rammene kommunen har. 

Fokus i budsjettet for 2016 er å utvikle tjenestetilbudet ved å gjøre ting riktig med høyere kompetanse. 
Tjenestetilbudet ønskes dreid til å ha fokus på tidlig innsats og forebygging. Målet er hjelp og bistand 
til rett tid, på rett sted, med riktig hjelp og så tidlig som mulig. 

I løpet av 2014 og 2015 er det gjennomført store omstillinger i driften og organisasjonen. Driften ligger 
nå på et nivå som nærmer seg inntektsnivået. Oppgaven vil være å utvikle tjenestetilbudet videre 
innenfor dagens driftsnivå.  

Vi må sørge for en organisasjon som jobber smart, effektivt og med riktig kompetanse for å få dette til. 
Rådmannen har derfor valgt å foreslå å bruke fem millioner kroner pr år til å bygge kompetanse og 
kultur sammen med en effektiv og kvalitetspreget tjenesteproduksjon. 

Ringerike kommune står overfor en spennende utvikling med næringsetablering, vekst, modernisering 
og utbygging. Med utbygging av ny E16 og Ringeriksbane vil regionen og vår kommune møte økt 
oppmerksomhet og interesse for tilflytting. Vi legger til grunn at den økte veksten først vil komme fra 
2020, men vi må allerede nå rigge oss for denne veksten. Utfordringene i tjenestetilbudet overfor 
innbyggerne må løses på en god og effektiv måte innenfor dagens ressursramme i 
handlingsplanperioden. 

Investeringene i handlingsprogrammet viderefører riggingen for veksten som vil komme. Rådmannens 
forslag til investeringsprogram vil være med på å stimulere til optimisme og legge til rette for bolig- og 
næringsutvikling.  

Viktige satsingsområder   

 Det legges til rette for å opprette 60 nye barnehageplasser i 2016. Målet er barnehageplass 
til alle på 1-årsdagen. 

 Ringerike kommune skal være en åpen og inkluderende kommune. Vi skal ta vårt ansvar og 
hjelpe de som står i en spesielt vanskelig situasjon. Vi etablerer boliger for enslige 
mindreårige flyktninger og vi øker kapasiteten på læringssenteret for voksne og i 
flyktningeteamet i forhold til de anmodninger som kommer fra IMDI. 

 Rådmannen anbefaler å videreutvikle helsesektorens omsorgstrapp ved å etablere tilbud 
lengre ned i trappen. Her foreslås nytt dagsenter som felles møteplass, forebyggende 
hjemmebesøk, og godt utbygd hverdagsrehabiliteringstilbud. 

 Rådmann foreslår å opprette eget brukerutvalg for Helse og omsorg i løpet av 2016, og vil 
fremme en sak om dette.  Det vurderes også pårørendeutvalg ved institusjonene. Dette for å 
etablere kanaler for dialog, tilbakemelding og aktiv deltakelse. 

 Rådmannen foreslår planlegging av en ny institusjon for å dekke økt behov og som en 
erstatning for Hønefoss omsorgssenter. 

 Rådmannen foreslår en kraftig økning til vedlikehold av kommunale veier. Ved å sette av 60 
millioner kroner vil de 17 veiene med størst oppgraderingsbehov være oppgradert i 
planperioden. 

 Økt vekst gir økt behov for kapasitet også innen samfunnsplanlegging og byggesak. Disse 
tjenestene styrkes derfor ved at det tilføres økte ressurser. Det er behov for effektiv 
saksbehandling for å sikre at kommunen ikke blir hemmende i de store 
investeringsprosjektene i samfunnet. 

 Rådmannen foreslår videre å opprette en lederskole i 2016 for å støtte ny 
organisasjonsmodell. Dette vill kreve ca. 2 millioner kroner i ressursinnsats.  
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Investeringene i Handlingsplan 2015-2018 videreføres med årsavsetninger i forhold til planlagt 
framdrift. 

Det er viktig å minne om at det i investeringsplanen både er avsettinger til prosjekter og budsjetter til 
enkelte prosjekter. Budsjettene på de enkelte prosjektene foreligger først når entreprenøravtale er 
inngått. 

I handlingsprogrammet ligger det inne forslag til investeringer på 1 959 millioner kroner de neste fire 
årene. Lån og avdrag vil øke og dette til kreve at driftskostnadene i handlingsplanperioden videreføres 
på 2015-nivå. 

Det er budsjettert med en generell effektivisering på 0,5%. Dette må ikke sees på som et rammekutt, 
men en effektivisering ved smartere drift, bedre ledelse, lavere sykefravær og bedre innkjøp. 

 

1.1 Økonomisk status ved utgangen av 2015 

2014 

Regnskapet for 2014 viste et netto driftsresultat (overskudd) etter finansposter på 30,9 millioner 
kroner. Etter overføring til investeringsregnskapet, avsetninger og bruk av avsetninger ble det et 
regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i 2014 på 25,7 millioner kroner. 

Det akkumulerte underskuddet var ved inngangen til 2014 27,7 millioner kroner. Hele overskuddet i 
2014 på 25,7 millioner kroner gikk til å dekke det akkumulerte underskuddet, slik at det gjenstår å 
dekke 2 millioner kroner av det akkumulerte underskuddet i 2015. 

2014 var et meget krevende år økonomisk. Det var svikt i egne skatteinntekter og svikt i 
skatteinngangen for landet som helhet. Dette medførte lavere inntekter for både skatt og 
rammetilskudd på 34,6 millioner kroner. Budsjettet for skatt på inntekt og formue ble derfor redusert 
med 26 millioner kroner og inndekningen ble tatt i tjenestenes budsjetter. 

2015 

Vedtatt budsjett for 2015 la opp til en budsjettert avsetning til dekning av tidligere års merforbruk på 
17,5 millioner kroner og en budsjettert avsetning til disposisjonsfond på 19 millioner kroner, til sammen 
36,5 millioner kroner. 

I 2015 har kommunen vært seks år i ROBEK. På bakgrunn av det gode regnskapsmessige resultatet i 
2014 og ett budsjett i 2015 med betydelig budsjettert avsetning til disposisjonsfond, ga Fylkesmannen 
igjen muligheter til låneopptak slik at Ringerike kommune i 2015 kan gjennomføre investeringer som 
planlagt i Handlingsprogrammet for 2015-2018. En del av disse investeringene har forsinket framdrift, 
og vil bli skjøvet til 2016. Låneopptaket i 2015 har derfor blitt lavere enn budsjettert. 

Drift 

Driften i 2015 er krevende. Sektorene har arbeidet godt med å ta ned driften for å tilpasse seg den 
rammen de har fått. Dette medfører blant annet at antall årsverk har gått ned med 23 fra 1 715 ved 
årets start til 1 692 pr 12. september. 

Tjenesteproduksjonen viser ett merforbruk per 2. tertial på 18,4 millioner kroner. Av dette er 7,4 
millioner kroner kostnadsføring av større inntekter enn kostnader på selvkostområdene. 

Det er Helse og omsorg som har det største merforbruket, innenfor institusjonstjenestene og 
hjemmetjenestene med 9,4 millioner kroner. 

Midlene fra salget av aksjene i Ringeriks-Kraft i 2014 er nå delvis plassert i markedet i henhold til 
Finansreglementet. Ved utgangen av 2. tertial 2015 er 80 millioner kroner plassert i ulike fond. 
Resterende 41,1 millioner kroner vil bli gradvis investert i 1. og 2.  tertial 2016.. 

Prognosen for regnskap 2015 ligger på mellom 18 og 20 millioner kroner i pluss. Dette er om lag 17 
millioner kroner lavere enn opprinnelig vedtatt budsjett på 36,5 millioner kroner i pluss. 

Kommunestyrets føringer i Handlingsplan 2014 – 2017 er at kommunen skal ut av ROBEK i 2015 og 
at virksomheten skal gå med et overskudd på 30 millioner kroner i 2015.  De siste prognosene viser at 
vi vil være ute av ROBEK i 2015.  
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1.2 Driftsbudsjett 2016 
Rådmannen legger i sitt forslag til budsjett 2016 og Handlingsprogram 2016 – 2019 opp til et 
overskudd i overkant av 45 millioner kroner. Dette er i tråd med enn kommunestyrets vedtak i 
Handlingsprogram 2014-2017.  Overskuddet settes på disposisjonsfond, og er med på å bygge opp 
en buffer til å ta uforutsette hendelser og egenfinansiering av investeringer. 

For at dette skal la seg gjøre, må tjenestenes driftsbudsjett holdes og inntektsanslagene treffe. I løpet 
av 2015 har kommunen justert sine brukerbetalinger slik at de er på nivå med maksimalsatser satt av 
Staten og selvkostprinsippene. Det ingen eller små endringer i en del brukerbetalinger i 2016, og det 
er brukt maksimalsatser der det er mulig. 

Rådmannen viderefører i 2016 i hovedsak driftsnivået i tjenestene på 2015-nivå.  Unntaket er 
barnehageplasser, der det legges opp til en økning på 60 plasser fra høsten 2016. Dette for å ta 
høyde for økt antall barn og for at flere barn skal få barnehageplass på 1 års-dagen.  

Både skole og kultursektoren er styrket i budsjettforslaget for 2016. 

Innenfor sektor Samfunn er det på teknisk drift lagt inn besparelser ut fra effektivisering som følge av 
omorganiseringen til bestiller-utførermodell. 

For alle sektorer, med unntak av barnehage, er det lagt inn ett effektiviseringskrav på 0,5 % av 
driftsutgiftene. 

Driftsbudsjett 2016 er stramt og vil fortsatt kreve tett oppfølging fra ledere på alle nivåer. Ved 
overforbruk i forhold til budsjett blir tjenesten «satt under lupen» og tiltak iverksatt umiddelbart.  

Dersom budsjettdisiplinen er god, og vi ikke opplever uforutsette hendelser i tjenestene eller at 
inntektsnivået på skatter og avgifter blir redusert, vil rådmannen i løpet av 2016 foreslå for 
kommunestyret at enheter med mindreforbruk i forhold til budsjett 2016 får med seg innsparte midler 
over i 2017. Likeledes vil da enheter med overforbruk måtte ta med seg dette overforbruket inn i 2017. 
Det er en forutsetning at enheten har levert forventede tjenester.  

 

1.3 Investeringsbudsjett 2016 
Kommunestyret har vedtatt å legge til rette for vekst i folketallet som er langt ut over den veksten 
kommunen har hatt de siste årene. På sikt vil ny E16 og Ringeriksbane medvirke til å skape den 
ønskede veksten. 

Rådmannen legger opp til en moderat befolkningsvekst i handlingsprogramperioden og at en 
kraftigere vekst godt over landsgjennomsnittet først vil komme etter 2020 og vedvare i lang tid.  

Rådmannen foreslår å bruke tiden fremover til å investere i infrastruktur for å kunne ta imot veksten 
etter hvert som den kommer.  

Investeringsprogrammet er en kombinasjon av tiltak på grunn av manglende vedlikehold og 
uhensiktsmessig struktur og behov for økt kapasitet innen vann og avløp. 

Tilrettelegging for byutvikling i tråd med veksten er en prioritert oppgave i investeringsprogrammet. Det 
foreligger mange ferdige planer for spennende prosjekter i og rundt Hønefoss som venter på kapital 
for å bli igangsatt. 

Rådmannens forslag til investeringsprogram vil være med på å skape optimisme og legge til rette for 
bolig- og næringsutvikling. 

For å kunne gjennomføre det foreslåtte investeringsprogrammet vil det kreve effektive tjenester på et 
driftsnivå som står i forhold til kommunes inntekter. Et slikt nivå vil være blant de mest 
kostnadseffektive i KOSTRA-gruppe 13. 
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Kommunen har i dag en gjeld som er lav i forhold til sammenlignbare kommuner.  De foreslåtte 
investeringene i handlingsprogrammet vil gi kommunen en lånegjeld fra 2020 som vil ligge på 
gjennomsnittet av kommuner som har eller har hatt høy vekst.  

Ny tabell KOSTRA- tall 2014 viser følgende: 

 
 Ringerike Gjøvik Drammen 

 KOSTRA-
gruppe 13  Buskerud  Landet 

Netto lånegjeld 
i kroner per innbygger         27 963          39 453          72 362          56 883          48 444          54 588  

 

Planlagte investeringer de nærmeste 4 årene vil øke kommunens lånegjeld fra ca. 972 millioner kroner 
ved utgangen av 2015, til ca. 2,3 milliarder kroner ved utgangen av 2019. Dette inkluderer også 
investeringer hvor kommunen først etter at bygget er ferdig, får tilskudd fra staten eller andre aktører. 
Disse tilskuddene er foreløpig beregnet til 60 millioner kroner, slik at det totale finansieringsbehovet 
blir i underkant av 2,3 milliarder kroner. 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Netto lånegjeld i kr pr innbygger 32 713 44 321 60 471 71 169 75 043 

 

 

 

 

Utvikling i kommunens lånegjeld inklusive lån til rentable investeringer.  

 

 

 

Grafen over viser utvikling i kommunens lånegjeld i millioner kroner fra 2015 til 2019. Lån til rentable 
investeringer er inkludert i denne oversikten.  

En naturlig konsekvens av økt gjeld vil være økte driftskostnader knyttet til renter og avdrag. I 
perioden vil finanskostnadene samlet øke fra 85 millioner kroner i 2015 til ca. 178 millioner kroner i 
2019.  
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Renter og avdrag til rentable investeringer vil dekkes av gebyrinnbetalinger gjennom selvkostprisippet 
og er ikke inkludert i denne grafiske fremstillingen. Renter og avdrag knyttet til startlån er også holdt 
utenfor i grafen. 

En del av økningen i renter og avdrag vil dekkes av økte husleier fra beboere ved bygging av 
omsorgsboliger og fra tilskudd fra andre kommuner der hvor Ringerike kommune er vertskommune 
(for eksempel bygging av ny legevakt). 

Det er krevende å gjennomføre en slik økning i investeringsbudsjettet. Rådmannens forslag forutsetter 
en gjennomføringstakt som er ønskelig. Rådmannen er innforstått med at noen av prosjektene kan få 
en lengre gjennomføringstid.  
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2 Status 

2.1 Status Økonomi 
Ringerike kommune har de siste årene tilpasset driften sin til fallende inntekter. I 
handlingsprogramperioden må kommunen fortsette arbeidet med å omstrukturere og effektivisere 
driften for å skape en sunn drift og robust økonomi. 

I 2014 viste regnskapet ett mindreforbruk på 27,5 millioner kroner, noe som reduserte det akkumulerte 
underskuddet, slik at det nå er 2 millioner kroner igjen av underskuddet. 

Rest til inndekning av tidligere underskudd: 

År: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 

Merforbruk til inndekning -15 575 -85 546 -25 691 
   

-6 523 
 

-133 335 

Inndekket       10 846 13 469 81 322   25 661 131 298 

Rest til inndekning 1.1.2015                 -2 037 

 

 

2.1.1 Utfordringer økonomi 
Handlingsprogramperioden 2016-2019 viser at det er utfordrende økonomisk for Ringerike kommune 
å kunne takle store pensjonskostnader og økende rente- og avdragsutgifter.  

Det er behov for regnskapsmessig overskudd slik at kommunen kan selv finansiere en del av de 
kommende investeringene. Avdrag på lån stiger hvert år i perioden siden nye låneopptak er høyere 
enn det som betales i avdrag, og dermed øker kommunens lånegjeld. Fra 2015 til 2016 vil renter og 
avdrag stige med 2,2 millioner kroner. Fra 2016 til 2019 er økningen på 93 millioner kroner dersom 
investeringsplanen følges og alle investeringer lånefinansieres. En del av denne kostnadsøkningen vil 
bli oppveid av statlige tilskudd, salg av boliger til private, leieinntekter fra beboere og dekning gjennom 
gebyrer. 

Siden 2002 har etterslepet på pensjonskostnader som ikke er kostnadsført i regnskapene økt til 
akkumulert per 01.01.2015 187,6 millioner kroner. Med redusert amortiseringstid på fremtidige 
premieavvik, vil det være økt behov for å dekke pensjonskostnader i budsjettene for årene framover. 
For 2015 vil vi få ett negativt premieavvik slik at det akkumulerte premieavviket vil gå ned med årets 
amortisering pluss årets premieavvik. 

Driftskostnadene i Ringerike kommune ligger fortsatt for høyt i forhold til kommunens inntekter, og 
innsatsen for å effektivisere og omstille må fortsette i årene framover, slik at kommunen kan 
opparbeide reserver og bygge opp fondsmidler til bruk til investeringer. 

KOSTRA-tallene for 2014 ga ikke ett godt bilde av kostnadene per tjeneste ved inngangen av 2015, 
siden det i 2014 har vært gjort omstruktureringer og effektiviseringer for å holde budsjettene i 2014, 
samt at dette arbeidet har fortsatt inn i 2015.  

Når KOSTRA-tall for 2015 publiseres vil rådmannen fremme en sak hvor KOSTRA-tallene 
kommenteres og analyseres. Disse tallene vil gi et godt bilde av tjenestenivået i kommunen 
sammenlignet med andre kommuner i KOSTRA-gruppe 13. 
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2.2 Vedtatt Samfunnsdel av kommuneplanen 
Handlingsprogrammet for 2016-2019 bygger på vedtatt Samfunnsdel av kommuneplan for perioden 
2015-2030. 

Handlingsprogrammet skal støtte opp under de mål som er vedtatt i Samfunnsdelen. 

MÅL   

Befolkning Ringerike skal være en 
attraktiv bokommune, 
spesielt for unge og familier i 
etableringsfasen 

Innen 2030 skal det bo 40 
000 innbyggere i Ringerike 
kommune 

Helse i alt vi gjør, og aktivitet 
for alle 
i Ringerike 

Næring Økt verdiskaping og 
produktivitet i Ringerike og et 
robust næringsliv med god 
bredde  

Ringerike og omland skal ha 
effektive  
samferdselsløsninger 

 

Ringerike skal ha relevant 
kompetanse for framtidas 
arbeidsliv 

 

By- og 
lokalsamfunn 

Ringerike skal ha en 
balansert og livskraftig vekst 
og utvikling av by og 
lokalsamfunn 

 

Ringerike skal være et 
forbilde innen 
energieffektivisering, bruk av 
fornybar energi og reduksjon 
av utslipp 

Hønefoss skal være attraktiv 
som bosted, handelsby og 
regionhovedstad 

Kommunen 
som 
organisasjon 

Kommunen skal være en 
effektiv og spennende 
organisasjon, med god 
kvalitet på tjenestene 

Kommunen skal være en 
attraktiv arbeidsplass 

Kommunen skal være en 
tydelig, ærlig og løsningsvillig 
organisasjon 

 

 

I Handlingsprogrammet er det lagt vekt på at Ringerike kommune skal vokse. Det er gjort avsetninger i 
investeringsbudsjettet til å øke kapasiteten innenfor VAR og økt vedlikehold av kommunale veier, slik 
at den tekniske infrastrukturen kan ta i mot økt befolkning.  

Økning i antall barnehageplasser og økt kvalitet og kapasitet i skolebyggene legger til rette for økning i 
innbyggertallet og målet om at Ringerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og 
familier i etableringsfasen. 

Det legges vekt på i Handlingsprogrammet at kommunen skal ha en effektiv saksbehandling når det 
gjelder plansaker for å legge til rette for økt verdiskapning og ett robust næringsliv i Ringerike. 

Rådmannen setter av 2 millioner kroner til områdeprogram for Hønefoss by i budsjettet for 2016 for å 
utvikle Hønefoss til en attraktiv by. 

For å nå målene med at kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass som er effektiv og med god 
kvalitet på tjenestene, implementeres det nå et kvalitetssystem i hele kommunen, samt at det er satt 
av midler til kompetanseheving både innenfor tjenesteproduksjonen og ledelse. 
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2.3 Forutsetninger for handlingsprogram 2016-2019 

2.3.1 Utvikling basert på befolkningsprognose i 
handlingsprogramperioden 

Utviklingen i frie inntekter henger sammen med endringer i befolkningsprognose og aldersmessig 
befolkningssammensetning. Det er en målsetting å tilrettelegge for økt befolkningsvekst i kommunen.   

Tre viktige samferdselstiltak vil ha stor betydning som sterke drivkrefter for befolknings- og 
næringsvekst: Ringeriksbanen, E16 og KVU 1for transportsystemet i Hønefoss-området. Når de nye 
samferdselsprosjektene som vil knytte regionen tettere til Oslos voksende bolig- og arbeidsmarked blir 
realisert, kan Ringeriksregionen vente en enda sterkere befolkningsvekst. Utfordringen for Ringerike 
er å møte veksten og usikkerheten omkring samferdselstiltakene med kapasitet innenfor infrastruktur, 
tjenester og planberedskap.  

Det vil ta tid før de nevnte samferdselstiltak bidrar til en reell befolkningsvekst for Ringerikssamfunnet. 
Ettersom handlingsprogrammet kun strekker seg fire år frem i tid, til og med 2019, er det i 
framskrivingen av befolkningsveksten lagt til grunn en middels vekst, basert på SSBs statistikk.  

Utvikling i befolkningssammensetningen 

Tabellen viser at det vil være ujevn vekst i den delen av befolkningen som etterspør plass i 
barnehagene, men at det mot slutten av perioden vil bli en sterkere vekst. Det vil være økning i antall 
barn/unge i skolepliktig alder i handlingsprogramperioden.  

Utviklingen i den eldre del av befolkningen, gruppen 80 – 89 år, vil ha en nedgang for deretter å øke 
mot slutten av perioden.  Gruppen over 90 år vil ha vekst, og deretter en reduksjon. Dette er den 
gruppen som i størst grad vil etterspørre tyngre kommunale tjenester.  

 

 

 

  

                                                      
1 KVU -  Konseptvalgutredning) 

%-vis vekst i aldersgruppene 2015 2016 2017 2018 2019

0 år 5,69 % 2,36 % 1,32 % 2,60 % 0,63 %

1-5 år -0,38 % 1,73 % -0,76 % 0,63 % 2,96 %

6-12 år 1,27 % 3,10 % 3,18 % 0,13 % -0,59 %

13-15 år -2,31 % -0,82 % -0,31 % 5,42 % 3,06 %

16-19 år -3,27 % -2,46 % -1,15 % -2,77 % -1,80 %

20-66 år -0,04 % 0,79 % 0,34 % 0,30 % -0,09 %

45-66 år 0,19 % 1,81 % 0,35 % 0,72 % 0,79 %

67-79 år 4,64 % 5,47 % 4,75 % 3,88 % 3,34 %

80-89 år -3,80 % -2,47 % 1,27 % 0,42 % 2,91 %

90 år eller eldre 3,13 % 2,43 % -1,48 % -3,61 % -0,62 %

2014 2015 2016 2017 2018 2019

0 år 281                 297                 304                 308                 316                 318                 

1-5 år 1 568             1 562             1 589             1 577             1 587             1 634             

6-12 år 2 201             2 229             2 298             2 371             2 374             2 360             

13-15 år 994                 971                 963                 960                 1 012             1 043             

16-19 år 1 470             1 422             1 387             1 371             1 333             1 309             

20-44 år 9 350             9 346             9 420             9 452             9 480             9 471             

45-66 år 9 034             9 051             9 215             9 247             9 314             9 388             

67-79 år 3 145             3 291             3 471             3 636             3 777             3 903             

80-89 år 1 262             1 214             1 184             1 199             1 204             1 239             

90 år eller eldre 319                 329                 337                 332                 320                 318                 

29 624 29 712 30 168 30 453 30 717 30 983
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Utvikling i befolkningen 

Tabellen under viser endring i befolkningsutvikling for Ringerike kommune sammenlignet med landet 
for øvrig. Sammenligningen viser at Ringerike vil ha lavere vekst i befolkningen enn 
landsgjennomsnittet, med unntak av i 2016 hvor Ringerike vil ha en høyere vekst enn landet. 

 

Utvikling i den yrkesaktive del av befolkningen 

Tabellen viser utviklingen i yrkesaktiv del av befolkningen i Ringerike sammenlignet med landet. Det er 
denne gruppen av befolkningen som bidrar med innbetaling av inntektsskatt til kommunen.  Som 
tidligere år, viser sammenligning at Ringerike har en lavere vekst enn for landet, unntaket er 2016 

 

2.3.2 Sentrale føringer i statsbudsjettet 

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2016 

Regjeringen legger i forslaget til statsbudsjett opp til en realvekst i kommunesektorens samlede 
inntekter i 2016 på 7,3 milliarder kroner. Av veksten i samlede inntekter er 4,7 milliarder kroner frie 
inntekter, fordelt med 4,2 milliarder kroner på kommunene og 0,5 milliarder kroner på 
fylkeskommunene. 

Deflator 

Pris og lønnsvekst for kommunesektoren for 2015 er anslått til 2,7 %. Påregnet lønnsvekst inngår i 
denne med 2,7 %. 

Skatteøren 2016 

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skatteytere deles mellom staten, kommunene og 
fylkeskommunene. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattøren for 
kommuner og fylkeskommuner. Den kommunale skatteøren for 2016 økes med 0,45 prosentpoeng til 
11,8 %.  

Vekst i frie inntekter  

Veksten i de frie inntektene er ment å dekke demografi- og pensjonskostnader i tillegg til økt satsing 
på noen områder. Dette utgjør 3,8 milliarder kroner. Det innebærer dermed økt handlingsrom for 
kommunesektoren på 0,9 milliarder kroner.  

Ringerike kommune vil ha en vekst på 4,4 % i frie inntekter, noe som tilsvarer 60 millioner kroner. 
Dette skal dekke pris- og lønnsvekst, demografikostnader og økt satsing på noen områder. 

Skjønnsmidler 

Ringerike kommune har fått 2 millioner kroner av allerede fordelte skjønnsmidler for 2016.  
Skjønnsmidlene er en ikke-påregnelig inntekt og vil variere fra år til år, og kan derfor ikke legges inn 
som en fast inntekt i handlingsprogramperioden. 

Utvikling i skatteinntekter 

Det er i justert budsjett for 2015 budsjettert med en skatteinngang i på 653 millioner kroner.  
Skatteinngangen for 2015 danner utgangspunkt for beregningen av forventet skatteinngang i 2016. 
Ved fremleggelse av 2. tertialrapport for 2015 viser skatteinngangen å bli noe høyere enn budsjettert.   

Til grunnlag for beregningen av skatteinngangen for 2016 har rådmannen valgt å legge 662 millioner 
kroner.  Forventet skattevekst er 3,6 %, og i tillegg er skatteøren endret fra 11,35 % til 11,8 %.  Dette 
gir en budsjettert skatteinngang for 2016 på 712 millioner kroner 

Befolkningsvekst i % 2015 2016 2017 2018 2019

Ringerike 0,30 % 1,53 % 0,94 % 0,87 % 0,87 %

Landet 1,10 % 1,18 % 1,12 % 1,10 % 1,04 %

-0,80 % 0,36 % -0,17 % -0,23 % -0,18 %

Vekst i yrkesaktiv del av befolkningen 2015 2016 2017 2018 2019

Ringerike 0,07 % 1,29 % 0,34 % 0,51 % 0,35 %

Landet 0,97 % 1,04 % 1,04 % 0,94 % 0,87 %

-0,90 % 0,26 % -0,70 % -0,44 % -0,53 %
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2.3.3 Sentrale inntekter og utgifter  

 
Skatteinntekter og rammetilskudd med inntektsutjevning er kommunens hovedinntekter. I tabellen over 
er det lagt opp til en økning av disse i årene 2017 - 2019 sammenlignet med det som er budsjettert i 
2016 på 58 millioner kroner økning i rammetilskudd og 50 millioner kroner i skatteinntekter. Denne 
økningen viser de økonomiske utfordringene kommunen står overfor i årene som kommer. Det vil fra 
2016 til 2019 være behov for økte inntekter eller reduserte kostnader i driften for å dekke avsetninger 
til fond og økte rente- og avdragsutgifter i størrelsesorden108 millioner kroner.  

2.3.3.1 Rammetilskudd og inntektsutjevning 
Hovedinntektene til kommunen kommer gjennom rammetilskudd og inntektsutjevning (skatteutjevning) 
i tillegg til skatteinntektene. Budsjett 2016 følger departementets anbefalinger fremkommet gjennom 
forslag til statsbudsjett fremlagt i oktober. Totalt budsjetteres det med 1.436 millioner kroner hvorav 
651 millioner kroner er rammetilskudd og 71 millioner kroner er netto inntektsutjevning. Skulle 
kommunens skatteinntekter bli høyere enn 712 millioner kroner i 2016 vil inntektsutjevningen bli 
tilsvarende lavere dersom ikke skatteveksten totalt for landet overgår nivået skissert i Statsbudsjettet 
på 7,4 %.  

HOVEDOVERSIKT DRIFT (Tall i 1000 kr)

Regnskap 

2014

Budsjett 

2015*

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Budsjett 

2019

Brukerbetalinger -69 477 -71 253 -72 343 -72 343 -72 343 -72 343

Andre salgs- og leieinntekter -158 886 -165 955 -168 736 -168 736 -168 736 -168 736

Overføringer med krav ti l  motytelse -262 373 -228 183 -263 074 -262 605 -262 504 -262 605

Rammetilskudd (m/inntektsutgjevning) -708 382 -724 000 -721 965 -750 700 -770 700 -780 700

Andre statlige overføringer -52 181 -53 153 -72 783 -72 783 -72 783 -72 783

Andre overføringer -4 916 0 0 0 0 0

Skatt på inntekt og formue -636 695 -653 000 -714 200 -720 926 -739 652 -764 926

Eiendomsskatt -54 466 -54 485 -54 400 -54 400 -54 400 -54 400

Andre direkte og indirekte skatter -339 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -1 947 715 -1 950 031 -2 067 501 -2 102 492 -2 141 117 -2 176 492

Lønnsutgifter 989 811 966 333 1 037 878 1 040 181 1 038 611 1 040 181

Sosiale utgifter 277 793 301 105 303 446 303 904 303 633 303 904

Kjøp av varer og tjenester som inngår i  komm tjenesteprod 253 928 260 214 280 502 276 252 275 819 276 252

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 211 699 195 849 203 891 204 891 204 891 204 891

Overføringer 175 392 152 404 173 279 172 759 172 659 172 759

Avskrivninger 53 653 50 000 60 000 78 000 98 000 120 000

Fordelte utgifter -22 660 -27 871 -41 602 -41 602 -41 602 -41 602

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 1 939 617 1 898 034 2 017 393 2 034 385 2 052 010 2 076 385

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) -8 098 -51 997 -50 107 -68 107 -89 107 -100 107

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -31 990 -19 614 -22 167 -22 167 -22 167 -22 167

Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) -13 903 0 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

Mottatte avdrag på utlån -614 -223 -773 -773 -773 -773

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -46 507 -19 837 -27 940 -27 940 -27 940 -27 940

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 30 180 35 289 33 506 39 506 51 506 61 506

Avdragsutgifter 46 236 49 000 53 000 63 000 92 000 115 000

Utlån 922 450 1 000 1 000 1 000 1 000

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 77 338 84 739 87 506 103 506 144 506 177 506

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 30 831 64 902 59 566 75 566 116 566 149 566

Motpost avskrivninger -53 653 -50 000 -60 000 -78 000 -98 000 -120 000

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) -30 921 -37 095 -50 542 -70 542 -70 542 -70 542

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 0 -25 661 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0

Bruk av bundne fond -17 727 -874 -5 201 -5 201 -5 201 -5 201

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -17 727 -26 535 -5 201 -5 201 -5 201 -5 201

Overført ti l  investeringsregnskapet 562 500 500 500 500 500

Dekning av tidligere års merforbruk 0 43 159 0 0 0 0

Avsetninger ti l  disposisjonsfond 0 18 759 45 000 65 000 65 000 65 000

Avsetninger ti l  bundne fond 22 425 1 212 10 243 10 243 10 243 10 243

SUM AVSETNINGER (K) 22 987 63 630 55 743 75 743 75 743 75 743

REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (L = I+J-K) -25 661 0 0 0 0 0

*Revidert budsjett pr 10.08.2015
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2.3.3.2 Eiendomsskatt 
I rådmannens forslag til budsjett for 2016 er det lagt inn en videreføring av eiendomsskatt med 54,400 
millioner kroner. 

Økning av eiendomsskatt med 1 promille vil utgjøre 10,6 millioner kroner for bolig og fritidseiendom og 
4,6 millioner kroner for næringseiendom. Grensen for eiendomsskatt er satt til 7 promille av 
verdigrunnlaget. I dag er satsene i Ringerike 3 promille for bolig og fritidseiendom og 5 promille for 
næringseiendom. Potensiale vil være en inntektsøkning på totalt 51 millioner kroner dersom begge 
settes til maksimal sats (kan økes maksimalt 2 promille hvert år). 

Dersom kommunestyret i budsjettbehandlingen vedtar økt eiendomsskatt anbefaler rådmannen at økt 
inntekt bidrar til et høyere netto driftsresultat. Dette for å styrke fond og bygge kapital til 
egenfinansiering av fremtidige investeringer. 

2.3.3.3 Plan for inndekning av underskudd 
Tidligere udekket underskudd vil i sin helhet bli dekket inn i 2015, slik at det for perioden 2016-2019 
ikke er behov for ytterligere avsetninger til dette. 
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2.3.4 Konsern HR 

2.3.4.1 Innledning 
Ringerike kommune har over tid vært i en krevende økonomisk situasjon og det har vært nødvendig å 
gjennomføre store omstillinger. Også i årene fremover stilles det krav til effektivisering samtidig som 
det skal sikres stabil drift. Dette setter store krav til organisering, ledelse og medarbeiderskap. 

2.3.4.2 Organisasjon og ledelse 
Evne til fornyelse og en kontinuerlig tilpasning av de ansattes kompetanse til tjenestenes behov vil 
være sentrale utfordringer i årene fremover. Egne medarbeidere og framtidige jobbsøkere må oppleve 
kommunen som attraktiv gjennom spennende oppgaver, innflytelse i jobben, bruk av egen 
kompetanse og muligheter til utvikling. Gjennom arbeid med ny arbeidsgiverpolitikk er det nødvendig 
at kommunen tydeliggjør mål og satsninger på prioriterte områder det skal arbeides med fremover. Ny 
arbeidsgiverpolitikk skal fremmes som politisk sak i løpet av 2016. 

Nødvendig omorganisering er gjennomført i 2015 ved at lederstrukturen i kommunen er endret. 
Kommunen har innført to-nivå ledelse som innebærer at det går en direktelinje fra rådmannen til den 
enkelte enhetsleder. Lederspennet har blitt mindre og personal- og økonomiansvar for lederne har blitt 
tydeliggjort. Endring av lederstruktur legger grunnlaget for videre arbeid med utfordringer kommunen 
står overfor i årene fremover. Viktige satsninger i 2016 blir derfor økt oppmerksomhet på lederutvikling 
gjennom blant annet etablering av intern lederskole. Lederskolen vil sikre at alle ledere i Ringerike 
kommune gjennomfører et to-års lederprogram hvor det skal bygges lederkompetanse både 
individuelt og gjennom lederteam.  

2.3.4.3 Medarbeiderskap 
Ringerike kommune har i underkant av 2 200 ansatte og driver en virksomhet med stor kompleksitet. 
Behov for kompetanseutvikling er nødvendig og vil være et prioritert område. I løpet av 2016 foreslår 
rådmannen at det prioriteres midler og ressurser til arbeid med å sikre kompetanseutvikling for brede 
grupper av ansatte.  

Det har vært en kontinuerlig positiv utvikling av medarbeidertilfredsheten de siste årene. Resultatene 
indikerer at Ringerike kommune har utviklet et godt arbeidsmiljø over tid og står godt rustet for å møte 
fremtidige utfordringer. Ringerike kommune vil i 2015 ta i bruk en ny og skreddersydd 
medarbeiderundersøkelse utviklet for norske kommuner (10-faktor). Undersøkelsen er ikke direkte 
sammenliknbar med tidligere medarbeiderundersøkelser og det vil derfor ikke være mulig å måle 
resultatene i 2015 i forhold til resultatene fra 2014 og tidligere. Den nye 10-faktor-undersøkelsen 
legger vekt på mestring, motivasjon, medarbeiderskap og ledelse. Forskning viser at dette er de 
viktigste faktorene å følge i utvikling av egen organisasjon.  

2.3.4.4 Inkluderende arbeidsliv og sykefravær 
Ringerike kommune er en IA-virksomhet og har stor oppmerksomhet på helsefremmende arbeid. I 
2014 lå Ringerike kommune i gjennomsnitt 1,1 % over resultatene i kommunal sektor. I 2015 viser 
foreløpige tall at vi har en liten nedgang i det totale sykefraværet i forhold til 2014.  

Erfaring ved flere enheter viser at ved økt fokus på et forebyggende arbeid i kombinasjon med god 
oppfølging av sykemeldte blir resultatet økt trivsel og redusert sykefravær. Kommunen skal bruke 
disse erfaringene i det videre arbeidet. Ambisjonen for 2016 og årene fremover er redusert sykefravær 
og det vil bli arbeidet med konkrete tiltak. Kommunen har god erfaring med tett samarbeid med NAV 
og arbeidslivssenteret, dette samarbeidet skal videreføres og styrkes.   

2.3.4.5 Lærlinger 
Kommunestyret vedtok i 2010 at Ringerike kommune til en enhver tid skal ha 1 lærling pr. 1 000 
innbyggere. Målet er nådd i 2015 og vil videreføres i 2016.  

I 2015 har 38 lærlinger vært i drift i kommunen, åtte lærlinger avsluttet med fagprøve våren 2015. 14 
lærlinger er i sin mellomperiode mens 16 har i 2015 startet opp sitt første læreår. Prioriterte 
fagområder er helsearbeiderfaget og IKT-servicefag. 

Innen helsefagarbeiderfaget er det etablert et samarbeidsprosjekt mellom Hønefoss videregående 
skole, Hole kommune og Ringerike kommune. Gjennom dette prosjekt gjennomføres et nytt, fireårig 



R i n ge r i ke  k om mu ne  - Ha n d l i n gs p r o g r am  2 0 16 -2 0 19  –  B uds je t t  2 01 6  

2 Status  15  

 

utdanningsløp hvor elevene veksler mellom skole og praksis hele  utdanningsperioden. Ved endt 
utdanning vil lærlingen ha både fagbrev og studiekompetanse. Fra høsten 2015 er Vestre Viken HF, 
Krødsherad kommune og Flå kommune med i samarbeidet. 

Det kreves mye ressurser til koordinering og oppfølging av lærlinger, men erfaringer viser at 
lærlingene tilpasser seg arbeidet svært raskt og de er et positivt bidrag til både miljøet og driften i de 
enheter de arbeider i.  

2.3.4.6 Målformuleringer og status 

Område Status Mål 

 2014 2015 2016 2017-2019 

Medarbeiderperspektiv     

Fraværsprosent 8,7 %  
(9,7 % per 1. 
halvår 2014) 

9,6 %  
(per 1. halvår 

2015) 

8,0 % 7,0 % 

 

Medarbeidersamtalen (antall gjennomført) 84 %  90 % 95 % 

Resultater 10-faktor-undersøkelse * 

(skala 1 – 5) 

    

Oppgavemotivasjon Ikke aktuell  4,0 4,2 

Mestringstro   Ikke aktuell  4,0 4,2 

Selvstendighet  Ikke aktuell  4,0 4,2 

Bruk av kompetanse  Ikke aktuell  4,0 4,2 

Mestringsorientert ledelse Ikke aktuell  4,0 4,2 

Rolleklarhet Ikke aktuell  4,0 4,2 

Relevant kompetanseutvikling  Ikke aktuell  4,0 4,2 

Fleksibilitetsvilje Ikke aktuell  4,0 4,2 

Mestringsklima  Ikke aktuell  4,0 4,2 

Nytteorientert motivasjon  Ikke aktuell  4,0 4,2 

*Ny medarbeiderundersøkelse(10-faktor) gjennomføres i november 2015.  

 

2.3.5 Frivillighet 
Frivillighet kan aldri erstatte kommunale tjenester, men det kan være et godt supplement til de 
kommunale tjenestene. Det tilstrebes målrettet arbeid for å tilrettelegge for frivillighet i 
handlingsprogramperioden.  

Kommunen vil gjennom dette arbeidet øke bevissthet om behovet for tilrettelegging for å opprettholde 
mangfoldet og deltakelsen i frivillig sektor. Det skjer ved inngåelse av samarbeidsavtaler mellom 
kommunen og frivillige lag og foreninger. Kommunen har egen frivillighetskoordinator og det 
arrangeres møter med de frivillige lag og foreninger. 

Inngåelse av samarbeidsavtaler er et viktig verktøy for å gjøre det lett å være frivillig, samtidig som det 
gir partene et medansvar for gjennomføringen. Ringerike kommune har i 2015 inngått 
samarbeidsavtale med Frivilligsentralen og avtalen vil videreføres i planperioden.  
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3 Sektorene 
Kommunestyret fordeler driftsrammene på ni ulike sektorområder: 

 Spesielle tiltak, barn og unge 0-23 år 

 Barnehage 

 Grunnskole 

 Kultur 

 Helse og omsorg 

 Samfunn (tekniske områder) 

 Administrasjon og fellestjenester 

 Folkevalgte og revisjon 

 Avsetninger, overføringer særbudsjetter mv 

Det er netto utgiftsramme for hvert rammeområde som er bindende ovenfor kommunestyret.  

 

 

 

* Revidert budsjett pr. 10.08.2015 

 

Tall i 1000 kr

HOVEDOVERSIKT 1B

Regnskap 

2014

Budsjett 

2015*

Budsjett 

2016

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Budsjett 

2019

Folkevalgte og revisjon 5 695 6 337 9 405 9 405 9 405 9 405

Administrasjon og fellestjenester 90 325 88 528 96 115 96 450 94 075 96 450

Barnehage 177 030 167 769 178 639 178 639 178 639 178 639

Grunnskole 257 448 249 317 255 433 256 143 256 143 256 143

Spesielle tiltak barn og unge 106 515 115 196 123 044 124 044 124 044 124 044

Kulturtjenesten 14 948 21 370 24 089 24 089 24 089 24 089

Helse og omsorg 618 261 590 124 614 159 614 159 614 159 614 159

Samfunn 168 827 121 115 121 243 118 139 118 139 118 139

Avsetninger, overføringer -27 882 42 080 34 848 34 848 34 848 34 848

SUM TIL DRIFT 1 411 166 1 401 836 1 456 975 1 455 916 1 453 541 1 455 916
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3.1 Spesielle tiltak, barn og unge 0-23 år 
Sektoren omfatter følgende enheter:  

 avlasting/barneboliger på Austjord EFG og Hvelven 87 
 forebyggende helsetjenester barn og unge 
 folkehelse 
 barnevern 
 enhet for spesialpedagogiske tjenester 

Kommunens tjenesteutvikling innenfor oppvekstområdet skal legge til rette for at alle barn og unge 
hver dag har muligheten til å bli sett, stilt krav til og oppleve gleden av å lykkes med noe.  

Barn, unge og deres familier skal gis hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, med riktig hjelp og så 
tidlig som mulig.  

3.1.1 Sentrale utfordringer 
Det er definert sentrale utfordringer som er gjennomgående for alle enhetene i Barn og unge 0-23 år: 

 forebygging og tidlig innsats  
 god helhet og samhandling 
 nødvendig kompetanse 
 kvalitet 

Forebygging og tidlig innsats 

Målet er å snu ressursbruken fra sent til tidlig i barnets livsløp. Et av de valgte verktøyene er 
opplæringsprogrammet TIBIR2, et program for forebygging og behandling av atferdsvansker hos barn 
tilpasset det kommunale tjenestenivået. Kommunemodellen har som mål å etablere et system for 
opplæring og oppfølging av intervensjoner for barn og familier med atferdsproblemer rettet mot 
risikogrupper og de som allerede har identifiserte atferdsproblemer.  

God helhet og samhandling 

Det vil i 2016 arbeides videre med tverrfaglig samarbeid, kulturforståelse og brukermedvirkning.  

Deltagelse i Oppfølgingsprogram for lavinntektsfamilier, et program under utvikling av Arbeids- og 
velferdsdirektoratet, er et av tiltakene som er valgt. Tilnærmingen i prosjektet er å jobbe helhetlig, og 
samordne tjenestene rundt de ulike aktørene i familiene. TIBIR, Frisklivssentral og Inntaksteam er 
arenaer for erfaringsutveksling og utvikling.  

Nødvendig kompetanse  

Kompetanseutviklingen skal bidra til styrket samhandling og dreining mot systemrettet arbeid og 
forebygging. Det vil bli organisert kompetanseutvikling og nettverk for avdelingsledere fra våren 2016. 

I Ringerike vil 16 ansatte vil få tilbud om PMTO3 rådgivningsopplæring høst 2015 og ytterligere 32 
ansatte i 2016. 

Tre barnehager og tre skoler deltar i 2016 i et prosjekt innen flerkulturelt arbeid. Prosjektet drives av 
Høyskolen i Buskerud /Vestfold og Fylkesmannen i Buskerud.  

Kvalitet 

For å øke kvaliteten vil det i kommende periode være et særlig fokus på godt samarbeid med 
foresatte. Dette er avgjørende for å lykkes med kommunens tjenester og tiltak for barn og ungdom.  

Foreldrekurset DUÅ4, Fagteam i barnehagen og felles kompetansesatsing er valgte tiltak. Oppdaterte 
realistiske planer og informasjon er viktig for å skape felles forventninger.  

                                                      

2 TIBIR Tidlig innsats for barn i risiko. 

3 Parent Management Training - Oregon (PMTO) 
4 De Utrolige Årene (DUÅ) er et statlig finansiert tiltak for å hjelpe familier og fagfolk til å forebygge at 
vansker utvikler seg eller å bryte mønstre som har gått seg fast. 
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Rammetabell 2016-2019 

 

Nye tiltak er opprettelse av bolig for enslige mindreårige flyktninger og styrking helsetjenester spesielt 
innenfor smittevern. Rådmannen foreslår å sette av 1 million kroner til opprettelse av barnevernsvakt 
sammen med andre kommuner i 2016. Avlastningstjenesten for barn og unge er også styrket i budsjett 
2016 innenfor generell rammeøkning. 

 

3.1.2 Målformuleringer og status 

Spesialpedagogiske tjenester 

Enheten Spesialpedagogiske tjenester er en ny enhet satt sammen av tidligere var PPT, 
Spesialpedagogisk team og Barne- og ungdomsarbeiderteamet. Enheten har 24 ansatte. 

Spesialpedagogiske tjenester Status Status  Mål 

 2014 2015 2016 2017-2019 

Brukerperspektiv     

Målt kvalitet     

 Ventetid før saken startes 8-12 mnd 6 mnd 3 mnd 3 mnd 

 Behandlingstid 3-12 mnd 6-12 
mnd 

3 mnd 3 mnd 

 Nedgang i antall henviste saker 10% 10% 10% 10% 

 

 Antall vedtak om spesialpedagogisk hjelp §5-7 40 35 32 30 

 Reduksjon i gjennomsnitt timeomfang/vedtak 
med spesialpedagog 

- 0% 10% 10% 

 Saker kan avsluttes som følge av 
måloppnåelse(språk/adferd) 

- 2 3 4 

 Rådgivingssaker TIBIR 
 

0 16 22 22 

Strategien er tidlig innsats spesielt i barnehagene med blant annet språkstimulerings-prosjekt.  

Målemetode vil være egne tellinger gjennom enhetens fagsystem. 

Rammetabell 2016-2019

2016 2017 2018 2019

Grunnlag for budsjett 115 196 123 044 124 044 124 044

Lønnskompensasjon helårseffekt 370

Rammeendring 7 478 1 000 0 0

Netto driftsramme 123 044 124 044 124 044 124 044

Nye tiltak/ endrede behov

Administrativ justering mellom rammeområder 1 880

Helårsvirkning frisklivskoordinator vedtak i 2014 250

Vurdert generell rammeøkning 2 000

Effektiviseringskrav -752

Styrking skolehelsetjenesten 600

Ny bolig for 5 mindreårige flyktninger 2 500

Barnevernsvakt IKS 1 000 1 000

Sum rammeendring 7 478 1 000 0 0
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Avlastningstjenester til funksjonshemmede barn 

Avlastning F/G er et avlastningstilbud til multifunksjonshemmede barn med stort medisinsk behov. 
Skolen/barnehagen er en integrert del av avlastningen. Avlastningstilbudet gis til foreldre/foresatte til 
barn og ungdom med stort omsorgsbehov i alderen 0-18 år.  

 Status Status Mål 

 2014 2015 2016 2017-2019 

Brukerperspektiv     

Målt kvalitet     

1. Antall barn og unge som mottar avlastning I 
institusjon 0-18 

 20 20 15 

 over 18 år i institusjon  - 7 5 0 

 privat avlastning 0-18 - 35 40 45 

 over 18 år privat avlastning - 4 2 0 

Opplevd kvalitet     

1. Kvalitetssikringssamtale med alle pårørende 
som har et vedtak på avlastning x 1 pr år 

100% 100% 100% 100% 

Ringerike kommune har et høyt volum på tjenester til utviklingshemmede, deriblant avlastning til 
barn/ungdom. Strategien er å finne rett nivå på tildeling av tjenester.  

Målemetode vil være egne tellinger, bruker- og medarbeiderundersøkelser. 

Forebyggende helsetjenester barn og unge 

Oppgavene til enheten er overveiende forebyggende og helsefremmende tjenester til barn, unge og 
deres familier. Tjenesten omfatter 

 helsestasjon 0-6 år 
 jordmortjeneste 
 skolehelsetjeneste i grunnskolen 
 egen helsestasjon for ungdom 
 fysioterapi og ergoterapi til barn og unge 
 vaksinasjon og smittevernkontor 
 frisklivsarbeid 
 folkehelse 
 bofellesskap  

 Status 

2014 

Status  

2015 

Mål 

2016 2017-2019 

Brukerperspektiv     

Målt kvalitet     

1. Gjennomført DU- kurs (Depresjon for ungdom) 1 1 2 2 

2. Implementert fagteam i barnehage 3 6 6 7 

Forebyggende helsetjenester for barn og unge har et fokus på tverrfaglig samarbeid og psykisk helse.  

Målemetode vil være egne tellinger, brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. 

Målsetting i forhold til Folkehelsearbeid er implementering og iverksetting av tiltak i henhold til mål, 
visjoner og føringer i Folkehelsehelsemeldingen.  
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Smittevernarbeid 
Enheten Forebyggende helsetjenester for barn og unge har utfordringer innen smittevernarbeidet. Det 
er kortere botid for enslige mindreårige asylsøkere i Ringerike, noe som har ført til flere barn å følge 
opp med vaksinasjonsprogram. Det er i tillegg varslet om ytterligere økning fra 25 til ca. 50 barn i løpet 
av kort tid.  

Det er også økt omfang av voksne flyktninger og asylsøkere. Tuberkulosekontroll med oppfølging og 
henvisning er ressurskrevende. Annen vaksinering og arbeid med å redusere fare for 
smittesituasjoner, oppfølging av spesielle grupper og kontakt med folkehelseinstituttet og andre 
samarbeidspartnere er tidkrevende.  

Ringerike kommune tar imot 5 enslige mindreårige flyktninger fra desember 2015. IMDI har gitt garanti 
for at Ringerike kommune vil motta mange nok barn til å drifte et botilbud i en 3-5 årsperiode.  

Barnevern 

Barneverntjenesten skal bidra med ulike hjelpetiltak i familien og i de aller fleste tilfeller er hjelpetiltak 
tilstrekkelig.  

Barnevernstjenesten bidrar med gruppeaktiviteter som sinnemestring, sosial ferdighetstrening, 
besøkshjem, nærmiljøtiltak, råd og veiledning, foreldreveiledningsgrupper (DUÅ) samt bistand i forhold 
til adopsjon, institusjon og fosterhjem. 

 Status Status Mål 

 2014 2015 2016 2017-2019 

Brukerperspektiv     

Målt kvalitet     

 Antall familier som har påbegynt PMTO 
gjennom Ringerike kommune 

16 16 30    30 

 Avvikle plasseringer der det er til barnets 
beste (adopsjon, tilbakeføring, aldersgrense) 

Ikke 
registrert 

10 8     6 

 Antall barn som mottar hjelpetiltak 139 160 170   170 

Opplevd kvalitet     

 Antall familier som har opplevd 
måloppnåelse etter PMTO behandling. 

For tidlig å 
måle effekt 

12 24    30 

 Antall avslutta saker der barneverntjenesten 
vurderer at hjelpetiltak har ført til nødvendig 
endring. 

Ikke 
registrert 

16 48     48 

 Antall avslutta saker der foreldrene vurderer 
at tiltakene har ført til nødvendig endring 

ikke 
registrert 

16 48      48 

 Antall avslutta saker der barnet/ungdommen 
vurderer at tiltakene har ført til nødvendig 
endring 

Ikke 
registrert 

10 40 40 

 Antall av disse som vi mottar ny bekymring 
på samme år. 

Ikke 
registrert 

0 0 0 

 

Folkehelse 

I Ringerike kommune er det lavt utdannings- og inntektsnivå, høy andel unge uføre og en relativt høy 
grad av sykelighet i befolkningen sammenliknet med landsgjennomsnittet. Fokus på gode levekår og 
utjevning av sosiale helseforskjeller anses derfor som essensielt i kommunens folkehelsearbeid, og 
vektlegges tungt i Folkehelsemeldingen 2012-20130. 
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3.2 Barnehager  
Sektoren har ansvar for at barnehagene utvikles etter nasjonale føringer, Lov om barnehager og 
kommunalt vedtatte planer.  

Det er 11 kommunale og 20 private barnehager i Ringerike kommune. 

Rammetabell 2016-2019 

  2016 2017 2018 2019 

Grunnlag for budsjett 167 769 178 639 178 639 178 639 

Lønnskompensasjon 482 0 
  Rammeendring 10 388 0 0 0 

Netto driftsramme 178 639 178 639 178 639 178 639 

     Nye tiltak / endrede behov 
    Kjøp av barnehageplasser i andre kommuner 683 

   Reduserte inntekter ved innføring av gratis 20 
timer pr. uke for 4-5-åring i barnehage samt 
redusert betaling for familier med lav inntekt. 844 

   Deflatorjustering tilskudd til ordinære private 
barnehager, uavhengig av ny finansieringsordning 
og forskriftsendringer 2 968 

   Forventet økning i makspris -700 
   Økt tilskudd til private barnehager, ny 

finansieringsmodell fra januar 2016 2 600 
   Ny lederstruktur  780 
   60 nye barnehageplasser fra høsten 2016 3 213 
   Sum rammeendring 10 388 0 0 0 

 

Nye tiltak i 2016 består i hovedsak av justering av tilskudd til ordinære private barnehager og økt 
tjenesteproduksjon. To nye tiltak er statlige innført: gratis barnehage 20 timer i uken for 4-5 åringer og 
redusert betalingssats for familier med lav inntekt. Det er en utfordring å utvikle bedre kvalitet innenfor 
dagens økonomiske ramme.  

 

3.2.1 Kapasitet i barnehager  
Kommunestyret vedtok våren 2013 barnehagebruksplan for Ringerike kommune. Det er nå behov for 
en ny gjennomgang av kapasiteten ved barnehager og skoler i kommunen og det vil i 2016 fremmes 
en politisk sak om ny barnehage- og skolebehovsplan. 

Prognosen for antall barn i alderen 1-5 år viser i perioden 2016-2019 en liten vekst. Kommunen har 
hittil klart å innfri den lovmessige retten til barnehageplass innenfor kommunegrensen, og har i tillegg 
gitt tilbud til flere barn som fyller ett år i løpet av året. Heradsbygda barnehage ferdigstilles med 30 nye 
plasser fra august. Eier av Nedre Auren Gårdsbarnehage har som mål at barnehagen øker 
kapasiteten med ca. 30 plasser høst 2016. Utvidet kapasitet i disse to barnehagene vil avlaste 
sentrumsbarnehagene.  

Målet er å tilby barnehageplass på 1-årsdagen.  
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3.2.2 Målformuleringer og status 
Målformuleringene gjelder de kommunale barnehagene.   

 Status Status Mål 

 2014 2015 2016 2017-2019 

Brukerperspektiv     

Målt kvalitet     

 Antall ansatte med formell 

kompetanse 
    

a. Barnehagelærere  25% 25% 25% 30% 

b. Barne- og ungdomsarbeidere 25% 25% 25% 30% 

Andel barn 1-5 år med barnehageplass - 91% 93% 95% 

Opplevd kvalitet     

 Total kvalitet i barnehagen  5,0 5,0 5,0 5,0 

 Andel foresatte som opplever at 

barnet deres blir møtt med respekt 
5,5 5,5 5,5 5,5 

 Andel foresatte som opplever at de 

blir møtt med respekt 
5,4 5,4 5,4 5,4 

 Andel foresatte som opplever at 

barnet trives i barnehagen 
5,4 5,2 5,4 5,4 

 

Strategi for måloppnåelse er god ledelse og tydelige og «varme» voksne.  

Barnehagetilbudet er i tråd med kommunens verdigrunnlag – tydelige, ærlige og løsningsvillige – 
TÆL.  

Målemetode vil være brukerundersøkelse med indikator fra 1-6, medarbeiderundersøkelsen, KOSTRA 
og intern kartlegging.  

 

3.2.3 Investeringer  

 

 

Barnehager - nytt inventar 
Det er et stort oppgraderingsbehov i barnehagene i forhold til inventar og utstyr. Det foreslås avsatt 2 
millioner i 2016 og 2017, til sammen 4 millioner kroner. 

Oppgradering barnehager 
Det foreslås avsatt 1 million kroner hvert år i perioden 2016 - 2019, til sammen 4 millioner kroner.  

Midlene skal benyttes til vognskur, lekeplassutstyr, inneklima etc.  

  

Investeringer barnehage 2016 2017 2018 2019 SUM

Barnehager - Nytt inventar 2 000             2 000             4 000             

Eiendom - Oppgradering barnehager 1 000             1 000             1 000             1 000             4 000             

Utbygging - Utvidelse Heradsbygda barnehage 17 000           17 000           

Utbygging - Ny sentrumsbarnehage -                 -                 4 000             25 000           29 000           

20 000           3 000             5 000             26 000           54 000           
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Utbygging – Utvidelse Heradsbygda barnehage 
Planlegging av utvidelse av eksisterende kapasitet i Heradsbygda barnehage er i gang. Det er 
foreslått avsatt til sammen 17 millioner kroner i 2016. Løsningen inkluderer ønskede tiltak for å 
oppgradere ventilasjonsanlegg med energisparende tiltak, åpning av avdelingene mellom 1. og 2. etg, 
nye toalettområder, nytt og sikkert el-anlegg, samt utbedring av himling. Slike utvidelser gir mindre 
investeringer pr. plass og gjør Heradsbygda barnehage mer robuste i drift. 

Ny sentrumsbarnehage 
Rådmannen foreslår at kapasiteten på barnehageplasser økes ved oppgradering av Kirkeskolen til 
barnehage når ny skole Hønefoss syd står ferdig i januar 2019.  Denne oppgraderingen vil avlaste 
sentrumsbarnehagene og legge til rette for barnehageplasser Hønefoss syd. 

Det foreslås avsatt 4 millioner kroner i 2018 (til utredning og planlegging) og 25 millioner kroner i 2019, 
til sammen 29 millioner kroner.  
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3.3 Skoler  
Skoleområdet omfatter barne- og ungdomsskoler, skolefritidsordninger og Læringssenteret for voksne. 

I 2016 blir det fokus på elevens læring, læringsmiljø, kompetanse og kvalitet i grunnskole og SFO. 
Læringssenteret vil ha fokus på økt deltakertall og gjennomføring av introduksjonsprogrammet. 

Det er planlagt stor utvikling på det bygningsmessige området i grunnskolen i 2016 og i neste 4-
årsperiode. Sokna skole blir totalrenovert med innflytting til skolestart 2016. Ny skole Hønefoss Sør 
blir prosjektert og byggestart er planlagt i 2017. I Hønefoss Nord vil planene for utvidelse av Ullerål 
skole og fornying av Hov ungdomsskole bli konkretisert og ta form.  

Det er behov for en ny gjennomgang av kapasiteten ved skolene i kommunen. Det vil i 2016 fremmes 
en politisk sak om ny barnehage- og skolebehovsplan. 

Lovhjemler 

Innholdet i grunnskolen er hjemlet i lov, forskrift og læreplaner. Lov om grunnskolen og den 
vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) gir barn og unge plikt og rett til grunnskoleopplæring. 
Formålet for skolen er blant annet å utvikle «i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot 
verda og framtida, og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.»   

Skolefritidsordningen er hjemlet i opplæringsloven, der det heter at «Kommunen skal ha eit tilbod om 
skolefritidsordning før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1. – 7. 
årstrinn.» 

Læringssenterets virksomhet er i tillegg til opplæringsloven også hjemlet i Lov om voksenopplæring 
(voksenopplæringsloven) og Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne 
innvandrere (introduksjonsloven).  

 

Rammetabell 2016 - 2019 
      2016 2017 2018 2019 

Grunnlag for budsjett 249 317 255 433 256 143 256 143 

Lønnskompensasjon  1 939 0 
  Rammeendring 4 177 710 0 0 

Netto driftsramme 255 433 256 143 256 143 256 143 

     Nye tiltak / endrede behov 
    Reduserte refusjoner fra andre kommuner 353 

   Økt elevtall i grunnskolen  2 200 
   Administrativ justering mellom rammeområder  -570 
   Læringssenteret for voksne - økt utgifter som følge 

av økt volum på grunnskoleundervisning og 
introduksjonsprogram for flyktninger 2 500 

   Nytt krav i læreplanen, svømmeundervisning fra 
høsten 2016 179 

   Økt naturfagundervisning 5.-7.trinn fra høsten 690 710 
  Innføring av arbeidslivsfag i skolene fra høsten 

2016 210 
   Ringerike Karrieresenter 250 
   Effektiviseringskrav -1 635 
   Sum rammeendring 4 177 710 0 0 

 

Som nytt tiltak foreslås en styrking av Læringssenteret for voksne. Dette skal gjøre senteret i stand til 
å øke antall deltakere i undervisningen og å betjene husleien i lokalene ved Hønefoss Arena.  

I grunnskolen er det fra høsten 2016 kompensert for utvidet svømmeopplæring på småskoletrinnet og 
arbeidslivsfag på ungdomstrinnet. Ringerike kommunes kostnader til det nyetablerte karrieresenteret 
er lagt inn i rammen. 
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Rammereduksjonen og økte utgifter til elever som undervises i andre kommuner dekkes inn gjennom 
innsparingen ved at det er færre skoler i 2016 enn i 2015. 

I statsbudsjettet foreslås det å innføre en naturfagstime mer på 5.-7. trinn. 

3.3.1 Grunnskole 
Skolene har ansvar for opplæringstilbudet til 3 200 barn og unge og driftes og utvikles etter nasjonale 
føringer og kommunalt vedtatte planer. Handlingsplan for grunnskolen beskriver skolenes faglige 
utviklingsområder knyttet til elevenes læringsmiljø og læring. 

Planen er under revisjon. Fokusområder i 2016 er elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, 
regning og engelsk.  

Kommunestyret har bedt «rådmannen intensivere arbeidet for å bedre resultatene, slik at målet om at 
Ringerikselevene skal ligge over landsgjennomsnittet med henhold til mestringsnivå i lesing, regning 
og engelsk oppnås, samt for å heve gjennomsnittlig grunnskolepoeng.»  

Dette gjenspeiles i måkeindikatorene nedenfor og i sektorens tiltak.  

3.3.1.1 Måleindikatorer og status 

Område Status Status Mål 

 2014 2015 2016 2016-2018 

Brukerperspektiv      

Målt kvalitet     

Læringsutbytte; nasjonale prøver 5. trinn 
 Elevens score på nasjonal prøve i 

lesing (nasjonalt snitt 50) 

 Elevens score på nasjonal prøve i 
regning (nasjonalt snitt 50) 

 

48 

 

48  

 

Gjennomføres 
 i oktober 

 

50 

 

50  

 

51 

 

51 

Læringsutbytte; nasjonale prøver 8. trinn 
 Elevens score på nasjonal prøve i 

lesing (nasjonalt snitt 50) 

 Elevens score på nasjonal prøve i 
regning (nasjonalt snitt 50) 

 

49 

 

50 

 

Prøveresultat 
 ikke klart 

 

50 

 

50 

 

51 

 

51 

Grunnskolepoeng 
 (nasjonalt snitt 2015 er 40,8) 

 
38,3 

 
38,5 

 
39 

 
40 

Spesialundervisning 
 Andel elever med spesialundervisning  

(nasjonalt snitt 8 %) 
 Andel elever med spesialundervisning 

som når målene i sin individuelle 
opplæringsplan og spesialundervisning 
avsluttes 

 

8,7 % 

 

 

 

Tallene  
kommer i  
oktober 

 

 

8 % 

  

10 % 

 

7,5 % 

 

10 % 
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Område Status Status Mål 

 2014 2015 2016 2016-2018 

Opplevd kvalitet     

Trivsel 
 Elevene på 7. trinn sin opplevelse av 

trivsel på skolen (nasjonal indeks 4,4 ) 
 Elevene på 10. trinn sin opplevelse av 

trivsel på skolen (nasjonal indeks 4,2) 

 

4,4 

 
4,2 

 

Undersøkelsen 
gjennomføres 

 før jul 

 

4,5 

 
4,5 

 

4,5 

 
4,5 

Mobbing 

 Andel elever som på 7. trinn som har 
opplevd mobbing 2-3 ganger i 
måneden eller oftere (nasjonalt snitt 
4,7 %) 

 Andel elever som på 10. trinn som har 
opplevd mobbing 2-3 ganger i 
måneden eller oftere (nasjonalt snitt 
4,7 %)  

 

4,5 % 

 

 

4,1 % 

 

 

Undersøkelsen 
gjennomføres 

før jul 

 

4 %  

 

 

4 %  

 

4 %  

 

 

4 %  

 

De fleste måleindikatorene ovenfor tar utgangspunkt i nasjonale tester og undersøkelser og 
sammenligner elevene i Ringerike med landsgjennomsnittet. Noen er også basert på lokale 
registreringer. De nasjonale skalaene benyttes.  

3.3.1.2 Tiltak 
Sektoren har ulike tiltak for å nå målene som er satt for sektoren 

Ungdomstrinn i utvikling 
Ungdomsskolene og 1.-10. skolene gjennomfører prosjektet Ungdomstrinn i Utvikling, som skal gi mer 
praktisk og relevant undervisning på ungdomstrinnet. Skolene i Ringerike har fokus på regning og 
lesing. De har egne ressurspersoner på områdene, får direkte veiledning av Høgskolen i Buskerud og 
Vestfold og av utviklingsveilederne i Buskerud. Dette støtter opp under det lokale arbeidet på hver 
skole. Prosjektet går over 3 semester og startet høsten 2015. 

Parallelt med dette fokuserer også 1.-7. skolene på videreutvikle kvaliteten på arbeidet med 
grunnleggende ferdigheter. Skolene jobber internt, deltar på nettverk og samlinger og benytter bl.a. 
nasjonalt utarbeidet materiell for det skolebaserte arbeidet. Dette er vesentlige tiltak for å nå sektorens 
mål. 

Videreutdanning 
Et annet tiltak for å nå målene er videreutdanning. 19 lærere tar skoleåret 2015-16 
kompetansegivende videreutdanning etter en nasjonal strategi. Engelsk, matematikk, naturfag og 
norsk for minoritetsspråklige prioriteres. Utgiftene deles mellom stat og kommune. Ordningen bidrar til 
økt kompetanse og kvalitet. Antall lærere som vil få kompetansegivende utdanning fra høsten 2016 vil 
rådmannen komme tilbake til når statsbudsjettet for 2015 er endelig vedtatt. Det er ønskelig at dagens 
nivå videreføres. 
Læringsmiljø 
Arbeidet for et godt læringsmiljø fortsetter. Fra og med 2016 brukes det forebyggende opplegget «Mitt 
Valg» på barnetrinnet på alle skoler i kommunen. Kommunens kompetanse på arbeidet mot mobbing 
videreutvikles ved at representanter for ansatte i skole og PPT skoleres i regi av Fylkesmannen og 
Mobbeombudet. Disse utgjør en lokal ressursgruppe på området.  

Lederutvikling 
Rektorene og lederteamene på skolene deltar i lokale og regionale ledernettverk som har fokus på 
sentrale elementer i skoleledelse og skoleutvikling. Ringerike samarbeider med fire nærliggende 
kommuner om dette. Lederne i skolene har høy formell skolelederutdanning. Nyansatte og 
avdelingsledere oppfordres og oppmuntres til å gjennomføre «rektorskolen»  
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3.3.2 Skolefritidsordningen (SFO) 
Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig tilbud som skal legge til rett for lek, kultur- og fritidsaktiviteter 
med utgangspunkt i alder og interesser hos barna. Kommunens SFO – plan, som beskriver 
målsettinger for innholdet blir revidert i løpet av 2016. 

I 2016 vil samarbeidet mellom skole og SFO vektlegges og det vil bli arbeidet med videreutvikling av 
kvalitet og kompetanse hos medarbeiderne. SFO tilbyr i 2016 opplegg i skolenes ferier og om 
sommeren. Dette er en videreføring av tilbud som tidligere ble gitt i regi av barneverntjenesten under 
tittelen «Aktiv ferie». Skolene skal samarbeide om dette. 

 

3.3.3 Læringssenteret for voksne 
Læringssenteret har ansvar for opplæring av voksne fra Ringerike, Hole og Jevnaker kommune. 
Skolen tilbyr opplæring på grunnskolens område og i norsk og samfunnsskap for innvandrere. I tillegg 
har skolen ansvaret for skoletilbudet til flyktninger som bosettes i kommunen, jf. 
Introduksjonsprogrammet.  

3.3.3.1 Målformuleringer og status 

Område Status Status Mål 

 2014 2015 2016 2017-2019 

Brukerperspektiv     

Målt kvalitet     
 Andel deltakere som fullfører 

grunnskole for voksne med 
minimumskarakter 2 i alle fag  

50 % 64 % 65 % 75 % 

 Andel spor 2 deltakere som 
består alle delprøvene på 
norskprøve A2-nivå innen ett år 
(Ny prøve) 

 
50 % 50 % 50 % 

 Andel avsluttede introdeltakere ut 
i videre utdanning eller jobb 
(Gjennomsnitt for landet 44 %)  

55 % 
Kommer  

ved  
årsskiftet 

60 % 70 % 

     
 

Læringssenteret flyttet i januar hele sin virksomhet til Hønefoss Arena i Schjongslunden. Det å ha all 
undervisning på ett sted i nye og tilpassede lokaler har ført til forbedret læringsmiljø for deltakere og 
tilsatte. Læringssenteret har fokus på kvalitet i opplæringen og god flyt (gjennomstrømning) av 
deltakere. 

Økt antall flyktninger innebærer blant annet at Læringssenteret må utvide deltakertallet og antall 
ansatte.  

Et viktig innsatsområde 2016 er å videreutvikle systemer og rutiner både internt og i samarbeid med 
andre enheter i kommunen. Målet er å få til en god gjennomstrømming av deltakere så flest mulig 
kommer seg videre i utdanning og jobb. 
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3.3.4 Investeringer 

 

IKT - Skole og barnehage 

Det er foreslått avsatt 2,7 millioner kroner til innkjøp av PCer til 8. trinn høsten 2016. Dette er en 
videreføring av summen fra tidligere år og viktig for utvikling av elevenes digitale kompetanse og 
læring. Ordningen ble innført skoleåret 2007-2008, og rådmannen foreslår at ordningen evalueres i 
løpet av 2016. 

Nytt inventar 

Det foreslås å videreføre 5 millioner kroner i 2006 og 2017 til en helhetlig innvendig fornying på 
enkelte skoler slik at de framstår som «nye» og oppdaterte på inventarsiden. De eldste skolene som 
ikke er planlagt ut- eller ombygd i 4-årsperioden, er prioriterte. Oppgraderingen på dette feltet skal 
bidra til økt trivsel og læring. 

Oppgradering skolebygg 
Det foreslås å videreføre en årlig avsetning til oppgradering av skolebygg. Den er satt til 5 millioner 
kroner årlig i årene 2016-2017, og 3 millioner kroner videre. Midlene benyttes til å dekke mindre 
utbedringer av bygg, tekniske anlegg og funksjonelle behov. Typiske kostnader er tilrettelegginger for 
elever med spesielle behov, mindre bygningsmessige oppgraderinger for å øke funksjonalitet og 
kapasitet, tilfredsstille krav til akustikk, lys og arbeidsplasser for ansatte og til fornying av foreldete 
tekniske anlegg. 

Varme Haugsbygd/Vang skole 

For 2016 foreslår rådmannen å konvertere til vannbåren varme på Haugsbygd skole. Tiltaket er en del 
av satsingen på energi og klima. På Vang skole er det vannbårent varmeanlegg etablert etter år 2000. 
Vi planlegger å etablere en felles miljøvennlig energisentral for både Vang og Haugsbygd skoler. 
Forstudie for valg av løsning fullføres i 2015. Denne vil danne grunnlag for valg av løsning.  

Ny skole med flerbrukshall Hønefoss sør 
Det avsettes ca 300 millioner kroner i perioden 2017-2019 til prosjektering og bygging av ny skole 
Hønefoss sør. Byggestart er planlagt til 2017. Ferdigstilling av skolen er planlagt til 1. januar 2019. I 
2015 brukes det 40 millioner kroner til forprosjekt og kjøp av tomt. 

Sokna skole – totalrenovering 
Arbeidet med fornying av Sokna skole fullføres i 2016. Budsjettet til skolen er 70 millioner kroner 
inkludert 3 millioner kroner til inventar. De resterende 37 millioner kroner bevilges i 2016. 

Skolebygg med flerbrukshall Hønefoss nord 
Det avsettes til sammen 308 millioner kroner i økonomiplanperioden til prosjektering og utbygging av 
Ullerål skole, ny flerbrukshall og rehabilitering eller nybygg ved Hov ungdomsskole. Framdriftsplaner 
vil foreligge i løpet av 2016. Begge skolene må rehabiliteres. Flerbrukshall planlegges parallelt for å 
dekke behovet for kroppsøvingsarealer til begge skolene. 

Nes skole 
Dagens barneskolefløy er dårlig og bør rives. Det må da trolig bygges opp igjen et tilbygg for at skolen 
skal ha funksjonelle og gode lokaler. Ut fra dagens elevtall kan størrelsen på tilbygget reduseres i 
forhold til eksisterende fløy, og det settes derfor av 12 millioner kroner for å dekke dette behovet mot 
slutten av planperioden. 

 

Investeringer skole 2016 2017 2018 2019 SUM

IKT - Skole 3 000             2 700             2 700             2 700             11 100           

Skoler - Nytt inventar 5 000             5 000             10 000           

Eiendom - Oppgradering skolebygg 5 000             5 000             3 000             3 000             16 000           

Eiendom - Varme Haugsbygd/Vang skoler 5 000             5 000             

Utbygging - Ny skole med flerbrukshall Hønefoss syd 36 500           121 000        121 000        21 000           299 500        

Utbygging - Sokna skole totalrenovering 37 000           37 000           

Utbygging - Skolebygg Hønefoss nord 17 500           91 000           100 000        100 000        308 500        

Utbygging - Nes skole ny barneskolefløy 1 000             11 000           12 000           

109 000        224 700        227 700        137 700        699 100        
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3.4 Kultur 
Kulturområdet omfatter biblioteket, kulturskolen og det generelle kulturarbeidet. 
Kultursektoren arbeider for å opprettholde og videreutvikle kulturområdet ut fra lovverk og mål innenfor 
de tildelte rammer. 

Arbeidet med å utarbeide en helhetlig kulturplan for Ringerike kommune fortsetter. Kulturplanen med 
satsningsområder, muligheter og samarbeid legges fram til politisk behandling i våren 2016. 

I kulturarbeidet fordeles tilskudd til lag, organisasjoner og arrangementer og det gis råd og veiledning 
til arrangører. Kultursektoren er involvert i utstillinger og arrangement og har ansvar for søknader om 
spillemidler og utleie av kommunens idrettshaller. 

 

Rammetabell 2016-2019 

  2016 2017 2018 2019 

Grunnlag for budsjett  21 370 24 089 24 089 24 089 

Lønnskompensasjon 42 0 
  Rammeendring 2 677 0 0 0 

Netto driftsramme 24 089 24 089 24 089 24 089 

     Nye tiltak / endrede behov 
    Kulturadministrasjonen - Tilskuddsportalen 110 

   Kulturadministrasjonen – kulturleder i hel stilling  616 
   Biblioteket – styrking av budsjettet til for å utvide 

tjenestetilbudet, kommunal andel til prosjekter  400 
   Kulturskolen – rektor i hel stilling og 

kompensasjon for økte utgifter til husleie, renhold 
og fellesutgifter 400 

   Ringerikshallen - videreføre tilbudet  300 
 

  
 Tilskudd trossamfunn - økt tilskudd  1 000 

   Effektiviseringskrav -149 
   Sum rammeendring 2 677 0 0 0 

 

Rammeøkningen gjelder økte tilskudd til tros- og livssynssamfunn i tråd med ny beregningsmodell. 
Det er og foreslått midler til noen stillingsendringer på kulturområdet for å styrke og videreutvikle 
kommunens kulturskole og kulturforvaltning. 

3.4.1 Det generelle kulturarbeidet. 
Det generelle kulturarbeidet omfatter kommunal egenaktivitet, forvaltning og tilskuddsordninger. 
Innenfor disse tre områdene ligger Den Kulturelle Spaserstokken, Den Kulturelle Skolesekken, 
Ungdommens Kulturmønstring og mindre arrangementer i tilknytning til for eksempel Riddergaarden. 
Forvaltningsområdene inkluderer planer og strategier innen idrett, kunstforvaltning og kultur. 
Tilskuddsområdene består av idrettstilskudd, kulturmidler, kulturaktiviteter og tros- og livssynstilskudd. 
I tillegg er det en del institusjoner som får faste tilskudd over kulturbudsjettet, som Buskerudmuseet, 
Ringerike Kultursenter og Buskerud Teater. 

I 2016 vil hovedfokus være å utarbeide en kulturplan, samt å gjennomgå og revidere rutiner og 
avtaleverk i tilknytning til kulturforvaltningen. 
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3.4.2 Kulturskole 
Kulturskolen holder til i Hønefoss sentrum og gir undervisning i musikk- og kunstfag. 
Kulturskolen har undervisning både for talent og for bredde. Hovedmålgruppe er barn og unge.  

Kulturskolen er hjemlet i Opplæringsloven, der det heter at alle kommuner skal ha et musikk- og 
kulturskoletilbud til barn og unge. 

3.4.2.1 Målformuleringer og status 

Område Status 

2014 

Status 

2015 

Mål 

 2016 2017-2019 

Brukerperspektiv     

Målt kvalitet     

 Andel av personalet med 
fagutdanning 

Ny 
indikator 

80 % 80 % 80 % 

 Dekningsgrad: Andel elever i 
grunnskolealder i kommunens 
kulturskole  

Ny 
indikator 

6 % 6,5 % 8 % 

Ringerike kommune har i dag en relativt liten andel elever i kulturskolen i forhold til sammenlignbare 
kommuner og statlige mål. 

Ringerike kulturskole tilbyr undervisning i instrumenter og kunstfag. Det er et mål å øke elevtallet 
de kommende år. Fra 2016 vil det bli tilbud om drama/teaterundervisning. Det er et mål å gjøre 
kulturskolen til en mer aktiv og åpen integreringsarena, der elever fra ulike kulturer møtes, utveksler 
kulturelle uttrykk og skaper nye prosjekter sammen. 

3.4.3 Bibliotek 
Ringerike bibliotek skal være et sted for informasjon, kunnskap, livslang læring og deltakelse. Det skal 
også være et sted for opplevelse, kreativitet, trivsel og rekreasjon. 

Hovedbiblioteket ligger i Hønefoss, med avdelinger på Sokna, Nes og i Ringerike fengsel. Ringerike 
bibliotek er en inkluderende og uavhengig møteplass. Biblioteket formidler litteratur og kunnskap, og 
tilbyr varierte aktiviteter og arrangementer gjennom hele året. Ringerike biblioteket tilbyr også digitale 
bibliotektjenester. 

Biblioteket er hjemlet i Lov om folkebibliotek. 

3.4.3.1 Målformuleringer og status 

Område Status 

2014 

Status 

2015 

Mål 

 2016 2017-2019 

Brukerperspektiv     

Målt kvalitet     

Antall utlån  82 667 82 000 82 000 81 000 

Fysiske besøk - hovedbiblioteket 92 671 92 800 92 800 93 000 

Antall arrangementer  20 22 32 36 

Litteraturformidling og bibliotekopplæring for 
skoler, barnehager o.a. 

Ny 
indikator 

40 44 49 

Selvbetjeningsgrad (utlån på automat, 
fornyelser per nett og sms)  

Ny 
indikator 

50 % 50 % 60 % 
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På nasjonalt nivå har både tallene for utlån og besøk vist synkende kurver. Biblioteket ønsker å 
stimulere til økt bruk gjennom flere arrangementer og aktiviteter, og bedre markedsføring av 
bibliotekets tilbud og tjenester.  

3.4.4 Investeringer 

 

Meråpne bibliotek 

Arbeidet med «Meråpne bibliotek» startet i 2015. Første del av prosjektet, å installere alarmporter og 
ny merking av alle bøker gjennomføres i 2015. Det foreslås å bruke kr. 500 000 til noe ombygging i 
2016, slik at låntakere kan benytte bibliotekene også utenom betjent åpningstid fra høsten 2016. 

Schjongshallen (Ishallen) 

I 2015 er det lagt nytt isbanedekke i Schjongshallen, lagt radonsperre og skifta isvant, etablert ny 
utvendig rømningstrapp, nye branndører og nye nød- og ledelys.  

Opprinnelige pumper og shunter er i stor grad teknisk foreldet eller har mistet funksjonene og skal 
byttes. Det foreslås derfor 3 millioner kroner i 2016 til å ferdigstille arbeidet i ishallen.  

Ringerike Ishockeyklubb har bidratt med 2 millioner kroner til oppgraderingen av hallen. På det nye 
kjøleanlegget vil det være kommunal styring og drift, men Ishockeyklubben vil fortsatt ha ansvar for 
vedlikehold av isflaten.  

Røsholmstranda 

Ringerike kommune har i 2015 inngått avtale med Ringerike og Hole Røde Kors om leie og drift av 
Røsholmstranda. Avtalen innebærer at kommunen har ansvar for sanitærbygg og ytre vedlikehold på 
kafébygget. Rådmannen foreslår å oppgradere området og gjøre stranden mer attraktiv og 
publikumsvennlig og det er avsettes 5 millioner kroner til oppgradering av uteområdet, vedlikehold av 
kafébygget, og oppgradering av sanitærforhold.  

Krematoriet 

Det er foreslått 400 000 kroner til ny kistehåndtering og tiltak som gjør krematoriet livssynsnøytralt i 
2016. Det forslås videre å sette av penger til nytt orgel i 2018. 

Tilskudd til Ringerike kirkelige fellesråd 

Kommunens del av investeringene i ny Hønefoss kirke er til sammen 44,3 millioner kroner i 2017 og 
2018.  

I de to kommende årene avsettes det 1,4 millioner kroner til stasjonært slukkeanlegg i Tyristrand kirke, 
sanitæranlegg og utvidelse av redskapshus i Veme kirke og universell utforming i Nes kirke. 

I 2017 avsettes det 360 000 kroner til universell utforming i Hval kirke og sanitæranlegg og utvidelse 
av redskapshus i Veme kirke. 

Investeringer kultur, idrett, kirke 2016 2017 2018 2019 SUM

Kultur - Selvbetjente bibliotek 500                500                

Eiendom - Rehabilitering Schjongshallen 3 000             -                 3 000             

Eiendom - Røsholmstranda 5 000             5 000             

Eiendom - Krematoriet 400                2 000             2 400             

Tilskudd til RKF - Gjenoppbygging Hønefoss kirke 26 300           18 000           44 300           

Tilskudd til RKF - Oppgradering og utvikling kirker 1 400             360                -                      -                      1 760             

10 300           26 660           20 000           -                      56 960           
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3.5 Helse og omsorg  
Sektoren er organisert i 14 enheter og omfatter følgende tjenester:  

 hjemmebaserte tjenester 
 tjenester til funksjonshemmede 
 institusjoner med korttidsopphold, langtidsopphold og dagopphold 
 psykisk helse og rus 
 krisesenter 
 legevakt 
 NAV 
 miljørettet helsevern og smittevern 
 RingeriksKjøkken med servicesentrene 

Sektoren har tilbud om ulike avlastningstjenester, omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse for 
at kommunens innbyggere med pleie og omsorgsbehov skal kunne bo lengst mulig i eget hjem.  

Ringerike kommune har organisert tjenestetildelingen i eget tildelingskontor. Her er også 
koordinerende enhet som koordinerer tjenester til brukere med sammensatte og langvarige 
tjenestebehov. Tjenester tildeles etter veileder til tildelingspraksis jf. Helse – og omsorgstjenesteloven, 
helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven, forvaltningsloven og verdighetsgarantien. 

Rammetabell 2016-2019 

 

Budsjettet for 2016 tar utgangspunkt i faktisk driftsnivå i 2015. Utfordringen i 2016 er å drive 
tjenestetilbudet slik at flere ressurser kan settes inn lenger ned i omsorgstrappen (forebyggende 
arbeid). 

RingeriksKjøkken fikk en reduksjon i pris på mat til hjemmeboende under behandling av Budsjett 
2015. Det førte til en svikt i inntekt på 1,3 millioner kroner. Svikten i inntekt har ikke RingeriksKjøkken 
eller sektoren greid å finne dekning for i 2015. Dette dekkes opp i forslaget til budsjett 2016.  

Sektoren må i perioden 2016 - 2019 videreføre det gode arbeidet med effektivisering, 
kompetanseheving og strukturendring for å få en effektiv og god organisasjon som holder sin 
budsjettramme. Sektoren ønsker å fokusere ytterligere på forebyggende arbeid ved å dreie tjenester til 
et lavere omsorgsnivå.   

Interkommunalt samarbeid gjelder Ringerike interkommunale legevakt og Hønefoss krisesenter. 
Økning i lønns- og øvrige driftsutgifter fører til en økning i kommunens årlige tilskudd. Økning i 
driftstilskudd til leger relateres til økt sats. 

2016 2017 2018 2019

Grunnlag for budsjett 590 124 614 159 614 159 614 159

Lønnskompensasjon helårseffekt 3 535

Sum rammeendring 20 500 0 0 0

Netto driftsramme 614 159 614 159 614 159 614 159

Nye tiltak/ endrede behov 

Styrking av tjenesten 7 000            

Lønns- og prisvekst interkommunalt samarbeid 

og driftstilskudd leger 818               

Drift av lovpålagte kommunale øyeblikkelig hjelp 

plasser 7 620            

Økte tjenester ti l  flyktninger 10 360         

Styrking av helsekontoret på Hvalsmoen transittmottak 400               

Administrativ justering mellom rammeområder -1 396          

Effektivisering -4 302          

Sum rammeendring 20 500 0 0 0
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Et viktig virkemiddel i samhandlingsreformen er etablering av kommunalt øyeblikkelig-hjelp-plasser. 
Dette tilbudet har inntil nå blitt finansiert av øremerkede tilskudd. Fra 2016 skal kommunen sørge for 
tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for 
øyeblikkelig hjelp. Penger til dette overføres i rammetilskuddet. Det er behov for en rammeøkning på 
7,62 millioner kroner.  

Økte tjenester til flyktninger er i hovedsak grunnet økning i antall flyktninger som bosettes i kommunen 
i 2016. Det samme gjelder styrking av helsekontoret på Hvalsmoen. Her vil finansiering komme via 
statlige tilskudd. 

Samhandlingsreformen legger til grunn at kommunene skal ta et større ansvar for behandling og 
oppfølging av pasienter også innenfor psykisk helse og rus. Antall døgnplasser i sykehus reduseres. 
Denne omleggingen fører til at kommunen har fått større ansvar for flere brukere med omfattende 
psykisk helse og rusproblematikk. Det er behov for å styre ressurser til tjenester i bolig. Det er også 
viktig å arbeide aktivt for å sikre tilstrekkelig kompetanse til å håndtere personer med alvorlige og 
sammensatte problemer. Regjeringen tar sikte på å innføre betalingsplikt for utskrivningsklare 
pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling tidligst fra 1. januar 2017.  

Ve terrasse har lenge stått ubrukt. Bygningen har 8 leiligheter og fellesareal. Bygget oppgraderes nå 
til dagens standard og tilpasses brukergruppen psykisk helse og rus. Kostnader til utbedring belastes 
Boligstiftelsen som så belastes sektoren. Boligen bemannes med kompetanse på brukergruppens 
utfordringer. Planlagt innflytning er juni 2016. 

Året 2016 brukes til å stabilisere drift og øke nødvendig kompetanse. Sektoren vil løse 
effektiviseringskravet på 0,5 % ved innføring av nærledelse, noe som forventes å gi en nedgang i 
sykefravær. Det forventes også en effektivisering på logistikk og innkjøp.   

3.5.1 Sentrale utfordringer 

Kompetanseutvikling 

Utviklingen etter innføringen av samhandlingsreformen er at en større del av helse- og 
omsorgstjenestene leveres i kommunene. Vi ser en reduksjon i antall liggedøgn. Vestre Viken HF har 
den korteste liggetiden i Helse sørøst. Antall reinnleggelser er lavt. Dette sier noe om kvaliteten i 
behandlingen på sykehuset og at de kommunale tjenestene er gode. 

Målet er å hjelpe brukeren til et best mulig liv, der brukeren selv opplever å mestre livet i tråd med 
egne mål. En annen målsetning er at brukeren unngår forverring og komplikasjoner slik at en opplever 
å være selvhjulpen i størst mulig grad lengst mulig.  Dette stiller store krav til kompetanse i 
kommunen. Rådmannen ønsker å øke sykepleierkompetanse. Det er også nødvendig å vurdere 
legedekning i institusjonene. Videre påpeker rådmannen at det er nødvendig med fortsatt tett og godt 
samarbeid med fastlegene og sykehuset.   

Helse og omsorg vil i perioden satse på kompetansehevende tiltak og videreutvikling av egne ansatte. 
God kompetanse på riktig nivå, rett sted og rett tid er en forutsetning for gode og effektive tjenester. 
Det er siste året startet kvalitetsforbedrende nettverksgrupper innen brukerstyrt personlig assistanse, 
tildelingsarbeid, hverdagsrehabilitering, kompetanseplanarbeid og nettverksarbeid innen rus og 
psykisk helse. Dette gjøres som en del av 6-kommuners-samarbeidet  

Ringerike kommune satser på lærlinger. Vi har siste året økt antall lærlinger og innen 2018 vil det 
være 38 ordinære lærlinger i sektoren. Det kreves god og systematisk oppfølging av denne gruppen, i 
tillegg til at flere ansatte får veiledningskompetanse gjennom arbeidet med lærlinger.   

Ledelse 

Helse og omsorg har siste året gjennomført endringer i organisering og lederstruktur. Sektoren består i 
dag av 14 enheter, og det er innført lederteam på alle enhetene. Dette for å sikre bedre og tettere 
oppfølging av ansatte og tjenestene som produseres. Det vil i handlingsplanperioden være fokus på å 
videreutvikle lederteamene til å bli trygge og selvstendige slik at de på selvstendig grunnlag jobber 
med kompetanse og kontinuerlig forbedringstiltak på egen enhet innenfor de tildelte økonomiske 
rammer. Elektronisk kvalitetssystem implementeres i alle enheter i løpet av 2016.  
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Helse og omsorg vil i 2016 arbeide med ny planstruktur. Det er et mål å ha realistiske og 
fremtidsrettede planverk slik at utvikling av helse- og omsorgstilbudet skjer i tråd med befolknings og 
sykdomsutvikling i kommunen.  

Videreutvikling av omsorgstrappen med satsning på forebyggende tjenester 

I Ringerike kommune prioriteres tjenestene etter BEON5-prinsippet, som best illustreres gjennom en 
omsorgstrapp. Jo høyere opp i trappen desto mer inngripende tjenester. 

 

Dagtilbud, hverdagsrehabilitering og hjemmetjenester er tjenester nederst i trappen, hvor brukeren 
aktivt kan bidra til å beholde, gjenopprette, eller øke funksjonsnivå.  

Lengst opp i omsorgstrappen finnes institusjoner og spesialenheter. Den demografiske utviklingen i 
Ringerike kommune vil i tiden fremover gi en økning i andel eldre over 90 år.  Forskning viser at 
forekomst av demens øker i tråd med økende alder. Denne gruppen pasienter er i dag utfordrende å 
ivareta i eget hjem Tilgangen på omsorgsboliger tilpasset demente er ikke tilpasset dagens behov og 
søkes løst ved nybygg i nær fremtid. Dette fører til at en stor del av institusjonsplassene blir prioritert til 
demente. Dekningsgraden for institusjonstjenestene i Ringerike kommune er lavere enn 
kommunegruppe 13. Dette kompenseres ved at vi har høyere tjenestevolum på hjemmetjenester, som 
igjen fordrer en stram og effektiv tildelingspraksis med tildeling på best effektive omsorgsnivå.   

Det er et mål å redusere tildelte timer. Dette vises i måleskjema. Slik omsorgstrappen er organisert i 
dag mangler det viktige tilbud lengst nede i trappen. Her nevnes blant annet dagsenter som felles 
møteplass, forebyggende hjemmebesøk, og godt utbygd hverdagsrehabiliteringstilbud. Rådmannen 
anbefaler å videreutvikle omsorgstrappen ved å etablere tilbud lengre ned i trappen. Dette er mulig 
dersom man omprioriterer ressurser innenfor sektoren.  

Forebyggende hjemmebesøk 

Hjemmetjenestene kan forebygge, legge til rette for å redusere fare for funksjonssvikt og 
sykdomsutvikling. Rådmannen anbefaler å videreutvikle omsorgstrappen ved å tilby forebyggende 
hjemmebesøk til eldre som fyller 78 år. Formålet er å skape en aktiv brukerrolle og større grad av 
trygghet for friske eldre. Besøkene skal fungere både som informasjonskanal og styrke de eldre sine 
ressurser og tro på egen evne til å ta vare på sin egen helse. Forebyggende hjemmebesøk knyttes til 
de øvrige helsetjenester og aktivitetstilbud.  

                                                      
5 BEON-prinsippet  - Beste effektive omsorgsnivå 
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Hverdagsrehabilitering 

Prosjektet har vært finansiert av prosjektmidler, i alt 1,5 millioner kroner i perioden 2013-2015.Det 
søkes prosjektmidler også for 2016. To stillinger (ergoterapeut og fysioterapeut) er øremerket 
hverdagsrehabilitering. I tillegg er det fire hjemmetrenere. Midlene brukes til å finansiere 
hjemmetrenere og vikar for ergo- og fysioterapeut.  

Ved å arbeide målrettet med å gjøre brukeren mest mulig selvhjulpen, kan behovet for langvarige og 
omfattende tjenester i mange tilfeller reduseres. Resultatet er at behov for institusjonsplass utsettes.  
Brukeren vil tidlig motta et tverrfaglig tilbud med fokus på rehabilitering og mestring. Den enkelte vil få 
økt livskvalitet, lengre levetid og større mulighet for å mestre hverdagen i eget hjem.  

Dette krever et tett samarbeid mellom tjenestetildeling, korttidsinstitusjon og den aktuelle 
hjemmetjeneste. Resultatene fra prosjektet i Ringerike kommune er gode. Det foreslås å prioritere 
denne tjenesten, slik at dette arbeidet kan videreføres dersom tilskuddsordning ikke fortsetter. 

Nasjonalt læringsnettverk for helhetlig pasientforløp implementeres som metode.  Dette er 
kompetansehevende tiltak, satsning på brukermedvirkning og pasientsikkerhet. 

Kommunikasjon og samhandling 

For å møte fremtidens utfordringer må helse- og omsorgstjenesten utvikle samspillet og gi større rom 
for de frivillige og pårørende. Frivillig arbeid krever oppfølging og systematisk arbeid innen sektoren. 
Det vil derfor utarbeides en strategi for hvordan dette kan håndteres. Som et tiltak for å styrke 
samarbeidet med utdanningsinstitusjoner og frivillighet planlegges gjennomføring av Livsgledeuke og 
VÅR- konferansen i 2016. 

Arbeidet med effektivisering, omstilling og strukturendring har medført nedgang i antall årsverk. 
Kvaliteten og tilliten til tjenestene har blitt utfordret. Rådmannen kommer i løpet av 2016 til å vurdere 
pårørendeutvalg ved institusjonene. Dette for å etablere kanaler for dialog, tilbakemelding og aktiv 
deltakelse. Tanken er at brukerutvalg kan bidra til åpenhet, felles forståelse og forebygging av 
konflikter.  

Rådmann foreslår å opprette eget brukerutvalg for Helse og omsorg i løpet av 2016, og vil fremme en 
sak om dette.   

Dialog og samhandling med egne ansatte er viktig. Helse og omsorg er en stor og omfattende sektor. 
For å ivareta informasjon og samhandling har sektoren prioritert å arrangere MKS-samlinger fire 
ganger i året. Dette videreføres.  

Folkehelsemeldingen skal revideres innen utgangen av 2016.  

Målstyring 

Kommunen er gjennom helse- og omsorgstjenesteloven pålagt å drive systematisk kvalitetsforbedring. 
Dette arbeidet har ikke vært godt nok prioritert siste år, og det er derfor nødvendig å utarbeide en 
kvalitetsplan i handlingsperioden. Det skal defineres viktige kvalitetsindikatorer som kan kobles opp 
mot pasient- og brukerundersøkelser. Dette gir et mer fullstendig bilde av kvaliteten i tjenestene.  

Helse og omsorg skal i 2016 implementere elektronisk kvalitetssystem med egen avviksmodul. Dette 
betyr at sektoren gjennom hele 2016 vil jobbe med kvalitetssikring av tall. 

3.5.2 Tjenesteområdene  

3.5.2.1 Tildelingskontoret med koordinerende enhet 
Ringerike kommune har organisert tjenestetildelingen i eget tildelingskontor. Her er også 
koordinerende enhet. Tjenester tildeles etter veileder til tildelingspraksis jf. Helse- og 
omsorgstjenesteloven, helsepersonell loven, pasient og brukerrettighetsloven, forvaltningsloven og 
verdighetsgarantien.  

Fokusområder i perioden vil fortsatt være å arbeide for et enhetlig tildelingskontor med felles praksis 
mellom saksbehandlerne. For å oppnå felles praksis må man ha felles forståelse og terskel for tildeling 
og utmåling av tjenester. Det trengs felles samhandling med utfører for å bedre relasjoner og 
rolleforståelse mellom tildeler og utfører ut fra målet om å å tildele tjenester lavest mulig i 
omsorgstrappen.  
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3.5.2.2 Hjemmetjenester  
Hjemmetjenester omfatter hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet i tillegg til ansvar for 
trygghetsalarm og matombringing. 

Tjenesten er regulert i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om pasient 
og brukerrettigheter. 

Fokus i perioden er god og aktiv bruker og pårørendemedvirkning med tett og kontinuerlig dialog 
mellom Tildelingskontoret og hjemmetjenester. Det vil også være avgjørende med god struktur, 
veletablerte rutiner og økt faglig kvalitet i tjenesten.  

Brukerfokuset «Hva er viktig for deg?» skal være kjent for alle ansatte. Kunnskap om omsorgstrappen, 
hverdagsrehabilitering, helhetlig pasientforløp og innføring av kvalitetsforum er satsningsområder. 

3.5.2.3 Tjenester til funksjonshemmede (TTF)  
TTF gir i dag tjenestetilbud til brukere hovedsakelig i døgnbemannet bofelleskap, men også 
ambulerende tjeneste, dagsenter og arbeidssenter.  

Tjenesten er regulert i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om pasient 
og brukerrettigheter. Tjenester til funksjonshemmede vil ha samme satsningsområde som for 
hjemmetjenester.  

3.5.2.4 Institusjon  
Enheten har ansvar for langtidsbrukere med stort pleiebehov, samt brukere med behov for korttid- og 
avlastningsopphold. Tjenesten er regulert i Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og 
pleie.  

Arbeidet med å bedre internkontroll og innføre standardiserte prosedyrer fortsetter også i 2016. 
Målsetningen er et veletablert og «levende» internkontrollsystem. Også her vil god struktur, 
veletablerte rutiner og økt faglighet være satsningsområder. Institusjonstjenestene vil arbeide med 
aktivitet tilpasset brukerens behov og ressurser. Dette for å skape en meningsfull hverdag.  

3.5.2.5 Målformuleringer og status 

Område Status Status Mål 

2014 2015 2016 2017-2019 

Brukerperspektiv 

Målt kvalitet 

Ambulerende hjemmetjeneste, hjemmetjeneste i bofelleskap og institusjon 

Fravær av alvorlige feilmedisinering  Ikke data Ufullstendig 

 

0 0 

Antall brukere som har deltatt i 
hverdags-rehabilitering  

20 36 45 45 - 60 

Antall avtalte tjenestebesøk som 
tjenesten selv avlyser 

Ikke data Ikke data 
gode nok 

Måle i 2016 
Sette mål for 
2017-2019 

 

Iverksettingstid av vedtak 
hjemmetjenester 

Ikke data Ikke data Måle i 2016 
Sette mål for 
2017-2019 
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Område Status Status Mål 

2014 2015 2016 2017-2019 

Brukerperspektiv 

Målt kvalitet 

Ambulerende hjemmetjeneste, hjemmetjeneste i bofelleskap og institusjon 

Antall fall fordelt etter alvorlighetsgrad Ikke 
fullstendig 

data 

Ikke gode 
nok data. 

Totalt antall 
registrerte 

fall pr. sept. 
2015 er 113 

Måle i 2016 
Sette mål for 
2017-2019 

 

 

IPLOS registrering - antall med aktive 
vedtak med ufullstendig utfylt 
kartlegging 

 

Ikke data 

 

Finne frem til 
målemetode 

Måle i 2016 
Sette mål for 
2017-2019 

 

Antall forventningsavklaringer ved 
innkomst i %  

Ikke data 80 % 100 % 100 % 

Psykisk helse og rus 

Antall brukere med individuell plan  Ca. 20 25 25 25 

Det er gjennomført forventnings-
samtaler med bruker 

Ikke sikre 
data 

70 % 85 % 90 % 

 

Tildelingskontoret  

Gjennomsnittlig liggetid på sykehuset 
etter at pasienten er definert som 
utskrivningsklar  

 0-3 døgn 0-3 døgn 0-3 døgn 

Andel korttidsplasser belagt med 
korttidspasienter  

75-89 % 90-100 % 90-100 % 90 – 100 % 

Gjennomsnitt tildelte tjenester pr. uke 
pleie og omsorg utenfor institusjon  

7,9 timer 7,8 timer 7,7 timer 7,5 timer 

Tall kan hentes ut fra egne registreringer, KOSTRA, IPLOS, Gerica og avviksmodul i elektronisk 
kvalitetssystem. 

Brukerundersøkelser - Opplevd kvalitet   Status Mål 

Hjemmetjenester 2013 2015 2017 
Resultat for bruker 4,8 5.0 5.0 
Brukermedvirkning 4,2 4,4 4,6 
Trygghet og respektfull behandling  4,4 4,8 5.0 
Tilgjengelighet 4,7 4,8 4,9 
Informasjon 5,0 5,0 5.0 
Generelt fornøydhet 4,7 4,9 5,0 

Brukerundersøkelsene til Bedre kommune benyttes til måling annen hvert år. Tilsvarende måltabell for 
nedenstående undersøkelser er utarbeidet og gjennomføres etter plan. 

 Brukere av psykisk helsetjeneste 18 år og eldre - 2016 
 Brukere med utviklingshemming - 2016 
 Pårørende/brukerrepresentant utviklingshemmede - 2016 
 Brukere av dagtilbud – forenklet utgave - 2016 
 Brukere institusjon – forenklet utgave - 2015 
 Pårørende institusjon - 2015 
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3.5.2.6 NAV 
De kommunale tjenestene i NAV er lovregulert i lov om sosiale tjenester i NAV og 
introduksjonslovgivningen. 

Formålet med lov om sosiale tjenester i NAV er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial 
og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme 
overgangen til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltagelse i samfunnet. 

Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet 
tjenestetilbud. 

NAV- kontoret skal ivareta brukerens helhetlige behov for bistand, og tilby en individuelt tilpasset 
oppfølging med de tjenester, tiltak og virkemidler kontoret rår over. 

Formålet med introduksjonsordningen er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltagelse i 
yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.  

I NAV Ringerike er følgende kommunale tjenester samlet: økonomisk sosialhjelp, gjeldsrådgivning, 
boligsosialt team, flyktning og husbank.  

Økonomisk sosialhjelp 

NAV har i 2015 hatt rundt 500 brukere med sosialhjelp som hovedinntekt. Dette er et høyt antall. 
Gjennomsnittlig antall måneder man mottar sosialhjelp er rundt 6 måneder, dette er også høyt i forhold 
til sammenlignbare kommuner. Det er tre «drivere» når det gjelder økonomisk sosialhjelp: 

1. størrelse på utbetalingene 
2. antall brukere som mottar sosialhjelp som hovedinntekt 
3. gjennomsnittlig antall måneder man mottar sosialhjelp 

NAV Ringerike vurderer det slik at det ikke er mulig å stramme inn ytterligere på størrelsen på 
utbetalingene uten å ha lavterskeltiltak.  

NAV Ringerike ønsker å jobbe aktivt med de to andre driverne. Aktuelle tiltak er til råd og veiledning 
samt forebyggende arbeid med særlig fokus på unge brukere, bruke vilkår/sanksjoner aktivt, økt bruk 
av Kvalifiseringsprogram, samt høyest mulig frekvens for oppfølging av langtidsmottakere.  

Stortinget vedtok i juni 2015 at NAV må stille vilkår om aktivitet ved tildeling av sosialhjelp. Det er enda 
ikke besluttet når lovendringen skal tre i kraft, men 1. januar 2016 er nevnt som mulig dato for 
iverksettelse. Aktivitetene NAV tilbyr skal ifølge lovendringen være individuelt tilpasset behov og 
funksjonsnivå til den enkelte. Det er forventet at kommunen må kunne tilby alt fra lavterskel 
aktivitetstiltak til arbeidsrettede aktiviteter, samt økt intensitet i oppfølgingen. Dersom bruker takker nei 
til aktivitetstilbud, kan NAV-kontoret fatte vedtak om å redusere/stoppe utbetaling av sosialhjelp. 

Flyktninger og migrasjonshelse 

I 2015 skal det bosettes 71 flyktninger. I tillegg skal det bosettes fem enslige mindreårige i alderen 15-
18 år. Dette er eksklusiv familiegjenforeninger.  Rådmannen har i 2015 styrket 
saksbehandlerkapasiteten ved flyktningkontoret for å sikre rask overgang i introduksjonsprogram, 
aktivitet og integrering. Det vil i 2016 utarbeides en strategi for det kommende boligbehovet.  

Jevnaker har i 2015 anmodet Ringerike om bistand i integreringsarbeidet med flyktninger fra 2016. 
Ringerike kommune vil organisere denne bistanden gjennom vertskommunesamarbeid med oppstart 
januar 2016. Tjenesten øker i omfang, og krever et større fokus. Det er besluttet å samordne 
flyktningeenheten og introduksjonssenteret i sektor kultur. Dette arbeidet starter høst 2015 og 
forventes klart til oppstart januar 2016.  

Asylsøkere og flyktninger har et særskilt behov for oppfølging av helse- og omsorgstjenestene i 
kommunen. Vi har i dag en utfordring knyttet til behov for allmennmedisinske tjenester til asylsøkere 
og flyktninger som kommer direkte til kommunen (nyankomne mindreårige asylsøkere, 
arbeidsinnvandring, familiegjenforeninger og direkte bosatte flyktninger). Rådmann anbefaler at det 
tverrsektorielt startes et arbeid for å etablere et koordinert allmennmedisinsk tilbud, som også 
innebefatter smittevern og vaksinekompetanse. 
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Boligsosialt arbeid – prosjekt BASIS  

Helse og omsorg med NAV jobber målrettet med å implementere Boligsosial handlingsplan. BASIS er 
Husbankens boligsosiale utviklingsprogram. Prosjekt BASIS går over tre- fem år og består blant annet 
av prosjektmidler, veiledning og råd fra Husbanken og forpliktende samarbeidsmøter sammen med de 
andre kommunene som deltar i BASIS.  

I løpet av 2016 skal boligsosial handlingsplan evalueres. Delprosjekt «Leie til eie» vil i 2016 prioritet. 

I følge rapport fra PWC ligger antallet boliger kommunen har tilgjengelig for utleieboliger på samme 
nivå som sammenlignbare kommuner i Buskerud, KOSTRA-gruppe 13 og landet for øvrig. Etter nytt 
vedtak om bosetting av flyktninger har behovet for boliger til denne gruppen økt fra 45 til 71 for 2015 
(og i 2016 fra 45 til 59). Flyktningene må fortrinnsvis bosettes i kommunalt disponerte boliger.  

Målsetningen for prosjektet må derved bli å sikre tilstrekkelig sirkulasjon i de boligene kommunen 
disponerer slik at kommunen til enhver tid har nok egnede boliger tilgjengelig. Dette oppnås ved bruk 
av ulike virkemidler, blant annet metoder fra delprosjekt «Leie til eie». Det gir trygghet og tilhørighet å 
ha sin egen bolig, Det er folk som leier eller som søker å leie kommunal bolig som får tilbud om å 
kjøpe boligen de leier. Tilbudet videreføres med «leie med sparing» til egenkapital. 

 

3.5.2.7 Måltabell NAV  

 Status Status Mål 

 2014 2015 2016 2017-2019 

Brukerperspektiv     

Målt kvalitet     

 Antall brukere med sosialhjelp som 
hovedinntekt 

520 485 450 420 

 Gjennomsnitt antall måneder på 
sosialhjelp 

6,29 5,85 5,6 5,4 

 Antall mellom 18-24 år på økonomisk 
sosialhjelp 

94 83 80 70 

 Oppfylle kommunestyrevedtak om 
bosetting av flyktninger 

Ja 45 Ja 71 Ja(antall) Ja(antall) 

 70 % av deltakerne som har 
gjennomført introduksjonsprogram 
skal i arbeid, utdanning eller annen 
kvalifisering mot arbeid direkte etter 
avsluttet program 

47 % 59 % 65 % 70 % 

Opplevd kvalitet*     

 «Jeg får den service jeg trenger fra 
NAV-kontoret» 

4,4 av 6 Tall ikke klar 4,9 5,0 

 «Veileder var interessert i å finne 
gode løsninger sammen med meg» 

4,8 Tall ikke klar 5,0 5,0 

  «Har noen på NAV -kontoret snakket 
med deg om muligheten til å komme i 
arbeid?» 

71,2 % av 
100 % 

Tall ikke klar 78 % 80 % 

 

Alle mål er målbare. Tallene hentes fra fagsystemet SOCIO, NIR, den årlige brukerundersøkelsen for 
NAV-kontor og NAVs årlige HKI-undersøkelse (medarbeiderundersøkelsen).   

* Brukerundersøkelsen gjennomføres i november.  
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3.5.2.8 Interkommunale tjenester 

Krisesenter – et ressurssenter mot vold i nære relasjoner. 

Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud (krisesenterlova). 
Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig hjelpetilbud til kvinner, menn og medfølgende barn 
som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Det utarbeides en handlingsplan for vold i 
nære relasjoner i handlingsperioden. 

Krisesentertilbudet er et interkommunalt tiltak som driftes etter vertskommunemodellen, et samarbeid 
mellom 14 deltakende kommuner i 2015, der Ringerike kommune er vertskommune. Nedslagsfeltet 
omfatter 102 856 innbyggere per 01.01.14, jf. SSB.  

I tillegg til faktisk bruk skal krisesenteret være i akutt beredskap til enhver tid, døgnet rundt, sju dager i 
uken.  

Ringerike interkommunale legevakt 

Ringerike interkommunale legevakt er primærhelsetjenestens akutte legetilbud utenfor fastlegenes 
alminnelige åpningstid i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Flå, Modum og Sigdal. 
Tjenesten regulert av Helse- og omsorgstjenesteloven. 

Samarbeidet er organisert etter § 28-1 b.Vertskommunesamarbeid med Ringerike som 
vertskommune. Det er ca. 60 000 innbyggere i kommunene til sammen.  

Det er i 2015 fattet vedtak om igangsettelse av en mulighetsskisse som skal vise hvordan Ringerike 
interkommunale legevakts arealbehov bør dekkes fra 2020.  Mulighetsskissen skal si noe om hvilke 
tjenester som kan lokaliseres og samlokaliseres i bygget. Legevakten skal framstå som en 
kompetansebedrift og deltaker i samhandlingsreformen som akutt allmenn medisinsk helsetjeneste. 

Fokuset i perioden vil være å jobbe med rekruttering og hindre turnover av personale, samt sikre 
godkompetanseutvikling. Det skal i perioden utarbeides plan for gjennomføring og implementering av 
krav i ny akuttforskrift. Det er 2015 igangsatt et arbeid med en strategisk plan for legetjenester.  

Hvalsmoen helseavdeling 

Ringerike kommune har ansvar for helseavdelingen ved transittmottaket. Tjenesten er 
regulert i Forskrift om tjenester til personer uten fast opphold 

Det er i september 2015 650 asylanter i transitt i mottaket. Det oppgis ikke tall for fordeling av barn og 
voksne da dette til enhver tid vil variere på et transittmottak. 100 av de 650 er enslige mindreårige 
asylsøkere.  

Mottaket endrer seg høsten 2015 fra å være et rent transittmottak til også å bli et ankomstmottak. 
Antall plasser økes med 200, til totalt 850 plasser. Av disse plassene vil 400 være ankomstmottak og 
de øvrige være transittplasser.  

Dette innebærer at nyankomne asylsøkere som blir innkvartert på Hvalsmoen mottak skal 
underlegges samme prosess som på Refstad ankomstmottak i Oslo.  Ankomstfasen omfatter 
lovpålagt og nødvendig helseundersøkelse og gjennomføring av informasjonssamtale med NOAS 
(Norsk organisasjon for asylsøkere). Usikkerheten i flyktningetilstrømningen til Norge og hvordan UDI 
velger å benytte Hvalsmoen, gjør at vi til enhver tid må være omstillingsdyktige og nytenkende. 

Fengselshelsetjenesten  

Ringerike kommune har ansvar for helseavdelingen ved Ringerike fengsel. Tjenesten er regulert i 
Helse og omsorgstjenesteloven. Helseavdelingens mål er at helsevurdering (innkomstsamtale) foretatt 
av sykepleier skal gjennomføres innen ett døgn etter ankomst.  

RingeriksKjøkken 

Her arbeides det etter visjonen «Våre brukere skal ha opplevelse av den beste matomsorg i 
kommunal sektor i landet gjennom samhandling på alle nivåer» 

Målsetting er produksjon av god mat med riktig næringssammensetning tilpasset brukernes behov. 
Det brukes en produksjonsmetode hvor maten i størst mulig grad beholder næringsstoffer, smak og 
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utseende. Det skal om legges vekt på tilpassinger til yngre brukergrupper og tilbud om ernæringstett 
kost for de med mindre matlyst. 

Miljørettet helsevern 

En sentral oppgave for Miljørettet helsevern er å føre tilsyn med ulike typer virksomheter. Oversiktene 
er viktige data for å få overblikk over faktorer som kan påvirke innbyggernes helse, ikke minst for 
utsatte grupper som barn og unge.  

Utviklingsområder for miljørettet helsevern i 2016 

 Plan for miljørettet helsevern for 2014 - 2016 følges og revideres i 2016 med virkning for 
perioden 2017-2020 (System for kvalitetsstyring med tjenesten) 

 Anskaffe elektronisk tilsynsverktøy for miljørettet helsevern og utvikle dette for tilsyn med 
universell utforming 

 Kompetanseutvikling innen prosjektledelse (statlige midler). 

3.5.3 Investeringer 
 

 

Velferdsteknologi 

Målet er å etablere en standard for velferdsteknologi som gir grunnlag for Helse og omsorgs satsning 
på velferdsteknologi for årene framover. 

Det er nødvendig å etablere en elektronisk plattform for å kunne ta i bruk velferdsteknologiske 
løsninger. Det skal etableres et testrom ved Austjord behandlingssenter. Dette vil gi mulighet for å 
teste og trene på tilgjengelig utstyr før hjemreise. Ringerike kommune skal kun anskaffe og teste ut 
allerede utprøvd velferdsteknologi. Utstyret skal også ha som mål å sikre trygg hjemmesituasjon. 
Prosjektet skal sikre at institusjonene er klarert for å kunne ta i bruk tilgjengelig teknologi.   

Bruk av velferdsteknologi har som mål å bidra til økt livskvalitet og selvstendighet for brukere. Dette i 
tillegg til optimal ressursutnyttelse av tjenestene. Med velferdsteknologi skal Ringerike kommune bidra 
til å forenkle hverdagen for pleiere, øke sikkerheten og kvaliteten i tjenestene samt legge til rette for 
nye muligheter for selvhjelp og bistand fra pårørende. I Handlingsprogram 2016-2019 er det videre 
foreslått avsatt 2 millioner kroner årlig til dette tiltaket i 2016, 2017 og 2018, i alt 6 millioner kroner.  

Inventar og utstyr  

Det er fremdeles et stort oppgraderingsbehov knyttet til institusjoner og omsorgsboliger med 
døgnbemanning i forhold til inventar og utstyr. Det vil i programperioden bli gjennomført en nødvendig 
gjennomgang og systematisk utskifting og modernisering av inventar og utstyr.  I Handlingsprogram 
2016-2019 er det foreslått avsatt 3,8 millioner kroner i 2016 og 2 millioner kroner pr år i de resterende 
årene i planperioden, til sammen 9,8 millioner kroner.  

Investeringer helse og omsorg 2016 2017 2018 2019 SUM

IKT - Pilotprosjekt Velferdsteknologi 2 000             2 000             2 000             6 000             

Helse - Inventar/utstyr 3 800             2 000             2 000             2 000             9 800             

Eiendom - Oppgradering bygningsmasse 1 500             1 500             1 500             1 500             6 000             

Eiendom - Ombygging mottak NAV 1 050             1 050             

Eiendom - Carport hjemmetjenesten 1 000             1 000             

Eiendom - Kjøp av Hvelven 85 6 000             6 000             

Eiendom - Kjøleanlegg Hfs oms.senter 3 000             3 000             

Utbygging - Heradsbygda og Hov nye omsorgsboliger 12 000           50 000           50 000           25 000           137 000         

Utbygging - Omsorgsboliger (foreldrekonsept) 3 000             13 700           16 700           

Utbygging - Omsorgssenter 1 000             4 000             50 000           50 000           105 000         

Utbygging - Ny legevakt 1 000             40 000           40 000           81 000           

Utbygging - Austjord dagsenter 

ombygging/flytting hjelpemiddellager 15 000           15 000           

50 350           113 200         145 500         78 500           387 550         
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I 2016 er ekstramidlene planlagt brukt til utstyr og inventar på dagtilbudet for eldre som flyttes fra 
Norderhovhjemmet til Austjord, til utstyr på Aurora Hensmoen samt utstyr og inventar i fellesareal i 
omsorgsboligene og til institusjonene. 

Oppgradering bygningsmasse 

Midler som brukes ved uforutsette behov, og til planlagt oppgradering av innvendige behov i 
kommunens helse og omsorgsbygg. 

Ombygging av mottak NAV 

Nasjonale retningslinjer for sikkerhet i NAVs kontorer krever at det gjøres ombygging av mottaket hos 
NAV.  Ombyggingen vil skje i samarbeid med statlig siden av NAV. Det har ikke vært mulig å 
gjennomføre denne ombyggingen før i november 2015. Rådmannen anbefaler derfor å overføre 1 
million til 2016 for denne ombyggingen 

Carport hjemmetjenesten 

Det skal bygges carporter til hjemmetjenestens bilpark ved basene på Hønefoss sykehjem, Hallingby 
og for integrerte tjenester. 

Kjøp av Hvelven 85 

Det er ønskelig å avklare eierforholdet av Hvelven 85. I dag er eierforholdet delt mellom Boligstiftelsen 
og Ringerike kommune. Det er avsatt 6 millioner i 2016 til kjøp av Hvelven omsorgssenter fra 
Ringerike boligstiftelse. 

Kjøleanlegg Hønefoss omsorgssenter 

Det er nødvendig å montere kjøling på ventilasjonssystemet ved Hønefoss omsorgssenter. Det 
foreslås å sette av 3 millioner til dette arbeidet i 2016.  

Utbygginger 

Det planlegges i perioden å gjennomføre flere byggeprosjekter for å drifte mer kostnadseffektivt i 
sektoren. 

Nytt omsorgssenter 

Rådmannen foreslår å starte utredning av nytt omsorgssenter i 2016. Det er ønskelig å erstatte 
Hønefoss omsorgssenter, som har kostnadskrevende bygningsmasse. Utredningen vil svare på behov 
og størrelse ut fra befolkningsframskriving, tomtealternativer og om det skal bygges i kombinasjon 
med omsorgsboliger. Det avsettes 1 million kroner i 2016 til utredning og foranalyse.  

Tidsplan: Oppstart av forprosjekt i 2017, byggeperioden planlegges i 2018-2020 og bygget ferdigstilles 
i 2020/2021. Foreløpige avsetninger vil eventuelt justeres i fremtidig handlingsprogram.  

Nye omsorgsboliger og dagsenter/servicesenter 

Heradsbygda 
Det er i 2015 vedtatt å bygge omsorgsboliger på tomten Norderhovhjemmet i Heradsbygda. 
Prosjektleder og referansegruppe er på plass. Det skal i 2015 og 2016 gjennomføres en 
mulighetsanalyse og påfølgende detaljplanlegging. Tomten skal utnyttes maksimalt til nye 
omsorgsboliger med smarthusteknologi, i tillegg til kontor for lege.   

Det skal også bygges kontorer for hjemmesykepleien samt servicesenter/dagsenter og disse 
dimensjoneres for framtidig behov. Rivning av Norderhovhjemmet planlegges med oppstart i 
september 2016 og oppstart bygging planlegges i slutten av 2016 med ferdigstillelse i 2019. 

Hov omsorgsboliger og foreldrekonsept 
Prosjektleder og referansegruppe er på plass. Mulighetsstudie starter på slutten av 2015 og 2016, 
samtidig med oppstart omregulering. Tomten skal utnyttes maksimalt til omsorgsboliger med 
smarthusteknologi beregnet på tjenester til funksjonshemmede. Begge prosjekter finansieres med 
husbankfinansiering i tillegg til finansiering gjennom husleie til beboere.  
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Bygging av ny legevakt 

Dagens leieavtale for lokaler på legevakt har en varighet frem til i 31.12.2019. Det er i 2015 fattet 
vedtak om igangsettelse av en mulighetsskisse som skal vise hvordan Ringerike interkommunale 
legevakts arealbehov bør dekkes med nybygg fra 2020.  Mulighetsskissen skal også si noe om hvilke 
tjenester som kan lokaliseres og samlokaliseres i bygget. Driftsutgifter deles mellom Ringerike 
kommune og kommunene som er med i vertskommunesamarbeidet. Prehospitale tjenester vil 
langtidsleie underetasjen. 

Det foreslås avsatt 1 million kroner til prosjektleder i 2016. Oppstart bygging er planlagt i 2017. 
Foreløpige avsettinger i perioden 2017 og 2018 kan endres når kostnadsoverslag fremkommer etter 
foranalyse. 

Utbygging Austjord dagavdeling og hjelpemiddellager 

Dagavdelingen ved Heradsbygda må flytte ut fra Norderhovhjemmet grunnet oppstart bygging av 
omsorgsboliger. Det er tidligere vedtatt at dagavdelingen flyttes midlertidig til Austjord. Rådmannen 
anbefaler at tjenesten «Dagopphold institusjon» flyttes og driftes permanent fra Austjord. Tjenesten 
«Dagsenter» foreslås flyttet tilbake til Heradsbygda når nye omsorgsboliger er ferdig bygget. Dette vil 
sikre nødvendig utvidelse av dagtilbud i tillegg til at det innføres dagsentertjeneste i Ringerike 
kommune.   

Hjelpemiddellageret skal flyttes fra Soknedalsveien 5 (gamle meieriet) til Austjord i løpet av 2016. 
Ringerike kommune har mange hjelpemidler til utlån for hjemmeboende. Flyttingen vil øke kapasiteten 
for utlån og tilgjengeligheten, spesielt for hjemmetjenesten. Nye lokaler vil føre til bedre lagring, 
muligheter for renhold og reparasjon i tillegg til å ha et godt lagersystem.  

Det vil være nødvendig å bygge om bygningene. Prosjektleder er på plass. Det foreslås avsatt i alt 15 
millioner i 2016 til ombyggingen.  

 

.
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3.6 Samfunn  
Samfunn består av enhetene Teknisk forvaltning, Teknisk drift, Prosjekt og utbygging, Miljø- og 
arealforvaltning og Brann og redningstjeneste.  

Sektor Samfunn har fokus på kommunens rolle som samfunnsutvikler. Dette fokuset blir enda sterkere 
fremover for å legge til rette for den utvikling og vekst som forventes i Ringerike.  

Hovedoppgavene består blant annet av å forvalte, drifte og utvikle eiendomsmassen og 
infrastrukturen, arealplanlegging og forvaltning av lovverk samt å ivareta beredskap og sikre liv og 
helse når uønskede hendelser oppstår.  

Rådmannen vil igangsette utarbeidelsen av en ny næringsplan i løpet av 2016. Det skal lages en 
konkret plan i tråd med næringsdelen i kommuneplanen for å oppnå næringsutvikling, etablere 
arbeidsplasser og øke antall sysselsatte. 

Driftsrammer 2016-2019 

  2016 2017 2018 2019 

Grunnlag for budsjett  121 115 121 243 121 718 121 718 

Lønnskompensasjon helårseffekt 466 0 0 0 

Rammeendring -338 475 0 0 

Netto driftsramme 121 243 121 718 121 718 121 718 

     Nye tiltak/endrede behov 
    Administrative korrigeringer                585  

   Kartverk  
 

475 
  Styrking plansaksbehandling             1 000  

   Byggesak for å oppnå selvkostbalanse             1 100  
   VAR for å oppnå selvkostbalanse                700  
   Vedlikeholdspakke 2016, statsbudsjettet             3 579  
   Effektivisering teknisk forvaltning/drift           -6 000  
   Effektiviseringkrav           -1 302  
   Sum rammeendring -338 475 0 0 

Områdeprogram for Hønefoss er omtalt under 3.7 Administrasjon og felletjenester 

3.6.1 Teknisk forvaltning 
Teknisk forvaltning omfatter forvaltningen av kommunens infrastruktur (herunder drift, vedlikehold, 
kjøp, salg) og utbygging av ny infrastruktur. Fagområdene som skal dekkes er  

 Vei 
 Park og idrett 
 Vann og avløp 
 Eiendomsforvaltning 

Teknisk forvaltning kjøper tjenester fra Teknisk drift, samarbeidspartnere eller i et marked. Avtalene 
med Teknisk drift skal motivere enheten til å levere tjenester med riktig kvalitet til konkurransedyktige 
priser.  

Rådmannen vil i 2016 gjennomgå kostnadsnivået i Teknisk drift og sammenligne det med kostnadene 
med å kjøpe tjenestene i et marked. Rådmannen vil i god tid før utarbeidelsen av Handlingsprogram 
2017-2020 legge fram en sak om temaet for politisk behandling.  

Omorganiseringen til «bestiller – utførermodellen» har gitt positive effekter. Tekniske områder har i 
budsjettet for 2016 lagt inn en gevinst av effektiviseringstiltak i størrelsesorden 6 millioner kroner. 

Som ledd i tiltakspakken for økt sysselsetting foreslår Regjeringen et engangstilskudd til vedlikehold 
og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene.  Midler fordeles med like kronebeløp per 
innbygger og netto utgjør dette for Ringerike kommune kr 2 863 000,-.  
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Husleie kommunale boliger 

Kommunestyret har i saken om boligsosial handlingsplan vedtatt å øke husleien for kommunale 
boliger til gjengs leie. Gjengs leie regnes ut ved å sammenlikne gjeldende leiepris med leiepris for 
liknende husrom i Ringerike kommune. Faktorer som legges til grunn i vurderingen av gjengs leie er 
blant annet størrelse, beliggenhet og standard. 

Rådmannen gjennomfører dette i henhold til Husleieloven. For 2016 vil dette gi økte inntekter på ca 
2,5 millioner kroner. For 2017 og 2018 anslås inntektene å øke med i alt 10 millioner kroner. Ved 
utgangen av 2019 vil husleieinntektene dekke utgiftene til leie fra Ringeirke Boligstiftelse.  

3.6.1.1 Målformuleringer 
Det er foreløpig ikke utviklet målformuleringer for alle fagområdene på Teknisk forvalting og Teknisk 
drift. Det vil bli jobbet videre med målformuleringer i 2016.  

 Status Mål 

 2015 2016 2017-2019 

Målt kvalitet    

Teknisk drift og forvaltning    

Redusere vanntap på nettet med 5 % årlig +-55 % +-50 % +- 35 

Forbedre renseresultatene ved Hallingby 
renseanlegg 

88 % 92 % 93 % 

80 % av investeringsprosjektene skal 
følge oppsatt fremdriftsplan 

Ikke målt > 80 % ? 

 

3.6.1.2 Vann, avløp og rensing (VAR) 
VAR-tjenesten består av å produsere nok vann, godt vann og sikkert vann til abonnentene, samt 
innsamling og rensing av avløpsvann.  

3.6.1.3 Selvkost 
Samfunnssektor har flere selvkostområder. Selvkostområdene i dag er vann, avløp, slam/septik, 
feiing, private reguleringsplaner, byggesak og oppmåling. 

Kommunale tjenester der selvkost setter den øvre rammen for brukerbetalingen er: 

 Renovasjon (Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981, § 
34). Innenfor avfallsområdet (renovasjon) er det et lovmessig krav om at selvkost skal danne 
grunnlag for innbyggernes brukerbetaling. Kommunene er altså pålagt å ha full kostnadsdekning. 
Miljødirektoratet har utarbeidet egne retningslinjer for blant annet hvordan kommunene kan 
differensiere avfallsgebyrene. Disse retningslinjer supplerer retningslinjene fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet på andre tema enn selvkost.  

 Vannforsyning (Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12 og 
forurensningsforskriften av 1. juni 2004). Brukerne av tjenesten bør bære kostnadene forbundet 
med tjenestene. Kommunen er imidlertid ikke pålagt full kostnadsdekning.  

 Avløpshåndtering (Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12 og 
forurensningsforskriften av 1. juni 2004). Brukerne av tjenesten bør bære kostnadene forbundet 
med tjenestene. Kommunen er imidlertid ikke pålagt full kostnadsdekning.  

 Tømming fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v. (Lov om vern mot forurensning og om avfall 
(forurensningsloven) av 13. mars 1981, § 26). Som for renovasjon er det et lovmessig krav om at 
selvkost skal danne grunnlag for innbyggernes brukerbetaling.  

 Plan- og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 33-1). Brukerbetaling 
kan maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning.  
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 Oppmåling og matrikkelføring (Matrikkelloven av 17. juni 2005, § 32). Kommunen kan 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.  

 Feietjeneste (Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juli 2002, § 28). Brukerbetaling kan 
maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning.  

Når det gjelder renovasjon så ivaretas dette av HRA. 

Selvkostområdene kommunen selv ivaretar er alle vedtatt av kommunestyret.  

Det følger av retningslinjer for beregning av selvkost at dersom gebyrinntekten er større kostnadene, 
må overskuddet settes av på et selvkostfond. Dette kan igjen føre til at gebyrer reduseres.  

Det er på de ovennevnte områdene jf. retningslinjer ikke pålagt full kostnadsdekning. Med andre ord 
er det anledning til at gebyrer settes lavere enn selvkostdekning.  

Det er strenge regler for håndtering av selvkost og rådmannen gjennomfører to årlige gjennomganger 
med et eksternt firma for å sikre at selvkostområdene håndteres riktig i forhold til hvilke kostnader som 
skal belastes, vurdering av gebyrnivå og håndtering av fond. Kommunestyret vedtok blant annet nye 
gebyrer for noen områder gjeldende fra 1. juli 2015 for å dempe konsekvensen av negative fond. 

Innen oppmåling er det fortsatt for lave inntekter til å unngå negative fond. Det vil kreves urimelig stor 
økning av gebyrer også ut over de gebyrene som nabokommunene opererer med for selvkost. 
Rådmannen dekker dette via Miljø og areals driftsbudsjett.   

Rådmannen jobber parallelt med effektivisering av tjenestene (for å redusere kostnader) og å sikre 
gode og forutsigbare leveranser. Alle selvkostområdene, med unntak av oppmåling, vil ha positive 
fond ved utgangen av 2015, noe som styrker tjenestene og som blant annet demper gebyrøkning i tid 
frem mot store investeringer. 

3.6.1.4 Investeringer 

 

Investeringer samfunn 2016 2017 2018 2019 SUM

BRR - Ny mannskapsbil 3 800             3 800             

BRR - Ny 0-1 fagleder brann bil 700                700                

BRR - Ny el.bil til forebyggende avd. 250                250                

BRR - Ny mannskapsbil Sokna 2 500             2 500             

BRR - Ny mannskapsbil Nes 2 500             2 500             

BRR - Ny skogbrannbil Hfs. 2 500             2 500             

Utbygging - Bibrannstasjoner på Nes og Sokna 1 000             9 000             10 000           

IKT - Tekniske områder 300                300                300                300                1 200             

Eiendom - Enøk 2 500             2 500             5 000             

Eiendom - Energimerking 200                200                400                

Eiendom - Sentral driftsstyring 1 000             1 000             1 000             3 000             

Eiendom - Etterisolering fyr/teknisk rom 1 500             1 500             

Eiendom - Grunneiendommer og skoger 500                500                

Teknisk - Maskinpark 3 000             3 000             3 000             3 000             12 000           

Teknisk - Biler og renholdsutstyr 500                500                500                500                2 000             

Teknisk - Veiskilt 100                100                100                100                400                

Teknisk - Rehabilitering av veibruer 11 700           11 700           

Teknisk - Utbedring komm. veier 15 000           15 000           15 000           15 000           60 000           

Teknisk - Automatisk måleravlesing 6 000             6 000             12 000           

Teknisk - Gatelys 3 500             3 500             

Samferdsel - Rundkjøring og ny adkomst HBV 9 000             5 000             6 000             20 000           

Samferdsel - Venstresvingefelt Ringmoen 5 000             5 000             

59 050           39 600           36 900           24 900           160 450        
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Kjøretøy - Brann og redning 

Det foreslås at det investeres i ny mannskapsbil på Hønefoss brannstasjon i 2016. Det avsettes midler 
til å erstatte dagens faglederbil (0-1 fagleder) på grunn av alder og kjøreegenskaper. Ny bil vil gi 
reduserte kostnader for enheten.  

Forebyggende avdeling har en eldre bilpark som ønskes gradvis utskiftet. Avdelingen ønsker derfor en 
elbil til bruk i sentrumsnære områder. Avdelingen har mye kjøring og en elbil er også et miljømessig 
tiltak. Samlet investeringer i bil for 2016 på 4,75 millioner kroner. 

Videre foreslås det at det investeres i ny mannskapsbil på Sokna 2,5 millioner kroner i 2017, ny 
mannskapsbil på Nes 2,5 millioner kroner i 2018 og ny skogbrannbil i Hønefoss 2,5 millioner kroner i 
2018.  

Oppgradering brannstasjoner Nes og Sokna 

Brannstasjonene på Sokna og Nes er en del av Ringerike Brann- og Redningstjeneste. Stasjonene er 
bemannet med deltidspersonell. Brannstasjonen på Sokna består av lager og garasje. Nes 
brannstasjon er leid og brannvesenet disponerer et løp i en garasje og en eldre, ikke vinterisolert 
brakke.  

Brannstasjonene tilfredsstiller ikke dagens krav til slike bygg der man blant annet skal skille mellom 
uren og ren sone. Utstyr som har vært i bruk ved en ulykke eller brann skal kunne rengjøres etter 
utført oppdrag. Røykgassen som en brannkonstabel blir utsatt for er kreftfremkallende. Det må derfor 
være muligheter for dusj og renhold av biler og utstyr på brannstasjonene. Bekledning og utstyr skal 
kunne rengjøres etter bruk. Brannstasjonene må derfor ha vaskemulighet.  

På bakgrunn av ovennevnte fremmes det forslag om å oppgradere (eventuelt bygge nytt) bygg for 
brannvesenet på Sokna og nytt bygg på Nes. Det foreslås avsatt 1 million kroner i 2016 og 9 millioner 
kroner i 2017.  

IKT-investeringer 

Det avsettes i 2016 0,3 millioner kroner til innkjøp av nødvendig programvare for å effektivisere driften.  

Energi, inneklima, overvåkning/styring 

Rådmannen foreslår en avsetning prosjekt på 16,7 millioner kroner. 
Utvikling av sentral driftsstyring er lønnsomt i forhold til drift av bygninger både med hensyn til 
energikostnader og bemanning. 

Teknisk forvaltning har ved hjelp av egen energirådgiver satt i gang en rekke ENØK-tiltak for å 
redusere energiforbruket i Ringerike kommune. I 2016 vil energiovervåkningssystemet videreutvikles 
og en rekke mindre tiltak knyttet til energieffektivisering gjennomføres for å oppnå måltallet om årlig 
reduksjon av energiforbruket på 5 %. Måloppnåelsen blir for 2015 på ca. 6 % nedgang i energiforbruk.  

Blant tiltakene som skal gjennomføres er tilleggsisolering, fortsatt fokus på tiltak som utskiftning av 
roterende varmegjenvinnere med lav effekt, utskiftning til frekvensstyrte pumper, system for lysstyring, 
etc.  

Byggene er ikke energimerket. En del bygningstekniske anlegg (varme og ventilasjon) er 
energivurdert. Energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg skal gjøres 
periodisk eller ved ombygninger. Vår egen energirådgiver har kompetanse til å gjennomføre 
energimerking, men kan ifølge krav til erfaringer ikke stå ansvarlig før i 2016.  

I 2015 skal vi energivurdere flere bygningstekniske anlegg. Fra 2016 vil vår egen energirådgiver 
begynne arbeidet med å energimerke våre bygninger. Arbeidet med energimerking fortsetter i 
planperioden. 

På Hønefoss omsorgssenter er det store problemer med høye temperaturer på pasientrom og 
ansattrom på sommeren og høye CO2-konsentrasjoner. Rådmannen planlegger derfor tiltak knyttet til 
kjøling og endringer på ventilasjon i 2016. 
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Teknisk drift – maskinpark og utstyr 

Det er i 2015 solgt unna en god del gamle biler samt noen utrangerte maskiner med utstyr.  

Det er også vært gjenanskaffelse av nyere og mer moderne utstyr og prosessen for utskifting er godt i 
gang.  

Dette ses i sammenheng med ytterligere effektivisering av driften for 2016. Det gjenstår fortsatt en god 
del når det gjelder utskifting. Det foreslås 3,5 millioner kroner til maskiner, biler og renholdsutstyr for 
2016.  

Kommunale veier og bruer  

Store deler av det kommunale veinettet er gammelt og har høyt oppgraderingsbehov. Dette gjelder 
bærelag, eventuelt fast dekke, veigrøfter, rydding av vegetasjon og trafikksikkerhetsaspekter.  

Det har i 2015 blitt gjennomført en kartlegging av tilstanden på kommunale veier. I tillegg er det 
gjennomført spesialinspeksjon av ni kommunalt eide bruer. 

Det foreslås avsatt 15 millioner kroner til utbedring av kommunale veier hvert år i perioden og 11,7 
millioner kroner til rehabilitering av bruer for 2016. 

Midlene brukes til oppgradering av parseller på de 250 kilometer kommunale veier og gang/-
sykkelveier kommunen drifter. En stor andel av veinettet er bygget med enkle midler før 1970 og 
fundamenteringen er mangelfull. Dette medfører stort behov for utskiftning av bærelag, fornying av 
stikkrenner og dekkereparasjoner. 

Rådmannen har en oversikt over de 17 veiene med størst oppgraderingsbehov og denne listen har en 
samlet kostnad på ca. 57 millioner kroner (Kostnadene ble beregnet i 2014.) 

Gatelys 

Ringerike kommune eier og drifter ca. 5 200 lyspunkter langs veinettet. Utskifting/oppgradering av 
armaturer gjelder armaturer som har kvikksølvholdige pærer. Etter 13. april 2015 er det ikke lenger 
lovlig å kjøpe kvikksølvholdige pærer. Pærene kan ikke skiftes ut med andre typer pærer uten at hele 
armaturen skiftes ut.  

I 2015 er det etter gjennomført anbudskonkurranse inngått kontrakt for utskiftning av ca. 2 100 
armaturer. Utskiftingen gjennomføres i 2016.  

I 2016 forslår rådmannen at det settes av 3,5 millioner kroner til nye anlegg i Ankersgate m.fl., 
Follumjordet og Hengsle. 

Grunneiendommer og skogsbilvei 

På Hallingby er det etter etablering av ny kunstgressbane for dårlig parkeringskapasitet ved større 
arrangementer. Det er derfor behov for å kjøpe et tilleggsareal ved skolen og etablere ny parkering i 
20158/2016. I tillegg er det behov for å utvide arealer til kirkegård. Det er derfor behov for å kjøpe et 
tilleggsareal til kirkegård i 2017/2018. Anskaffelse av arealene gjøres nå. 

Kommunen er gjennom gamle avtaler knyttet til nåværende boligområde på Hallingby nord forpliktet til 
å sørge for vei til tømmertransport ut til E-16 for andre skogeiere. Pr nå er det ikke mulig å få 
transportert tømmeret ut til E-16. For at ikke skogen skal forringes ytterligere er det behov for å få på 
plass en skogsbilvei så raskt som mulig. Investeringen skal dekke kommunal egenandel i tillegg til 
tilskudd. 

Overnevnte utgjorde 1 million kroner i 2015 og 0,5 million kroner er foreslått satt av i 2017. 

Samferdsel  

Det bygges nye studentboliger og HBV skal etter hvert utvides. Kommunestyret har vedtatt at det skal 
bygges ny rundkjøring i Osloveien ved HBV. Det avsettes til sammen 20 millioner kroner til dette 
prosjektet: erverv av boliger i 2016 og opparbeidelse av anlegg i 2017 og 2018..  

I forbindelse med opparbeidelse av nytt kryss med venstresvingfelt på E16 ved Ringmoen, har 
kommunen forpliktet seg til å dekke kroner 2 millioner kroner av en totalsum på 10 millioner kroner. 
Lokale tiltakshavere bidrar med 3 millioner kroner og Statens Vegvesen og Buskerud Fylkeskommune 
bidrar med det resterende beløpet.  Kommunen forskutterer grunneiernes andel.  
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3.6.1.5 Rentable investeringer 

 

Utskifting vannledninger  
Norsk Vann BA som bransjeorganisasjon anbefaler en utskiftingstakt på 1 prosent årlig, det vil si en 
levetid på 100 år for distribusjonsnett i vann, avløp og overvann. Med dagens budsjett ligger Ringerike 
kommune i gjennomsnitt noe over 0,5 prosent inklusive fellesprosjektene som Hønefoss fjernvarme 
AS initierer gjennom sin utbygging.  

Som følge av behovet for større investeringer i vannrensing på Ringerike vannverk kan ikke innsatsen 
økes til et ønsket nivå foreløpig. Det foreslås en økning for å møte økte kostnader i markedet i 
perioden både for vann- og avløpsledninger. Det foreslås 4 millioner kroner årlig i perioden 2015 - 
2018, til sammen 16 millioner kroner.  

Utskifting avløpsledninger  
Det ble avsatt 3,5 millioner kroner i 2015 som økes til 4 millioner kroner i 2016, 2017 og 2018, til 
sammen 15,5 millioner kroner.  

Fellesprosjekter VA Hønefoss  
Fellesprosjektene har hatt lavere fremdrift slik at kommunens VA-utskiftninger i forbindelse med 
fellesprosjektene til Hønefoss Fjernvarme også har vært lavere enn vedtatt bevilgning. Ubrukt 
bevilgning som ikke benyttes i 2015 overføres til 2016.  

 

Vannrensing og utvide høydebasseng Kilemoen – Ringerike vannverk 
Grunnvannet som forsyner over 20 000 personer i Hønefossområdet har økende mengder oppløst 
mangan. Ved tilgang på oksygen felles dette ut som partikler og skaper problemer i 
distribusjonssystemet. All tilgjengelig kompetanse på området er benyttet og flere tiltak er utført, men 
utviklingen fortsetter i negativ retning.  

Teknisk drift arbeider med løsninger som innebærer fullrensing av vannet. Kapasitetsmessig er det 
ønskelig ikke å bygge for maksimaluttak, men heller utvide bassengkapasitet som buffer i forhold til 
varierende uttaksmengder.  

Anbudskonkurranser for prosessanlegg og høydebasseng skal lyses høst 2015. Anleggsstart for 
anlegget er høst 2016. 

 

Sanering Nymoen - Hen VA 
Oppstart anleggsarbeider oktober/november 2015 med ferdigstillelse høst/vinter 2016/2017. 

Investeringer VAR 2016 2017 2018 2019 SUM

Nytt SD-system vann og avløp 2 500             2 500             

Styresystem Nes ra og Monserud ra 5 000             5 000             5 000             15 000           

Spredte avløp Klekken 3 000             3 000             

Utskifting vannledninger 4 000             4 000             4 000             4 000             16 000           

Utskifting avløpsledninger 4 000             4 000             4 000             4 000             16 000           

Hønengata nord VA 5 000             5 000             

Hønengata 18-20 VA-anlegg 1 000             1 000             

Hvervenmoen VA-anlegg 10 000           10 000           

Eggemoen VA-løsninger 6 500             6 500             13 000           

Boligutbygging Benterud omlegging VA-ledninger 2 000             2 000             

Ringerike vannverk 56 500           59 500           116 000        

Vannverk Nes i Ådal 25 500           25 500           

Sokna vannverk 11 700           11 700           

Utbygging Monserud renseanlegg 29 000           136 000        60 000           25 400           250 400        

Overføringsledninger Åsa - Monserud 28 000           15 000           43 000           

Sanering Nymoen - Hen VA 26 200           -                      26 200           

Sanering Nes i Ådal etappe 2 500                3 500             12 000           16 000           

210 400        238 500        85 000           38 400           572 300        



R i n ge r i ke  k om mu ne  - Ha n d l i n gs p r o g r am  2 0 16 -2 0 19  –  B uds je t t  2 01 6  

3.6 Samfunn   50  

 

 

Sanering Nes og renseanlegg  
Jordbasert renseanlegg er fullstendig mettet og dekker bare deler av Nes. Det er fornuftig å se 
sanering og vanndistribusjon under ett.  

 Ledningsanlegget er under bygging og skal ferdigstilles i løpet av 2015. Opprydding 
vår/sommer 2016. 

 Renseanlegget er under bygging og ferdigstilles høst 2015 
 Detaljprosjektering for vannverket pågår høst 2015 og bygging utføres i 2016 

KUR-oppstart anlegg vann/avløp – Overføringsledning Åsa - Monserud 
Det er i kommunestyrevedtak avgjort at avløp fra Åsa skal overføres Monserud renseanlegg.  

 Ledningsanlegget er planlagt oppstart høst 2015. 
 Sjøledninger i Steinsfjorden er planlagt oppstart oktober 2015.  
 Ledningsanlegg i Åsa vest er planlagt oppstart januar 2016.  
 Åsa øst planlegges gjennomført i 2017, 

Sokna vannverk 
Sokna vannverk sliter med vannkvaliteten på nett. Sokna vannverk er heller ikke godkjent. Det er 
derfor planlagt et nytt vannverk på samme tomt som det eksisterende vannverket med et 
vannbehandlingstrinn slik at vannverket blir godkjent.  

Byggestart første halvdel 2016 med ferdigstillelse første halvdel 2017. 

Utbygging Monserud renseanlegg 
Monserud renseanlegg nærmer seg kapasitetsbegrensingen og det er derfor foreslått en utbygging. 
Detaljprosjektering pågår frem til vår/sommer 2016. Anbudsprosesser og byggestart gjennomføres 
høst/vinter 2016/2017. 

 

3.6.2 Teknisk drift 
Teknisk drift skal levere drifts- og vedlikeholdstjenester etter avtale med Teknisk forvaltning. Teknisk 
drift rapporterer til rådmannen (ved kommunalsjef) på oppnådde resultater.  

Enheten skal være konkurransedyktig i forhold til andre kommuner og eventuelle private tilbydere og 
organisasjonen må tilpasses for å kunne oppnå dette. Enheten gis også mulighet til å kjøpe tjenester i 
et marked dersom det er formålstjenlig for å oppfylle avtalen med Teknisk forvaltning. 

Det er foreløpig ikke utviklet egne mål for Teknisk drift. Disse skal imidlertid knyttes til avtalene med 
Teknisk forvaltning og utførte leveranser. Målsettinger utvikles i 2016. 

 

3.6.3 Miljø- og arealforvaltningen 
Enheten Miljø- og arealforvaltning består av følgende avdelinger:  

  areal- og byplan (kommuneplan, reguleringsplan, utredninger) 
  byggesak (byggesaksbehandling, tilsyn, utslipp) 
  oppmåling (kartforretninger, karttjenester, matrikkelføring, eiendomsskatt) 
  landbruk (jord, skog og vilt, felles landbrukskontor med Hole kommune)  

Enheten har ansvar for følgende tjenester:  

 kommuneplanen  
 planbehandling  
 byggesaksbehandling  
 utslippsbehandling  
 kartforretninger, karttjenester og matrikkelføring  
 landbrukssaker  
 viltforvaltning  
 eiendomsskatt  
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Område Status Mål 

 2015 2016 2017-2019 

Brukerperspektiv    

Målt kvalitet    
 Antall dager fra byggesøknad (komplett) er 

mottatt til vedtak er fattet 
17 12 12 

 Antall dager i saksbehandlingstid for saker etter 
jordlov og konsesjonslov 

13 12 12 

 Andel kontroller innenfor jord/skog som ikke er 
gjennomført etter lovkrav (5 % jord og 10% 
skog) 

< 50 % < 25 % 25% - 0% 

 Andel oppmålingssaker som går over fristen (16 
uker) 

< 5 % < 5 % < 5 % 

 Andel salg av eiendomsinformasjon som går 
over fristen (7 dager) 

< 5 % < 5 % < 5 % 

 Andel fullført, digitalisering av byggesaksarkiv 5 % 30 % 50-100% 
 Andel gjennomførte oppstartsmøter som går 

over fristen (21 dager) 
Ikke tall 0 % 0 % 

Medarbeiderperspektiv    
 Fornøyd med samarbeidet med dine kollegaer 

på arbeidsplassen 
5,3 5,4 5,4 

 Fornøyd med innholdet i jobben din 4,8 4,9 4,9 

Digitalisering av byggesaksarkivet 

Det finnes ca. 190 hyllemeter med byggesaksarkiv for alle eiendommene på Ringerike. Hittil er ca. 5 
% digitalisert. Målet er at vi skal avslutte digitaliseringsprosjektet innen 2019. Det vil ikke bare være en 
fordel for arbeidet med byggesaksbehandling, men også ved salg av eiendomsinformasjon. I tillegg vil 
det også åpne opp for at kommunens innbyggere etterhvert kan få innsyn i det som finnes i 
byggemappa for sin eiendom. 

Saksbehandlingstid – et svar på søknad eller henvendelse 

Vi ønsker at alle som henvender seg til oss skal få en tilbakemelding innen rimelig tid. Når vi har satt 
mål om antall dager fra søknad er innsendt til vedtak er fattet er dette veiledende, men sier noe om 
hvilket nivå vi ønsker å legge oss på. Det er kapasiteten som har direkte betydning for hvor lang tid det 
tar fra du sender inn søknad til du får svar. Når på året du henvender deg vil også ha stor betydning. 
Vi har et stort påtrykk på samtlige områder, særlig i mai til september. Dersom det er mange som 
henvender seg til oss samtidig, vil det også være flere som trenger hjelp og få de nødvendige 
avklaringer.  

Selvbetjening og døgnåpne tjenester  

Vi ønsker at kommunens innbyggere og de profesjonelle aktørene skal kunne finne informasjon, få 
veiledning og finne fram til skjema - også utenom våre åpningstider. Det finnes mye informasjon på 
kommunens nettsider. Med plandialog på plass og etter hvert innsyn i byggesaksmapper på egen 
eiendom, vil mye informasjon være tilgjengelig og lett tilgjengelig. 

Gode og effektive planprosesser  

Areal- og byplankontoret har ansvar for planlegging og utvikling av kommunens fysiske miljø gjennom 
overordnede planer, strategier for areal- og transportplanlegging og reguleringsplaner. Planlegging 
skal legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og 
samfunnet. 

Gjennom 2015 har det vært stor planaktivitet. Videre vil oppgaver som kommuneplan, områdeprogram 
for Hønefoss og E16/Ringeriksbanene være svært ressurskrevende. For å øke kapasiteten foreslås 
det å styrke avdelingen med 1 million kroner.  
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3.6.4 Brann- og redningstjenesten 
Brann- og redningstjenesten har følgende avdelinger: administrasjon, beredskapsavdeling, 
forebyggende avdeling og feiervesenet.  

Brann- og redningstjenesten ivaretar brannberedskapen også i Hole kommune. Ny avtale med Hole 
ble inngått våren 2015 med en varighet på 5 år.  

Døgnet rundt og året gjennom er mannskaper klare til å rykke ut for å redde og verne om liv, miljø og 
verdier.  Kjernevirksomheten er brannforebyggende arbeid og brann- og redningsarbeid. 

Brann- og redningstjenesten skal 
 gjennom organisasjonsutvikling bygge en kultur som er tuftet på ett felles verdigrunnlag, positivitet 

og stolthet for faget  
 til en hver tid ha positiv samhandling med kommunenes innbyggere 
 utdannings- og kunnskapsmessig tilfredsstille de faglige og teoretiske krav i forskrift om 

organisering og dimensjonering av brannvesen 
 til en hver tid være utrustet på en slik måte, med oppdatert utstyr/verktøy og rutiner, at vi på en 

sikker og effektiv måte kan takle de situasjoner vi kan forvente å bli stilt ovenfor.  

Brann- og redningstjenesten Status Mål 

 2015 2016 2017-2019 

Brukerperspektiv    

Målt kvalitet    
 Brannvesenet skal ha et høyt 

servicenivå ut i fra antall klager på 
saksbehandling, hendelser, feiing 
og tilsyn. 

80 60 40 

 Brannvesenet skal bistå personell 
eller dyr i nød i løpet av de frister 
som er gitt i forskrift 

Tilfredsstillende Tilfredsstillende Meget 
tilfredsstillende 

 

Brann- og redningstjenesten besøker ca. 10.000 husstander (feiing, tilsyn, aksjon boligbrann) og 300 
bedrifter hvert år. I 2015 var det 1.400 personer som hadde en eller annen form for 
brannvernopplæring. Det er viktig for enheten at brukerne opplever ansatte som positive og blide. De 
skal være presise, gi gode svar og god informasjon, være faglig dyktige samt tilgjengelig for brukeren.  

 

Ny risiko- og sårbarhetsanalyse for brannvesenet er utarbeidet. Denne analysen beskriver enhetens 
dimensjonering og forventet risikobilde for 20 år fremover. Som en konsekvens av denne vil det i løpet 
av våren 2016 legges frem forslag til ny brannordning for Ringerike.  

 

Tiltak i planperioden: 
 fortsette gjennomgang/ajourføring av eget HMS-system, spesielt med fokus på kreft og 

kreftfare (RBR deltar i kommunens pilot for dette systemet, oppstart høst 2015) 
 Beredskapsavdelingen skal jobbe mer aktivt med forebyggende oppgaver som Åpen dag, 

Aksjon boligbrann og Julekalender for alle 6. klassinger. Avdelingen skal også bistå 
feiervesenet med feiing i forbindelse med skorsteinsbranner. 

 I løpet av sommeren 2016 fullføres påbegynt opplæring (deltidsreformen) for deltidsstyrken på 
Sokna og Nes i Ådal.  

 utarbeide kompetansemål for alle ansatte  
 fortsette samtaler med nabokommuner med sikte på brannvernsamarbeid 
 redusere storulykkepotensiale sammen med større oppnåelse av Trygg hjemme (prosjektstart 

2015/2016). 
 utarbeide ny brannordning for Ringerike og Hole 
 starte arbeidet med måling av kvalitet på enhetens tjenester. 
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3.7 Administrasjon og fellestjenester  
Rammetabell 2016-2019 

 

 

 

Rådmannens ledergruppe er kommunens strategiske ledelse. Rådmannens stab utøver støtte-
funksjon for rådmannens ledergruppe. Oppgavene er knyttet til koordinering og samordning av 
administrativ og politisk virksomhet, samt utviklingsrettede oppgaver mot Ringerikssamfunnet og 
organisasjonen, kommunikasjonsoppgaver internt og eksternt.  

Fellestjenester skal bidra til oppnåelse av overordnede mål, samt bidra til at sektorene skal kunne nå 
sine mål på en mest mulig effektiv måte.  

Kompetanse er samlet sentralt og omfatter følgende funksjoner: regnskap, skatteoppkrever, 
budsjett/analyse/lønn, personalforvaltning, lederstøtte, organisasjonsutvikling, arbeidsgiverpolitikk, 
dokumenthåndtering (arkiv), trykkeri, politisk sekretariat, sentralbord og servicetorg. 

Tilskudd til «Ringerike Utvikling» administreres av rådmannen. Ringerikes andel er 1,2 million kroner i 
2016. 

Administrasjon og fellestjenester har også ansvar for gjennomføring av Stortings- og sametingsvalg, 
Kommunestyre- og fylkestingsvalg og valg av meddommere til Ringerike tingrett, Buskerud 
lagmannsrett samt Jordskifteretten.  

Det er ikke utarbeidet egne mål for administrasjon og fellestjenester, dette gjøres til handlingsprogram 
2017 - 2020.  

Områdeprogram 

Arbeidet med et «områdeprogram» for planarbeid i Hønefoss har startet og vil være ferdig høsten 
2016.  Områdeprogrammet vil være et grunnlag for videre planarbeid. Områdeprogrammet vil kunne 
legge konkrete føringer for byutviklingen. Prosessen med områdeprogrammet vil trolig vare et år.  

 

  

2016 2017 2018 2019

Grunnlag for budsjett  88 528 96 115 96 450 94 075

Lønnskompensasjon helårseffekt 142 0 0 0

Rammeendring 7 445 335 -2 375 2 375

Netto driftsramme 96 115 96 450 94 075 96 450

Nye tiltak/endrede behov

Administrative korrigeringer -578              

Trainee 263

IT House of Control 105

Kompetansebygging hele organisasjonen 5 000

Innkjøpskoordinator 480 160

Informasjonstiltak 520

Områdeprogram Hønefoss - parallelloppdrag 2 200 -2200

Valg 2 375 -2 375 2 375

Effektiviseringskrav -545

Sum rammeendring 7 445 335 -2 375 2 375
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3.7.1 Investeringer 

 

IKT-investeringer felles 

IKT-investeringer benyttes kommunens datasenter og serverrom, nettverksutstyr, IKT-sikkerhet, 
investeringer og utvikling av kommunens sentrale telefonsystem og sentralbord, kjøp av nye lisenser 
og programvare, lisens- og utstyrskostnad til flere IT-relaterte prosjekter og oppgraderinger av 
fellessystemer. 

Varme og ventilasjon - rådhuset 

Teknisk forvaltning har gjennom egen vurdering kartlagt tilstanden til tekniske anlegg på Rådhuset og 
har foreslått en avsetning i budsjettet for 2016 knyttet til inneklimatiltak (varme og ventilasjon) for å 
kunne ivareta lov og forskriftskrav til bygget.   

Sikring av administrasjonsbygg 

Administrasjonsbyggene oppgraderes med nytt låssystem og nye sikkerhetsløsninger. 

3.7.2 IKT-tjenester 
Hovedoppgavene til IKT6-enheten (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) er drift og utvikling av 
kommunens IKT- infrastruktur som i hovedsak består av datasenter, serverdrift, lagring, nettverk, 
brannmurer og kommunikasjonsløsninger. Enheten yter også service og brukerstøtte til ansatte.  

Over IKT-infrastruktur ytes tjenester for sikker drift og distribusjon av kommunens fagsystemer. IKT-
enheten drifter kommunens sentrale telefonløsning og sentralbord med støtte for Skype (Lync). 

 

IKT Status 

2014 

Status 

2015 

Mål 

 2015 2016-2019 

Brukerperspektiv     

Målt kvalitet     

 IT-systemenes oppetid >99,9% >99,9% >99,5% >99,5% 

 Antall lammende hendelser som 
fører til systembortfall utover 1 
time 

0 0 =<1 =<1 

 Gjennomsnittlig løsningstid på 
support 

106t 28m 90t 2 min 72t 48t 

                                                      
6 IKT - informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

Investeringer administrasjon og fellestjenester 2016 2017 2018 2019 SUM

IKT - Investeringer felles 7 100             6 100             6 100             6 100             25 400           

Eiendom - Varmesystem på Rådhuset 2 500             2 500             

Eiendom - Sikring av adm.bygg 1 000             1 000             

10 600           6 100             6 100             6 100             28 900           
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3.8 Folkevalgte og revisjon 
 

Rammetabell 2016-2019 

 

 

Kommunen har ordfører i full stilling og varaordførers godtgjørelse er fastsatt til 20 prosent av 
ordførers godtgjørelse. 

Kommunen har valgt hovedutvalgsmodellen med formannskap som fast utvalg for plan- og 
økonomisaker, tre hovedkomiteer (miljø- og arealforvaltning, helse, omsorg og velferd samt oppvekst 
og kultur) og kontrollutvalg. I tillegg kommer eldreråd, råd for funksjonshemmede, skatteutvalg, 
klagenemnd, ungdomsråd, trafikkråd, integrasjonsråd, arbeidsgiverutvalg, administrasjonsutvalg, 
arbeidsmiljøutvalg, utvalg for salgs- og skjenkebevillinger, valgstyre, valgnemd og 17. mai-komité. 

Med bakgrunn i rapport fra tverrpolitisk utvalg – Godtgjøringsutvalget – ble nye retningslinjer for 
godtgjøring vedtatt med virkning fra 01.01.2016. Dette har medført en økning i budsjettrammen for 
Folkevalgte.  

 

2016 2017 2018 2019

Grunnlag for budsjett 6 437 9 405 9 405 9 405

Lønnskompensasjon helårseffekt 0 0 0 0

Rammeendring 2 968 0 0 0

Netto driftsramme 9 405 9 405 9 405 9 405

Nye tiltak/endrede behov

Nytt godtgjøringsreglement 3 020            

Effektiviseringskrav -52                

Sum rammeendring 2 968 0 0 0
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3.9 Avsetninger, overføringer 
 

I tillegg til fordeling av økonomiske midler til hvert driftsområde settes det av midler sentralt til å dekke 
spesielle pensjonstransaksjoner inkludert reguleringspremien fra KLP (pensjon) og lønnsjusteringer for 
2016. Til sammen utgjør disse to 67 millioner kroner hvor pensjon er størst med 45 millioner kroner.  
Dette budsjettområdet inneholder også avsetninger til tilskudd Kirkelig Fellesråd, drift av krematoriet 
og budsjettering av statlige overføringer knyttet til flyktninger og asylmottak. Parkeringsinntekter er 
også plassert her. 

 

I 2015 ble avsetningen til lønnsvekst litt for høyt. For 2016 er det satt av 20 millioner kroner til 
lønnsvekst. 

Ringerike kommune vedtok i 2015 å øke mottak av flyktninger. Det fører til en økt inntekt på nesten 20 
mill. kroner og budsjetterte inntekter endres fra 24 mill. kroner i 2015 til 43,6 mill. kroner i 2016. 

Kirkelig Fellesråd endrer sine faktureringsrutiner for festeavgiften knyttet til gravsted. Tilskudd til 
fellesrådet foreslås derfor økt fra 14.270.000 kr i 2015 til 15.220.000 i 2016. Avtaler i forbindelse med 
nytt kirkebygg er også i varetatt i dette beløpet. Ringerike kommune leverer de samme tjenestene i 
2016 som 2015, men de interne prisene er oppjustert med en million kroner. 

 

Rammetabell 2016-2019

2016 2017 2018 2019

Grunnlag for budsjett 42 080 34 848 34 848 34 848
Rammeendring -7 232 0 0 0

Netto driftsramme 34 848 34 848 34 848 34 848

Nye tiltak/ endrede behov

Ikke tildelte lønnsavsetninger 2015 -7 894

Avsatt ti l  lønnsvekst 2016 22 000

Redusert pensjonskostnad - amortisering 

premieavvik -3 688

Økte statlige overføringer ifm flyktninger og 

asylmottak -19 600
Økt avsetning transaksjoner ifm Kirkelig fellesråd 1 950

Sum rammeendring -7 232 0 0 0
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4 Hovedoversikt drift 
Alle tall i 1000 kr 

Budsjett 2015 = revidert budsjett pr 10.08.2015 

  

  

Folkevalgte og revisjon Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Brukerbetalinger -214 -200 -200

Andre salgs- og leieinntekter -13 -20 -20

Overføringer med krav til  motytelse -9 -5 -5

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -235 -225 -225

Lønnsutgifter 2 764 3 405 6 105

Sosiale utgifter 632 546 964

Kjøp av varer og tjenester som inngår i  komm tjenesteprod 589 704 690

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 1 943 1 860 1 860

Overføringer 97 102 197

Fordelte utgifter -120 -150 -282

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 5 904 6 467 9 535

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 5 669 6 242 9 310

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -15 -20 -20

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -15 -20 -20

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER -15 -20 -20

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 5 654 6 222 9 290

Bruk av bundne fond -639 0 0

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -639 0 0

Avsetninger til  bundne fond 680 115 115

SUM AVSETNINGER (K) 680 115 115

REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (I+J-K) 5 695 6 337 9 405

Administrasjon og fellestjenester Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Andre salgs- og leieinntekter -2 589 -3 270 -3 580

Overføringer med krav til  motytelse -5 610 -2 394 -2 956

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -8 199 -5 664 -6 536

Lønnsutgifter 49 013 48 541 50 635

Sosiale utgifter 18 323 12 980 12 886

Kjøp av varer og tjenester som inngår i  komm tjenesteprod 26 412 29 063 38 229

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 1 168 1 995 2 135

Overføringer 3 762 4 168 4 447

Fordelte utgifter -353 -2 260 -5 227

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 98 326 94 486 103 105

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 90 126 88 822 96 569

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -270 -300 -460

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -270 -300 -460

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 14 6 6

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 14 6 6

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER -256 -294 -454

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 89 871 88 528 96 115

Bruk av bundne fond -500 0 0

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -500 0 0

Avsetninger til  bundne fond 500 0 0

SUM AVSETNINGER (K) 500 0 0

REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (I+J-K) 89 871 88 528 96 115
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Barnehage Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Brukerbetalinger -15 119 -16 100 -16 276

Andre salgs- og leieinntekter -1 664 -1 642 -1 618

Overføringer med krav til  motytelse -11 035 -8 652 -8 967

Andre statlige overføringer -117 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -27 936 -26 394 -26 861

Lønnsutgifter 66 149 63 054 67 861

Sosiale utgifter 25 412 17 134 17 311

Kjøp av varer og tjenester som inngår i  komm tjenesteprod 4 346 2 810 2 958

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 106 771 109 191 115 442

Overføringer 2 417 1 975 1 929

Fordelte utgifter -130 0 0

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 204 964 194 164 205 500

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 177 029 167 769 178 639

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 2 0 0

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 2 0 0

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 2 0 0

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 177 030 167 769 178 639

REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (I+J-K) 177 030 167 769 178 639

Grunnskole Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Brukerbetalinger -18 705 -19 837 -18 177

Andre salgs- og leieinntekter -1 169 -1 022 -848

Overføringer med krav til  motytelse -37 103 -40 833 -40 426

Andre statlige overføringer -393 -50 0

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -57 369 -61 742 -59 451

Lønnsutgifter 213 653 211 820 214 814

Sosiale utgifter 62 745 59 189 59 725

Kjøp av varer og tjenester som inngår i  komm tjenesteprod 24 121 24 328 24 759

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 11 978 11 733 11 733

Overføringer 3 897 3 889 3 852

Fordelte utgifter (inkl internoverføringer) -1 504 100 0

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 314 890 311 059 314 884

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 257 521 249 317 255 433

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 6 0 0

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 6 0 0

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 6 0 0

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 257 527 249 317 255 433

Bruk av bundne fond -272 0 0

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -272 0 0

Avsetninger til  bundne fond 193 0 0

SUM AVSETNINGER (K) 193 0 0

REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (I+J-K) 257 448 249 317 255 433
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Spesielle tiltak barn og unge Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Brukerbetalinger -214 -501 0

Andre salgs- og leieinntekter -686 -814 -745

Overføringer med krav til  motytelse -14 593 -11 690 -22 128

Andre statlige overføringer -841 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -16 334 -13 005 -22 873

Lønnsutgifter 84 885 81 959 98 348

Sosiale utgifter 24 126 19 417 21 153

Kjøp av varer og tjenester som inngår i  komm tjenesteprod 4 554 6 462 10 341

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 11 586 13 363 14 009

Overføringer 2 584 7 374 3 643

Fordelte utgifter -397 -373 -1 578

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 127 338 128 201 145 917

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 111 004 115 196 123 044

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 1 0 0

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 1 0 0

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 1 0 0

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 111 005 115 196 123 044

Bruk av bundne fond -1 146 0 0

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -1 146 0 0

Avsetninger til  bundne fond 371 0 0

SUM AVSETNINGER (K) 371 0 0

REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (I+J-K) 110 230 115 196 123 044

Kulturtjenesten Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Brukerbetalinger -774 -900 -960

Andre salgs- og leieinntekter -1 224 -1 360 -830

Overføringer med krav til  motytelse -3 927 -1 887 -2 318

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -5 925 -4 147 -4 108

Lønnsutgifter 8 983 9 395 10 486

Sosiale utgifter 3 428 2 653 2 783

Kjøp av varer og tjenester som inngår i  komm tjenesteprod 2 097 7 618 7 896

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 134 130 123

Overføringer 5 374 5 845 6 899

Fordelte utgifter (inkl internoverføringer) -4 0 0

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 20 013 25 640 28 187

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 14 088 21 494 24 079

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 14 089 21 494 24 079

Bruk av bundne fond -277 -134 0

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -277 -134 0

Avsetninger til  bundne fond 1 137 10 10

SUM AVSETNINGER (K) 1 137 10 10

REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (I+J-K) 14 948 21 370 24 089
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Helse og omsorg Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Brukerbetalinger -34 407 -33 716 -36 730

Andre salgs- og leieinntekter -12 237 -50 926 -50 347

Overføringer med krav til  motytelse -131 678 -104 700 -127 938

Andre statlige overføringer -26 599 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -204 922 -189 341 -215 015

Lønnsutgifter 450 137 439 655 475 884

Sosiale utgifter 156 500 112 793 114 735

Kjøp av varer og tjenester som inngår i  komm tjenesteprod 43 238 99 410 103 055

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 73 276 53 401 54 496

Overføringer 105 695 84 899 91 845

Fordelte utgifter (inkl internoverføringer) -9 316 -11 043 -11 191

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 819 530 779 114 828 824

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 614 608 589 774 613 809

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -20 0 0

Mottatte avdrag på utlån -491 -100 -650

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -511 -100 -650

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 7 0 0

Utlån 922 450 1 000

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 929 450 1 000

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 417 350 350

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 615 025 590 124 614 159

Bruk av bundne fond -6 486 0 0

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -6 486 0 0

Avsetninger til  bundne fond 6 400 0 0

SUM AVSETNINGER (K) 6 400 0 0

REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (I+J-K) 614 939 590 124 614 159

Samfunn Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Brukerbetalinger -44 0 0

Andre salgs- og leieinntekter -139 245 -98 388 -102 748

Overføringer med krav til  motytelse -13 796 -11 744 -11 527

Rammetilskudd -13 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -153 098 -110 131 -114 275

Lønnsutgifter 110 778 108 050 113 745

Sosiale utgifter 41 043 27 910 29 211

Kjøp av varer og tjenester som inngår i  komm tjenesteprod 144 321 87 905 89 751

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 4 834 4 126 4 093

Overføringer 28 112 16 128 16 199

Fordelte utgifter -10 203 -13 219 -22 397

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 318 886 230 899 230 601

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 165 788 120 768 116 326

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 22 0 0

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 22 0 0

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 22 0 0

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 165 810 120 768 116 326

Bruk av bundne fond -381 -740 -201

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -381 -740 -201

Avsetninger til  bundne fond 3 458 1 087 5 118

SUM AVSETNINGER (K) 3 458 1 087 5 118

REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (I+J-K) 168 888 121 115 121 243
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Avsetninger, overføringer Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Andre salgs- og leieinntekter -76 -6 514 -6 500

Overføringer med krav til  motytelse -1 441 -38 -550

Andre statlige overføringer 0 -29 163 -48 763

Andre overføringer -3 343 0 0

Andre direkte og indirekte skatter -339 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -5 199 -35 716 -55 813

Lønnsutgifter 3 449 449 0

Sosiale utgifter -54 416 48 483 44 677

Kjøp av varer og tjenester som inngår i  komm tjenesteprod 3 887 1 714 2 643

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 8 50 0

Overføringer 23 449 28 026 44 269

Avskrivninger 53 653 50 000 60 000

Fordelte utgifter -633 -926 -928

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 29 397 127 796 150 661

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 24 198 92 080 94 848

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -97 0 0

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -97 0 0

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 10 0 0

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 10 0 0

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER -86 0 0

Motpost avskrivninger -53 653 -50 000 -60 000

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) -29 541 42 080 34 848

Bruk av bundne fond -8 026 0 -5 000

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -8 026 0 -5 000

Avsetninger til  bundne fond 9 686 0 5 000

SUM AVSETNINGER (K) 9 686 0 5 000

REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (I+J-K) -27 882 42 080 34 848

Skatt og rammetilskudd Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Andre salgs- og leieinntekter 0 -2 000 -1 500

Overføringer med krav til  motytelse -43 180 -46 241 -46 260

Rammetilskudd -708 382 -724 000 -721 965

Andre statlige overføringer -24 231 -23 940 -24 020

Andre overføringer -1 561 0 0

Skatt på inntekt og formue -636 695 -653 000 -714 200

Eiendomsskatt -54 466 -54 485 -54 400

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -1 468 516 -1 503 666 -1 562 345

Lønnsutgifter 0 6 0

Sosiale utgifter 0 1 0

Kjøp av varer og tjenester som inngår i  komm tjenesteprod 17 200 0

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 17 207 0

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) -1 468 499 -1 503 459 -1 562 345

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) -1 468 499 -1 503 459 -1 562 345

REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (I+J-K) -1 468 499 -1 503 459 -1 562 345
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Finans Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Andre salgs- og leieinntekter 18 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) 18 0 0

Kjøp av varer og tjenester som inngår i  komm tjenesteprod 346 0 180

Overføringer 5 0 0

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 351 0 180

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 368 0 180

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -31 588 -19 294 -21 687

Gevinst på finansielle instrumenter -13 903 0 -5 000

Mottatte avdrag på utlån -123 -123 -123

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -45 614 -19 417 -26 810

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 30 119 35 283 33 500

Avdrag på lån 46 236 49 000 53 000

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 76 355 84 283 86 500

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 30 741 64 866 59 690

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 31 109 64 866 59 870

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 0 -25 661 0

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) 0 -25 661 0

Overført ti l  investeringsregnskapet 562 500 500

Dekning av tidligere års merforbruk 0 43 159 0

Avsetninger til  disposisjonsfond 0 18 759 45 000

SUM AVSETNINGER (K) 562 62 418 45 500

REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (I+J-K) 31 671 101 623 105 370
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4.1 Tilskudd 

 

*Blå Kors husleiedekning: 

Leder av boligsosialt team vurderer hvert år det kravet som kommer fra Blå Kors på dette. 
Tilskuddsbeløpet er ment å dekke husleie for leiligheter som har stått ledig som følge av at de skal 
være tilgjengelige for kommunen / boligsosialt team. Tilskuddet er f.eks. ikke ment å dekke 
en eventuell inntektssvikt som følge av manglende husleieinnbetalinger fra leietakere. 

Formål: Tilskudd 2016 Kommentar: 

Administrasjon og fellesutgifter   

Støtte til politiske partier 80 000  

Oppvekst og kultur   

Den kulturelle skolesekken 162 000  

Museer - Hringariki 500 000 Driftstilskudd 

Midtfylke teaterverksted 120 000  

Ringerike kultursenter 970 000 Driftstilskudd 

Skiforeningen 350 000 Driftstilskudd til skiløyper på Ringkollen. 

Skiløyper 100 000 Støtte til løypekjøring ellers i kommunen etter søknad. 

Diverse idrettsformål 131 000 Fordeles etter søknader fra lag og foreninger 

Kulturaktiviteter 238 250 Fordeles etter søknader fra lag og foreninger 

Kulturmidler HOK 240 000 Fordeles etter søknader fra lag og foreninger 

Tilskudd til registrerte trossamfunn 1 750 000 Tildeles etter registrert antall medlemmer 

Helse og omsorg   

BlåKors 330 000 Driftstilskudd 

BlåKors boliger 300 000 Driftstilskudd 

BlåKors  bosenter  
(*husleiedekning) 

70 000 Utbetales etter regning. 

Fontenehuset 1 000 000 Driftstilskudd 

Frivilligsentralen 968 000 Partnerskapsavtale til 31.12.2018. Tilskudd 870.000 og i 
tillegg 98.000 avsatt til kjøregodtgjørelse etter regning. 

Incest-senteret Buskerud 76 000 Samarbeidsavtale 

Voldtektsmottaket Drammen 341 000 Samarbeidsavtale 

Samfunn   

Røssholmstranda (driftstilskudd) 70 000 Driftstilskudd. Avtale inngått med Røde kors. 

Avsetninger, overføringer   

Kirkelig fellesråd 15 220 000 Driftstilskudd 

Annet – etter søknad   

Til fordeling 2016 etter søknad  1 700 000 Fordeles etter søknad  
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5 Vedlegg - Forslag til investeringsbudsjett 2016-
2020 – Kirkelig fellesråd 

 

Rkif-AU 68/2015 møte 20.08.2015. Rkif 74/2015 møte 26.08.2015. 

  

 
I ettertid: Tatt bort tiltak opprinnelig 4 Skader vegg og 6 Maling. Dette er drift og ikke investering. 

  
Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 

Konto   2016 2017 2018 2019 2020 

010-299 Investeringer i anleggsmidler 6 800 000 4 000 000 6 800 000 100 000 0 

500 Renteutgifter,låneomkostn.           

510 Avdrag på lån (ekstraord)           

520-529 Utlån,kjøp aksjer,andeler           

540-560 Avsetninger           

  Årets finansieringsbehov 6 800 000 4 000 000 6 800 000 100 000 0 

  Finansiert slik:           

910 Bruk av lånemidler           

660-670 Innt salg driftsm/fast eiend           

700-779 Refusjoner           

800-879 Tilskudd til investeringer           0 0 0 0 0 

  Tilskudd fra menighetsråd       0 0 0 0 0 

  Tilskudd fra Opplysningsfondet 0         

920 Mottatte avdrag på utlån (ekstra)           

  Sum ekstern finansiering 0 0 0 0 0 

970 Overført fra driftsbudsjettet           

940-960 Bruk av avsetninger                        

  Sum finansiering 0 0 0 0 0 

  Udekket/udisponert = 0 6 800 000 4 000 000 6 800 000 100 000 0 

 
(Som bes dekket av Ringerike kommune) 

  

       
Tiltaksnr Rkif 1/2016 

     
Oppgradere varmekilde. 

     Viser til brannen i Hønefoss kirke som skyldes feil i elektrisk anlegg. Anbefalt å skifte oppvarmingskilde. 

Arbeidet er i gang, men Norderhov må tas når nye Hønefoss kirke er på plass. 
  2016 

  

0 

   2017 
  

0  

  2018 Norderhov 
 

1 500 000 
   

 

År: 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Investering 0 0 1 500 000 0 0 

 

Egenkapital 0 0 0 0 0 

 

Finansieringsbehov 0 0 1 500 000 0 0 

       
Tiltaksnr Rkif 2/2016 

     
Stasjonært slukkeanlegg 

     Kirkebrannene på Karmøy og Porsgrunn viser at det ikke er lett å reddet gamle kirkebygg fra totalskade. 

Stasjonært slukkeanlegg ser ut til å være til stor hjelp med å slokke/redusere brannens omfang. 

2016 Tyristrand 
 

800 000 
   2017 Nes, Haug 

 
1 600 000 

   2018 Norderhov, Veme 
 

1 700 000 
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År: 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Investering 800 000 1 600 000 1 700 000 0 0 

 

Egenkapital/støtte 0 0 0 0 0 

 

Finansieringsbehov 800 000 1 600 000 1 700 000 0 0 

       

Tiltaksnr Rkif 3/2016 
     

Orgel. 
      Viser til rapport av juli 2015 fra orgelsakkyndig Hans Jacob Tronshaug i Preambulum musikktjenster. 

        År: 2016 2017 2018 2019 2020 

 Investering 5 400 000 2 000 000 3 500 000 0 0 

 Egenkapital/støtte 0 0 0 0 0 

 Finansieringsbehov 5 400 000 2 000 000 3 500 000 0 0 

       
Tiltaksnr Rkif 4/2016 

     
Veme kirke. Sanitæranlegg og utvidelse redskapshus 

   År: 2016 2017 2018 2019 2020 

 Investering 300 000 300 000 0 0 0 

 Egenkapital/støtte 0 0 0 0 0 

 Finansieringsbehov 300 000 300 000 0 0 0 

       
Tiltaksnr Rkif 5/2016 

     
Flere kirker. Etterisolering 

     2016 
 

0 
    2017 

 
0 

    2018 Hval 100 000 
    2019 Nes 100 000 
    2020 

 
               -  

    

 

År: 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Investering 0 0 100 000 100 000 0 

 

Egenkapital/støtte 0 0 0 0 0 

 

Finansieringsbehov 0 0 100 000 100 000 0 

 

      

Tiltaksnr Rkif 6/2016 
     

Universiell utforming kirker 
     

2016 
Nes 

300 000 
    

2017 
Hval 

100 000 
    2018 

 
0 

    2019 
 

0 
    2020 

 
               -  

    

 

År: 2016 2017 2018 2019 2020 

 

Investering 300 000 100 000 0 0 0 

 

Egenkapital/støtte 0 0 0 0 0 

 

Finansieringsbehov 300 000 100 000 0 0 0 



 

 

 



Betalingsreglement 2016

Rådmannens forslag





Innhold

1 Forord .............................................................................................................................................. 1

2 Barnehager ..................................................................................................................................... 2

3 Skolefritidsordning og ferie tilbud ................................................................................................ 3

3.1 Aktiv ferie .................................................................................................................................. 3

4 Kultur ............................................................................................................................................... 4

4.1 Bibliotek..................................................................................................................................... 4
4.2 Kulturskole ................................................................................................................................ 4
4.3 Hall-leie ..................................................................................................................................... 5

5 Pleie- og omsorgstjenester, vaksinasjoner ................................................................................. 6

5.1 Egenandeler for pleie- og omsorgstjenester ..........................Feil! Bokmerke er ikke definert.
5.2 Kostnader ved å bo i bemannet omsorgsbolig og i kommunens sykehjem..Feil! Bokmerke er
ikke definert.
5.3 Vaksiner .................................................................................................................................... 8

6 Kommunalteknisk drift .................................................................................................................. 9

6.1 Vann og kloakk.......................................................................................................................... 9
6.2 Gravemeldinger, kontroll og skilt-/varslingsplaner .................................................................... 9
6.3 Parkering................................................................................................................................. 10
6.4 Torg-avgift m.v. ....................................................................................................................... 10

7 Eiendomsskatt .............................................................................................................................. 10

8 Brann - og redningstjenesten ...................................................................................................... 11

8.1 Feiing og tilsyn ........................................................................................................................ 11
8.2 Undervisning og andre tjenester ............................................................................................. 11

9 Eiendomsforvaltning .................................................................................................................... 13

9.1 Leie av lokaler ......................................................................................................................... 13
9.2 Tilsyn og renhold..................................................................................................................... 13

10 Miljø - og arealforvaltning ......................................................................................................... 14

10.1 Saksbehandling, tilsyn og kontroll av utslippssaker ............................................................ 14
10.2 Diverse varsling og kunngjøring .......................................................................................... 16
10.3 Byggesaksbehandling ......................................................................................................... 16
10.4 Parkeringsforskrift – Frikjøp ................................................................................................ 21
10.5 Kart - og oppmålingsarbeider .............................................................................................. 21
10.6 Planbehandling.................................................................................................................... 26
10.7 Landbruk.............................................................................................................................. 28

11 Salgs - og skjenkeavgifter ........................................................................................................ 29

11.1 Salg av øl............................................................................................................................. 29
11.2 Skjenking av alkoholholdig drikk ......................................................................................... 29
11.3 Ambulerende skjenkebevilling og kunnskapsprøve ............................................................ 29

12 Ringerike kirkelige fellesråd .................................................................................................... 30

12.1 Begravelse, bisettelse, gravsted, vielse m.v. – .................................................................. 30
12.2 Betaling til kirkelig betjening for kirkelige handlinger utenom gudstjenester....................... 31
12.3 Utleie av kirkebygg til ikke-kirkelige handlinger................................................................... 32



Ringerike kommune 1 Betalingsreglement 201 6

1 Forord
Betalingsreglementet fastsetter de enkelte gebyrer og avgifter, og vedtas av kommunestyret i
forbindelse med budsjettbehandlingen for det enkelte år.

Dersom det vedtas endringer i Betalingsreglementet i løpet av året vil satsene bli innarbeidet i dette
dokumentet.

For å orientere om eventuelle endringer vises også satsene for 2015 i tabellene.

Betalingsreglement med satser kun for 2016 er tilgjengelig på kommunens nettside
www.ringerike.kommune.no/prisliste.

Renovasjon utføres av Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, som er et interkommunalt
aksjeselskap eid av Ringerike, Hole samt kommunene Gran, Lunner og Jevnaker i Oppland fylke.
Gebyrene for privathusholdninger, hytter og næringsdrivende fremkommer på selskapets hjemmeside
www.hra.no.

Prisjusteringer er gjort ut fra følgende:

• Lønnsvekst på 3.0 %
• Sammenligning med nabokommuner
• Statlige satser
• Selvkostprinsippet

Har du spørsmål angående betalingsregulativet, ta kontakt med
Servicetorget, tlf. 32 11 74 00 eller e-post servicetorget@ringerike.kommune.no,
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2 Barnehager
Ringerike kommune følger den til enhver tid gjeldende statlige makspris for barnehager. Satsene vil
kunne bli endret fra årsskiftet og/eller i løpet av året, i tråd med de statlige føringene.

Pris pr måned i 11 måneder pr år:

Plass -størrelse i % 2015 2016

100 2 580,- 2 655,-

80 2 270,- 2 340,-

70 1 980,- 2 040,-

60 1 700,- 1 750,-

50 1 410,- 1 460,-

40 1 130,- 1 170,-

For deltidsplasser inkluderer betalingssatsen et administrasjonsgebyr på 10 %.

Fra og med høsten 2015 tilbyr barnehagene 100% eller 50% plass til nye søkere.

Ved permisjon fra hele eller deler av barnehageplassen, gis redusert pris tilsvarende den delen av
plassen som kan benyttes av andre barn i permisjonstiden.

Søskenmoderasjonen er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og flere.

Dersom søsknene har ulike plasstilbud, skal det betales full pris for den dyreste plassen.
Søskenmoderasjonen skal gjelde uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager med ulike
eiere.

Betaling for kost kommer i tillegg til tillegg ordinær betaling for plass. Kostprisen er ikke lik i alle
barnehager, den varierer fra kr. 200,- til kr. 250,- for 100 % plass.

Husholdninger med en samlet bruttoinntekt lavere enn kr. 473.000,- kan søke om redusert
foreldrebetaling i barnehage, da ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin
for en barnehageplass.

4- og 5-åringer samt barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å
få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Husholdninger med samlet inntekt under 405.000
pr år kan søke.

Søknadene behandles i henhold til de til enhver tid gjeldende beløpsgrenser og regler i statlige
forskrifter.
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3 Skolefritidsordning og ferietilbud
Sats pr måned i 10 måneder pr år:

Plass -størrelse 2015 2016

Hel plass – 5 dager pr uke 2 730,- 2 730,-

4 dager pr uke 2 430,- 2 430,-

3 dager pr uke 1 820,- 1 820,-

Halv plass – 2/3 dager pr uke 1 520,- 1 520,-

2 dager pr uke 1 210,- 1 210,-

Morgentilbud SFO 620,- 620,-

Kjøp av ekstra dag(er) 155,- 160,-

For deltidsplasser inkluderer betalingssatsen et administrasjonsgebyr på 10 %.

Kostpenger fastsettes lokalt ved den enkelte skole (vedtektenes § 7).

Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 eller flere. Dersom søsken har ulik
plass-størrelse, skal det betales full pris for den dyreste plassen.

Det er ingen kobling mellom SFO og barnehager når det gjelder betaling eller moderasjon.

3.1 Aktiv ferie
2015 2016

Sats pr uke 1 000,- 1 000,-
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4 Kultur

4.1 Bibliotek
2015 2016

Overdagsbe taling

1. purring 35,- 35,-

2. purring 100,- 100,-

3. purring Erstatningskrav Erstatningskrav

Erstatning tapt lånekort

Voksne 20,- 20,-

Barn 10,- 20,-

Kopiering

A4 svart /hvit 3,- 3,-

A4 farge 10,- 10,-

A3 svart/hvit 5,- 5,-

A3 farge 20,- 20,-

Kopiering og «rett kopi»

A4 svart /hvit 6,- 6,-

A4 farge 13,- 13,-

A3 svart/hvit 8,- 8,-

A3 farge 23,- 23,-

Utskrift

A4 svart/hvit 3,- 3,-

Scanne / sende dokumenter

Pr. sending 0,- 20,-

Prisene på kopiering og scanning av dokumenter gjelder også Servicetorget.

4.2 Kulturskole
2015 2016

Kontingent

Kontingent pr halvår 1 640,- 1 640,-

Kontingent bilde inkl. materiell, pr halvår 1 970,- 1 970,-

Tilleggs-kontingent samspillgruppe, pr halvår 675,- 680,-

Refusjonssatser, tjenester pr time

Organisasjoner, barn 480,- 480,-

Organisasjoner, voksne 560,- 560,-
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Søskenmoderasjon 

1. Søskenmoderasjon gjelder kun søsken 
2. Søsken nr. 2 får 30% rabatt 
3. Søsken nr. 3, 4, 5 osv. får 50% rabatt 
4. Det gis ikke rabatt når samme elev har flere tilbud 

Familier kan søke friplass dersom man har en husstandsinntekt på under 3G 

Voksne elever 
1. Voksne elever betaler 150% av ordinær kontingent. (Kontingent x 1,5) 
2. Voksne elever får ikke søskenmoderasjon 

 

4.3 Hall-leie 
Leiepris pr time 2015 2016 

Hønefoss Arena   

Hallflate, lag opp til 19 år  200,- 

Hallflate, lag over 19 år  400,- 

Kamppris  400,- 

Ringerikshallen   

Stor hall 385,- 400,- 

Kampsport-rom, lag opp til 19 år 110,- 75,- 

Kampsport-rom, lag over 19 år 110,- 150,- 

Skytebane, lag opp til 19 år 150,- 75,- 

Skytebane, lag over 19 år 150,- 150,- 

Squash bane, polett-pris 95,- 80,- 

Kamp-pris 385,- 400,- 

Tyristrandhallen   

Hallflate, lag opp til 19 år 385,- 200,- 

Hallflate, lag over 19 år 385,- 400,- 

Kamppris 385,- 400,- 

 

Fra 2016 foreslås det at ordningen med arenarefusjon til klubbene for halleie til aktiviteter for barn og 
unge opphører, og erstattes av en lavere leie for lag opp til 19 år. Dette forenkler forvaltningen, en 
slipper å ta inn full leiepris, for så å betale ut igjen refusjon. 

 

 

  



Ringerike kommune 6 Betalingsreglement 201 6

5 Pleie- og omsorgstjenester , vaksinasjoner

Betaling for pleie- og omsorgstjenester er fastsatt iht. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
med tilhørende Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, samt dette
reglement vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune.

Grunnlag for fastsetting av betalingsevne (maksbeløp, se tabell), er husstandens samlede skattbare
nettoinntekt før særfradrag for ektefelle/samboer og eventuelle barn under 18 år, ved siste avlagte
ligning.

Hjemmebaserte tjenester
Kommunens selvkostpris for hjemmebaserte tjenester er for 2016 beregnet til kr 370,- pr time.

Husstander med inntekt under 2G betaler imidlertid kun kr 190,- pr. måned, uansett hvor mange timer
som mottas. Andre betaler selvkost for hver time hjelp som mottas, men likevel aldri mer pr. måned
enn maksbeløpet (se tabell nedenfor). Maksbeløp å betale i forhold til inntekt fremkommer i eget
vedtak fra Tjenestetildelingskontoret, og revideres en gang pr. år.

I husstander med ektepar/samboere hvor hjelp kun blir gitt til en av disse, legges begge ektefellers
inntekt til grunn.

Omsorgslønn regnes ikke som inntekt.

Redusert betaling
Det er anledning til å søke kommunen om redusert betaling på grunn av dårlig økonomi ,
forsørgeransvar, store nødvendige utgifter for eksempel i forbindelse med funksjonshemming, sykdom
eller andre grunner. En slik søknad må være skriftlig, og dokumentasjon på utgifter/inntekter må følge
vedlagt. Søknaden vil bli vurdert i hht. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Søknaden sendes til Ringerike kommune v/Tildelingskontoret for helse- og omsorgstjenester.

Folketrygdens grunnbeløp (G) utgjør pr. 1.5.2014 kr 88.370

Folketrygdens grunnbeløp (G) utgjør pr. 1.5.2015 kr 90 068
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5.1 Egenandeler for pleie- og omsorgstjenester 
Nr. Tekst 2015 2016 

1 Hjemmetjenester kr kr 

1.1 Maks å betale ved inntekt under 2G * 186 pr mnd 190 pr mnd 

1.2 Maks å betale ved inntekt 2 – 4 G 1 764 pr mnd 1 817 pr mnd 

1.5 Maks å betale ved inntekt over 4 G  2 839 pr mnd 2 924 pr mnd 

2 Hjemmesykepleie   

2.1 Hjemmesykepleie 0 0 

3 Matombringing   

3.1 Tilkjørt kald mat pr porsjon 65 75 

3.2 Middag i servicesentrene, inkl dessert   

3.3 Middag i servicesentrene, pr porsjon 90 95 

3.4 Middag i servicesentrene, liten porsjon 75 80 

3.5 Dessert/suppe 20 20 

4 Oppholdsbetaling institusjon   

4.1 Korttidsopphold i institusjon * 147 pr døgn 150 pr døgn 

4.2 Dagopphold i institusjon * 77 pr dag   80 pr dag 

5 Trygghetsalarm   

5.1 Leie av trygghetsalarm pr måned for 
brukere med inntekt under 2 G 223 pr mnd 230 pr mnd 

5.2 Leie av trygghetsalarm pr måned for 
brukere med inntekt lik eller over 2 G 273 pr mnd 281 pr mnd 

6 Salg av krykker mm   

6.1 Salg krykker uten pigger  300 310 

6.2 Salg av krykker med pigger 400 410 

6.3 Gummiknotter til krykker 50 50 

 

*) Fribeløp og egenandeler med hjemmel i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester 

 

Priser justeres i budsjettsaken hvert år. 
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5.2 Kostnader ved å bo i bemannet omsorgsbolig og i kommunens
sykehjem

Omsorgsboliger med bemanning
I disse boligene dekker leiet aker selv husleie og betaler egenandel for omsorgstjenestene
i forhold til de til enhver tid gjeldende priser for praktisk bistand. I tillegg dekker
leietaker alle personlige utgifter som når vedkommende bodde i ordinært hus/leilighet.

Sykehjem
Her krever kommunen 75 % av alle inntekter opp til folketrygdens grunnbeløp (1 G) og
85 % av alle netto inntekter ut over 1G, minus et fribeløp på kr. 7.8 00, - / år. Med
inntekter menes trygdeytelser og alle andre netto inntekter som renteutbytte,
aksjeinntekter og lign ende. Kommunen dekker alle utgifter til mat, medisiner og lignende
for pasienter på sykehjem.
Langtidsbeboere på sykehjem som uten selv å ønske det legges på dobbeltrom, får redusert
egenandel gjennom at det tilstås et fribeløp på kr 37 250.

5.3 Vaksiner

2015 2016

Konsultasjon, voksen 200,- 220,-

Påfyll av vaksine, voksen 150,- 165,-

Konsultasjon, barn 150,- 165,-

Påfyll av vaksine, barn 100,- 110,-

Ved gruppe på 3 eller flere (familierabatt), pr person

Konsultasjon 150,- 165,-

Påfyll av vaksine 100,- 110,-

Utstyrskostnad pr vaksine 40,- 45,-

Utstedelse av duplikat vaksinasjonskort 80,- 90,-

Vaksiner selges til markedspris
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6 Kommunalteknisk drift

6.1 Vann og kloakk
2015 2016

Tilknytningsavgifter

Tilknytningsavgift enebolig (EB vann og kloakk) 18 000,- 18 000,-

Bare vann (50% av 1 EB) 9 000,- 9 000,-

Bare kloakk (60% av 1 EB) 10 800,- 10 800,-

Vannavgift pr m³ 19,- 19,-

Kloakkavgift pr m³ 29,- 32,-

Andre gebyrer

Purregebyr for ikke returnert avlesningskort fra og med 1. purring 200,- 200,-

Avlesningsgebyr hvor kommunen må lese av måler klokken 07:00-
15:00

450,- 500,-

Avlesningsgebyr hvor kommunen må lese av måler etter kl. 15:00 650,- 750,-

Påkoblingsgebyr ved avstengt vannledning 620,- 620,-

Gebyr rørleggeranmeldelse 400,- 400,-

Septik

Septik rensekostnad pr. m³ 370,- 395,-

Fett, trefiber m.m. pr m³ 370,- 395,-

Transport*

Transport septik inntil 3m³ 700,- 700,-

Transport septik pr m3 over 3m³ 181,- 181,-

Septik/fett fra andre kommuner pr m³ 387,- 387,-

Prisene er oppgitt ekskl. merverdiavgift
*Prisene er satt av underleverandør.

6.2 Gravemeldinger, kontroll og skilt -/varslingsplaner
2015 2016

Gravemelding klasse A 1 600,- 1 650,-

Gravemelding klasse B, C og D 2 000,- 2 060,-

Godkjenning av varslingsplan 1 000,- 1 050,-

Utsetting og oppfølging av skiltplan 3 000,- 3 100,-

Utarbeidelse av varslingsplan i Geomatikk – graveportalen 1 000,- 1 050,-

Utvidet gravesøknad - frist 700,- 750,-

Lokal godkjenning 3 000,- 3 000,-

Prisene er oppgitt ekskl. merverdiavgift
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6.3 Parkering
Parkering 2015 2016

Parkeringsavgift indre parkeringssone pr time 20,- 22,-

Parkering ytre parkeringssone pr time 18,- 20,-

Døgnpris ytre parkeringssone 40,- 45,-

Prisene er oppgitt inkl. merverdiavgift

6.4 Torg -avgift m.v.
2015 2016

Torgplass årsavgift 4 x 4m 4 000,- 4 500,-

Tilfeldig torgplass pr dag 4 x 4m 350,- 370,-

Tilfeldig handel pr dag 6 m² 350,- 370,-

Strømtilkobling pr dag 200,- 230,-

Prisene er oppgitt inkl. merverdiavgift

7 Eiendomsskatt

Promillesats 2015 2016

Bolig- og fritidseiendom 3 ‰ 3 ‰

Næringseiendom og bruk/verker 5 ‰ 5 ‰
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8 Brann - og redning stjenesten

8.1 Feiing og tilsyn
Feie- og tilsynsavgift: 2015 2016

Feie- og tilsynsavgift, pr pipeløp 444,- 429,-

Andre tjenester fra feiervesenet: 2015 2016

Feiing av fyrkjele i boligenhet, pr. time 650,- 650,-

Feiing av større fyringsanlegg, pr. time 650,- 650,-

Kamerakontroll av skorstein pr. time 650,- 650,-

Hyttefeiing, pr time 650,- 650,-

Feiing av etasjeovn/vedovn, pr. time 650,- 650,-

Røyktesting av skorstein pr. time 650,- 650,-

Fresing av skorstein, pr. time 1000,- 1000,-

8.2 Undervisning og andre tjenester
2015 2016

Kurs i varme arbeider (inkl. sertifikatavgift) 1500,- 1500,-

Kurs for brannvernleder, 2 dager 1950,- 2500,-

Undervisning pr. time dagtid (08-15.30) 1000,-

Undervisning tillegg pr. time kveld og helg 500,-

Brannvernkurs, 2 timer. Gruppe inntil 12 personer 3000,-

Brannvernkurs, 2 timer. Gruppe inntil 18 personer 5000,-

Brannvernkurs, 2 timer. Gruppe inntil 24 personer 6000,-

Brannvernforedrag for lag og foreninger, 1 time 500,-

Håndslokker til øvelse, pulver/skum 250,- 250,-

Håndslokker til øvelse, CO2 500.- 500.-

Ansatt/mannskap dagtid hverdager (kl 08.00-16.00) pr time 810,- 810,-

Tillegg for mannskap, kveld, natt og helg 290,- 290,-

Bruk av mannskapsbil pr. time ** 1790,- 1830,-

Tankbil m/sjåfør (fylling av vann) ** 1250,- 1830,-

Stigebil m/sjåfør** 1790,- 1830,-

Båt eller UTV pr. time3 1450,- 1500,-

Elektrisk lensepumpe m/slange pr døgn 600,- 610,-

Utleie liten bensindrevet pumpe pr døgn (Sanmit o.l.) 750,- 1400,-

Utleie motorsprøyte pr. døgn 1000,- 2800,-

Utleie slanger pr. døgn pr. stk. (25 m) 50,- 250,-
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Lenser, pr. meter 350,- 400,- 

Armatur pr. del (stender, strålerør, o.l.) 50,- 150,- 

Oljeabsorberende bark, pr. sekk 350,- 400,- 

Absorberingsmiddel (40l, 20 kg) 400,- 500,- 

Avgift for unødig utrykning (pr. stk.) utover 3 pr. år 4500,- 5100,- 

Gebyr for behandling av søknad, pyroteknisk vare (inkludert 
administrative utgifter ved første tilsyn) 

 1900,- 

Gebyr for 1. gangs tilsyn (reisetid, kjøring og tilsyn)  400,- 

Gebyr for 2. gangs tilsyn  1000,- 

  

**)  Timepris inkludert fører. Det faktureres minimum 2 timer. 

Alle avgifter er ekskl. merverdiavgift. Undervisning er uten mva. 
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9 Eiendomsforvaltning

9.1 Leie av lokaler
Lokaler pr time 2015 2016

Politiske partiers virksomhet 0,- 0,-

Virksomhet inn under lov om voksenopplæring 0,- 0,-

Virksomhet rettet mot barn under 16 år 0,- 0,-

Arrangement i institusjonens ordinære drift 0,- 0,-

Møtelokaler 150,- 160,-

Gymnastikksal 300,- 310,-

Gymnastikksal m/garderobe 350,- 360,-

Garderober 300,- 310,-

Leie av spesialrom/ undervisningslokaler 450,- 470,-

Fra kl. 16 til kl. 21 betales vask og tilsyn i tillegg til leieprisene. For bruk etter kl. 21 avtales pris basert
på kostnadsdekning.

Ved større arrangementer, overnatting, bruk av spesialrom eller næringsvirksomhet avtales pris basert
på kostnadsdekning.

9.2 Tilsyn og renhold
2015 2016

Tilsyn pr time 400,- 460,-

Renhold pr time 400,- 460,-

Vedlikehold pr time 430,- 460,-

Prisene er justert i forhold til konsumprisindeksen for tjenester med arbeidslønn som dominerende faktor, og
justering mot kostnadsdekkende satser.
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1 0 Miljø - og arealforvaltning
Prisene er endret ut fra selvkostprinsippet. I Handlingsplan 2015-2018, budsjett 2015 står detaljert
informasjon om selvkostprinsippet (Pkt 3.6.1.2 Selvkost, s. 49)

10.1Saksbehandling, tils yn og kontroll av utslippssaker
Gebyrene er gitt med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §
16 og Plan- og bygningsloven § 33-1.

Timesats
I saker der gebyr beregnes etter medgått tid, settes timesatsen til kr 1 100,-

Søknader om utslippstillatelse for små avløpsanlegg

2015 2016

Ved søknad om ny utslippstillatelse etter § 12 og § 13 i
Forurensningsforskriften:

for anlegg � 15 PE 6 600,- 7 000,-

for anlegg fra 15 - � 50 PE 13 500,- 14 200,-

for anlegg fra 50 - � 2 000 PE 37 000,- 39 000,-

Ved søknad om mindre endring i utslippstillatelsen

for anlegg � 15 PE 1 800,- 1 900,-

for anlegg fra 15 - � 50 PE 3 300,- 3 500,-

for anlegg fra 50 - � 2 000 PE 6 600,- 7 000,-

For tillatelse etter § 20-1 i plan- og bygningsloven til etablering av
anlegg med konstruksjoner under bakkenivå:

for anlegg � 15 PE 3 600,- 6 100,-

for anlegg fra 15 - � 50 PE 6 600,- 9 200,-

for anlegg fra 50 - � 2 000 PE 12 400,- 15 300,-

For tillatelse etter § 20-1 i plan- og bygningsloven til etablering av anlegg med bygg eller
konstruksjoner over bakkenivå tas gebyrer i henhold til gebyrregulativ for byggesaksbehandling.

Gir kommunen utslippstillatelse eller endrer utslippstillatelsen uten at det foreligger søknad tas samme
gebyrer som ved behandling av søknad.

Dispensasjon

Behandling av dispensasjoner (pbl § 19) fra arealplan, kommuneplan, reguleringsplan,
bebyggelsesplan, plan- og bygningslov mm

2015 2016

Behandling av dispensasjon 8 800.- 8 800.-

Ulovlig utslipp

For merarbeid i saker der utslipp er etablert i strid med bestemmelser i forskrift om utslipp fra mindre
avløpsanlegg eller arbeid er påbegynt i strid med plan- og bygningsloven § 20-1 tas vanlig gebyr med
100 % påslag, likevel minst kr 29 200.- (27 800,- i 2015)
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Manglende ferdigattest 

For merarbeid i forbindelse med ferdigattest/midlertidig brukstillatelse vedrørende et tiltak som er 
tatt i bruk uten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, tas inntil kr 2 600.- 

Kontroll 

Ved gjennomføring av ulike kontrolltiltak, (som f.eks. befaring, gjennomgang av driftsinstruks, 
gjennomgang av interne driftsrutiner etc.) i forbindelse med merknader eller ulovlighetsoppfølging, tas 
et engangsgebyr.  

Gebyret fastsettes i hvert enkelt tilfelle etter medgåtte timer, men minst 2 timer. 

Tilsyn og kartlegging av små avløpsanlegg 

Med forbehold om politisk godkjenning tas gebyr for strategisk tilsyn på avløpsanlegg som flatt årlig 
gebyr på kr 555.-.  

Anleggseiere som har blitt belastet med tilsynsgebyr i 2012, 2013, 2014 eller 2015 vil få motregnet et 
tilsvarende beløp, slik at de ikke betaler «dobbelt» gebyr. 

I tilfelle det ikke blir vedtatt årlig gebyr, gjelder følgende: 

Ved ordinært tilsyn av eksisterende avløpsanlegg tas et engangsgebyr.  

For enkelt tilsyn i forbindelse med kartlegging 

 2015 2016 

for anlegg ≤ 15 PE 2 000,- 2 200,- 

for anlegg fra 15 - ≤  50 PE 4 000,- 2 500,- 

for anlegg fra 50 - ≤ 2 000 PE 8 000,- 5 000,- 

Tilsyn på oljeutskillere 
Med forbehold om politisk godkjenning tas tilsynsgebyr på oljeutskillere som flatt årlig gebyr. Beløp vil 
bli fastsatt i egen sak. 

Utslippstillatelse for oljeutskiller  
Ved søknad om ny utslippstillatelse for oljeutskiller tas et engangsgebyr på kr 5 250.- (5 000,- i 2015) 

Behandling av tiltaksplaner ved opprydning i forurenset grunn 

Gebyret ved behandling av saker tilknyttet opprydning i forurenset grunn vil bli belastet ut ifra 
tidsbruken ved saksbehandling.  

Gebyrer og kostnader fra andre, også der hvor kommunen må innhente eksterne uttalelser, kommer i 
tillegg. 

Diverse 
For behandling av klage over tidligere vedtak, betales ikke nytt gebyr. 

For avslagsvedtak tas et gebyr tilsvarende 75 % av normalt gebyr, likevel minst kr 13 000.- (9 300,- i 
2015). 

Dersom søknaden eller meldingen trekkes før den er tatt opp til behandling, tas det ikke gebyr. Er 
søknaden under behandling når den trekkes, tas det gebyr etter medgåtte timer, men ikke over 50 % 
av normalt gebyr. 

Hvis tiltaket er av en slik art at det ikke omfattes av de tiltak som er nevnt under gebyrregulativ for 
utslippssaker tas gebyr i henhold til gebyrregulativ for byggesaksbehandling. 
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10.2 Diverse varsling og kunngjøring 
For varsling og kunngjøring etter forskrifter om saksbehandling etter forurensningsloven i 
forurensningssaker hvor kommunen ikke er forurensningsmyndighet eller tiltakshaver kreves gebyr fra 
tiltakshaver for: 

 2015 2016 

Offentlig kunngjøring 2 200,- 2 300,- 

Skriftlig forhåndsvarsling til naboer og andre berørte organisasjoner o.l. 4 400,- 4 600,- 

Annonsekostnader dekkes av tiltakshaver direkte. Saksbehandler kan redusere gebyret når det er få 
involverte parter. 

Dersom overordnet myndighet ber kommunen om å kunngjøre/varsle saker/tiltak etter annet lovverk, 
kreves gebyrer som angitt ovenfor. 

10.3  Byggesaksbehandling 

10.3.1.1 1. Hvordan gebyret beregnes 
Gebyret beregnes for hvert enkelt bygg/arbeid/enhet. For flere små arbeider på en eiendom, beregnes 
gebyret under ett. 

Gebyret gjelder kommunens (bygningsmyndighetens) behandling i forbindelse med tiltaket. Gebyrer og 
kostnader fra andre, også der hvor kommunen må innhente eksterne uttalelser, sakkyndig bistand etc., 
kommer i tillegg. 

Gebyr for oppmåling og tinglysing kommer i tillegg når grensejustering eller deling gjennomføres.  Ved 
behov for behandling etter jordloven, kan det komme gebyr for dette i tillegg. 

For arealberegning brukes i dette regulativet bruksareal beregnet etter «Forskrift om tekniske krav til 
byggverk» (”byggteknisk forskrift”) av 26.03.10 med ikrafttredelsesdato 

1.07.10 og med senere endringer 9. des 2014 som trådte i kraft 1. jan 2015.  

I tillegg beregnes bruksareal under terreng fullt ut, og åpent areal etter NS 3940 for det areal som 
ligger mer enn 1,0 m innenfor ytterkanten av utkraget takoverdekning, f.eks. carporter, overdekkede 
terrasser og lignende. Men arealer for mulige framtidige etasjer for hver 3. meter, tas ikke med, altså 
areal og rom med høyde 4,9 m eller mer, jf. veiledning om grad av utnytting figur 2-20. 

«Plan og bygningsloven» er forkortet med «pbl» og ved henvisning til «forskrift om byggesak» er det 
nedenfor angitt ”Byggesaksforskriften”. 

Gebyrene beregnes for det betalingsregulativ som gjelder på det tidspunkt bygningsmyndigheten 
anser saken for å være komplett og derved klar til behandling.  

10.3.1.2 2. Søknader 
For behandling av bygningsmessige arbeider i medhold av pbl § 20-3, jf. § 20-1, beregnes gebyr etter 
samlet areal for alle etasjer samt loft og kjeller og diverse konstruksjoner som gir bruksareal med: 

 2015 2016 

Per påbegynt 50 m² for de første 200 m²* 5 500,- 5 500,- 

For de neste arealer, fra 200 m²* til 1000 m²,  
per påbegynte 50 m² 

3 300,- 3 300,- 

For de neste arealer, fra 1 000 m² til 2 000 m²,  
per påbegynte 50 m² 

2 200,- 2 200,- 

For de neste arealer, fra 2 000 m², tas kr per påbegynte 50 m² 1 100,- 1 100,- 

For lagerhaller ol. tas 50 % av normalt gebyr   
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Minstepriser ved søknadsbehandling 2015 2016

Minstepris for alle søknader 11 000,- 11 000,-

For tillatelser til 1 ny bruksenhet/boenhet 24 000.- 24 000.-

Tillegg per bruksenhet/boenhet utover den første
bruksenheten/boenheten

(regnes fra 2. til 10. bruksenhet)

12 000,- 12 000,-

- fra den11. – 20. bruksenhetengisdet 40 %rabatt,ogdet regnes
følgendesatsper bruksenhet

7 200,- 7 200,-

- fra den21.bruksenhetenogutovergisdet 60%rabatt,ogdet
regnesfølgendesatsper bruksenhet

4 800,- 4 800,-

-endringfra eneboligtil eneboligmedbileilighetunder80m² - 12 000,-

-for hybelbygger minimumsgebyrperhybel/hybelleil.inntil 30m² - 2 400,-

Anlegg etter § 20-1 med fyllinger og masseuttak, jf. § 20-1

Volum regnes ut og det tas gebyr per påbegynt 1000 m3 2015 2016

For de første 50 000 m² (per påbegynt 1000 m3) 2 200,- 2 200,-

likevel minst 8 800,- 8 800,-

For de neste mengder, fra 50 000 m³ til 100 000 m³ 1 100,- 1 100,-

For mengder over 100 000 m³ 110,- 220,-

I tilfeller der det er laget reguleringsplan for formålet på forhånd, tas 50 % gebyr.

Veg-, kabel - og ledningsanlegg

- per påbegynt 100 m 2015 2016

Per påbegynte 100 m for de første 1 000 m 2 200,- 2 200,-

likevel minst 8 800,- 8 800,-

Minstepris på stikkledninger inntil 100 m 2 200,- 2 200,-

For de neste lengder mellom 1 000 m og 2 000 m, per påbegynte 100 m 1 100,- 1 100,-

For de neste lengder over 2 000 m, per påbegynte 100 m 220,- 220,-

For sjøkabel tas 75 % av gebyrene angitt ovenfor.

Deling (§ 20-1 m. fl.)

2015 2016

For nye tomter 12 000,- 12 000,-

for tilleggsareal inntil 500 (400) m² 3 300,- 3 300,-

for tilleggsareal inntil 1000 m² 6 600,- 6 600,-

for tilleggsareal inntil 5 000 m² 10 000,- 10 000,-

for tilleggsareal inntil 15 000 m² 12 000,- 12 000,-

for tilleggsareal over 15 000 m² 15 000,- 15 000,-
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Når flere eiendommer opprettes i samme vedtak, tas fullt gebyr for en av eiendommene og i tillegg 
halvt gebyr for hver av de andre eiendommene. 

Separat søknad om igangsettingstillatelse etter pbl § 21-2 

 2015 2016 

For hver igangsettingstillatelse 6 600,- 6 600,- 

For hver igangsettingstillatelse for tiltak større enn 1000 m² BRA allikevel 6 600,- 13 200,- 

For eneboliger tas kr 3 300,- for eventuell igangsettingstillatelse nr. 2, 3, 4 osv. 

Dispensasjoner (pbl § 19) fra arealplan, kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan, 
markaloven, plan- og bygningslov og lignende:  

 2015 2016 

Per dispensasjon 8 800,- 8 800,- 

Ved små og ukompliserte tiltak som ikke er i 100 m beltet langs vann eller vassdrag, med areal på 
inntil 50 m² (70 m²) og der det ikke trengs innhenting av uttalelser(-r) og/eller politisk behandling, tas 
halvt gebyr for dispensasjoner nevnt ovenfor, dvs. kr 4 400,-. For terrasser, plattinger, o.l. uten 
bruksareal, der det ikke trengs innhenting av uttalelser(-r) og/eller politisk behandling tas for 
dispensasjoner nevnt ovenfor kr 2 200,- 

Dispensasjoner fra forskrifter til plan- og bygningsloven (pbl § 19), dispensasjoner fra vegloven eller 
fra andre lover samt fra parkeringsforskriften:  

 2015 2016 

Per behandling 4 400,- 4 400,-  

10.3.1.3  

10.3.1.4 3. Ansvarsrett - Gjelder for saker som ble innsendt før 1.7.15 
For behandling av søknad om ansvarsrett etter byggesaksforskriftens § 6-8 og § 9-2 (selvbygger) eller 
§ 9-1 (for foretak) samt pbl § 23, tas for hver enkelt selvbygger eller foretak:  

 2015 2016 

Per søknad 2 200,- 2 200,- 

10.3.1.5  

10.3.1.6 4. Lokal godkjenning - Gjelder for saker som ble innsendt før 1.7.15 
Søknad om lokal godkjenning av foretak etter pbl § 22-3 og byggesaksforskriftens § 9-1 for foretak 
som ikke har sentral godkjenning for de klasser, funksjoner og fagområder det søkes lokal 
godkjenning for tas det første gang det søkes om lokal godkjenning uansett antall klasser, funksjoner og 
fagområder:  

 2015 2016 

Per søknad 4 400,- 4 400,-  

I tillegg tas gebyr for ansvarsrett. 

Dersom det vises til tidligere lokal godkjenning i Ringerike kommune for de klasser, funksjoner og 
fagområder det søkes om, tas det ikke gebyr for lokal godkjenning, men for søknad om ansvarsrett. 

Ved søknad etter byggesaksforskriftens § 6-8 og § 9-2 om personlig godkjenning som selvbygger, tas 
det ikke gebyr for lokal godkjenning, bare for ansvarsrett. 
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10.3.1.7 5. Søknader som kan forestås av tiltakshaver
For behandling av søknader etter plan- og bygningslovens § 20-4, beregnes gebyr etter samlet areal
for alle etasjer samt loft og kjeller.

2015 2016

Per påbegynt 50 m² 2 200,- 2 200,-

- likevel minst 6 600,- 6 600,-

For tiltak etter § 3-2 (driftsbygninger i landbruket) er installasjoner inkludert i gebyret.
For diverse mindre tiltak tas reduserte gebyrer, se videre i dette reglementet.

Det vises for øvrig til byggesaksforskriftens § 3-1 (mindre til tak på bebygd eiendom) og § 3-2
(alminnelige driftsbygn inger i landbruket) og pbl § 20-4 c og § 30-5 for midlertidige bygninger,
konstruksjoner eller anlegg for innt il 2 år.

10.3.1.8 6. Spesielle saker
Riving av bygninger:

Bygningens størrelse: 2015 2016

inntil 50 m2 2 200,- 2 200,-

mellom 50 m2 og 100 m2 4 400,- 4 400,-

mellom 100 m2 og 500 m2 8 800,- 8 800,-

mellom 500 m2 og 1 000 m2 17 600,- 17 600,-

mellom 1 000 m2 og 5 000 m2 26 400,- 26 400,-

større enn 5 000 m2 35 200,- 35 200,-

Gebyr for ansvarsrett(-er) for søknader etter § 20-1 e) kommer i tillegg.

Mindre arbeider som tilbygg/påbygg/uthus og lignende/bruksendring inntil 20 m², mindre
fasadeendring småhus, sanering av radon, skilt og reklamer etter byggesaksforskriftens § 3-1 d,
innhegninger, avkjørsler til kommunal vei, attester, bekreftelser og uttalelser

2015 2016

Per behandling 2 200,- 2 200,-

For søknadspliktige arbeider med ansvarsrett, kommer gebyr for ansvarsrett/ foretaksgodkjenning i
tillegg.

Piper, oljet anker, mindre søknadspliktige anlegg med flytende brensel eller gass som ikke inngår i
annen søknad:

2015 2016

Gebyr 2 200,- 2 200,-

For piperehabilitering tas det samme gebyret, men det tas ikke gebyr for ansvarsrett i tillegg.

Installasjonen i større fyringsanleg g, som ikke inngår i annen søknad, for mer enn èn boenhet eller
for mer enn èn landbrukseiendom

2015 2016

Gebyr 8 800,- 8 800,-

Vanlig gebyr for ansvarsrett og eventuell lokal godkjenning av foretak kommer i tillegg.

Arbeider med il dsted som ikke er unntatt fra kravet om saksbehandling etter byggesaksforskriftens §
4-1 b) 3:

2015 2016

Gebyr inkludert ansvarsrett 1 100,- 1 100,-
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Heis, rulletrapp, rullefortau, løfteinnretning o.l 

 2015 2016 

Med mindre de inngår i nye bygninger som behandles samtidig med 
installasjonen 

4 400,- 4 400,- 

trappeheis innenfor en boligenhet 2 200,- 2 200,- 

 

Diverse tiltak, blant annet etter pbl § 20-1 som skilt, reklame, større fasadeendringer, ventilasjon, 
murer, levegger, støyskjermer, antenner, brannalarmanlegg, tennisbaner, ballbinger, brygger og 
lignende konstruksjoner, samt basseng, brønn og dam, vår behandling i forbindelse med annet 
lovverk, bruk av nabogrunn og bruksendring som ikke gir nye bruksenheter tas kr  

 2015 2016 

Pr behanding 6 600,- 6 600,- 

 

For brygger i henhold til bryggeveilederen vedtatt 12.5.15 eller senere 
versjoner/kommuneplanbestemmelser, tas  

 2015 2016 

Gebyr 6 600,- 3 300,- 

 

Bruksendring av bygninger: 

Størrelsen på arealet som bruksendres: 2015 2016 

Minstepris for alle søknader 6 600,- 6 600,- 

Per påbegynte 100 m² for de første 500 m²  5 500,- 

For de neste arealer fra 500 til 1 000 per påbegynte 100 m²  3 300,- 

For de neste arealer fra 1 000 til 2 000 per påbegynte 100 m²  2 200,- 

For de neste arealer, fra 2 000 m², tas per påbegynte 100 m²  1 100,- 

Dersom bruksendringen inkluderer nye bruksenheter/boenheter, tas minstegebyr for dette i fra punkt 
2 dersom dette gir høyere gebyr enn i tabellen over. 

Uteservering 

 2015 2016 

Midlertidig inntil ett års varighet 2 200,- 2 200,- 

For lengre varighet. 6 600,- 6 600,- 

For behandling av revidert søknad beregnes 50 % av normalt gebyr. 

For muntlig å avklare om et tiltak krever søknad eller ingen behandling jfr. Byggesaksforskriftens § 4-3 
og pbl § 20-3, og for brakkerigg på byggeplass, tas ikke gebyr. 

Skriftlig bekreftelse på unntak fra saksbehandling og kontroll, med henvisning til 
saksbehandlingsforskriftens § 4-1 og/eller pbl § 20-5 eller andre lover/bestemmelser 

 2015 2016 

Gebyr 1 100,- 1 100,- 
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Det kan komme ytterligere gebyr hvis det kreves behandling av dispensasjon i tillegg.

For behand li ng av klage over et tidligere vedtak, betales ikke nytt gebyr.

Kostnader for engasjering av sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings- og

kontrolloppgaver belastes etter medgåtte utgifter pluss 10 % i administrasjonstillegg.

I avslags vedtak tas et gebyr tilsvarende 75% av normalt gebyr, likevel minst

kr 13 000,- (13 000,- i 2015) for behandling av søknader om dispensasjon(-er) for tiltak som førøvrig
er unntatt etter pbl § 20-5 samt for søknader og/eller dispensasjoner o.l. som har med tiltak etter pbl §
20-4 å gjøre. Det tas likevel minst kr. 26 000,- (13 000,- i 2015) for behandling av søknader om
tillatelse og/eller dispensasjoner o.l. som har med tiltak etter pbl § 20-1 / 20-3 å gjøre.

Dersom søknaden trekkes før den er tatt opp til behandling, tas det ikke gebyr. Er søknaden under
behandling når den trekkes, tas det et passende gebyr, men ikke over 50 % av normalt gebyr.

Dersom søknaden trekkes etter at det er gjort vedtak i saken og gebyr er betalt, må det ved eventuell
tilbakebetaling av gebyr sendes søknad til Miljø- og arealforvaltning, som vurderer om hele gebyret
eller deler av det skal tilbakebetales eller ikke.

I saker der arbeid er påbegynt i strid med plan - og bygningslovens bestemmelser eller utført i
strid med disse, tas for behandling etter plan- og bygningslovens § 20-1 / § 20-3 vanlig
saksbehandlingsgebyr pluss100 % påslag, likevel minst kr 22 000,- (15 400,- i 2014).

I saker der arbeid er påbegynt i stri d med plan - og bygningslovens bestemmelser eller utført i
strid med disse, tas for behandling av andre tiltak enn etter plan- og bygningslovens § 20-1 / § 20-3
vanlig saksbehandlingsgebyr pluss 100 % påslag, likevel minst kr. 11 000,- (11 000,- i 2015).

For merarbeid i forbindelse med ferdigattest/midlertidig brukstillatelse vedrørende et tiltak som er
tatt i bruk uten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, tas
kr 11 000,- (11 000,- i 2015).

10.4Parkeringsforskrift – Frikjøp
Kommunestyret vedtok 29.10.2009 Forskrift om parkering. Frikjøp settes til kr 130 000 (130 000 i
2015) per parkeringsplass, og vurderes årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen.

10.5 Kart - og oppmålingsarbeider
Med hjemmel i lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven).

1. Oppr etting av matrikkelenhet

1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Areal i m2 2015 2016

Fra og med Til og med

0 1 500 24 000,- 24 500,-

1 501 3 000 29 000,- 29 500,-

Deretter pr. overskytende daa 600,- 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 regnes følgende satser pr. enhet:

0 1 500 22 800,- 23 275,-

1 501 3 000 27 550,- 28 025,-

- fra og med den 11. tomta gis det 15 % rabatt, og det regnes følgende satser pr. enhet:

0 1 500 20 400,- 20 825,-
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1 501 3 000 24 650,- 25 075,- 

  

1.2 Oppretting av uteareal på eierseksjon 

Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon: 

Areal i m2: 2015 2016 

Fra og med Til og med   

0 30 3 000,- 3 000,- 

31 75 4 500,- 4 500,- 

76 300 7 600,- 7 600,- 

301 600 11 000,- 11 000,- 

601 900 14 500,- 14 500,- 

901 1 200 17 500,- 17 500,- 

1 201 1 500 21 000,- 21 000,- 

Deretter pr. overskytende daa  600,-  600,- 

 

1.3 Oppretting av anleggseiendom 

Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid.  

 

1.4 Registrering av jordsameie 

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 

 

2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 

Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kr 2 000,-  ( 2 000,- i 2015). 
I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning. 

2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering 

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg 
matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene. 

 

3. Grensejustering 

Areal i m2 2015 2016 

Fra og med Til og med   

0 150 6 250,- 6 500,- 

151 300 8 800,- 9 000,- 

301 500 11 500,- 11 500,- 

4. Tilleggsareal/ arealoverføring 

4.1 Grunneiendom 

Ved tilleggsareal/ arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Tilleggsareal/ 
arealoverføring utløser dokumentavgift. 

Areal i m2 2015 2016 

Fra og med Til og med   

0 250 15 500,- 15 500,- 
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251 500 20 500,- 20 500,- 

Tilleggsareal/arealoverføring pr. nytt påbegynte 500 m² medfører en økning med kr 600,- 

  

5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved 
oppmålingsforretning 

 2015 2016 

For inntil 2 punkter 6 000,- 6 000,- 

For overskytende grensepunkter, pr. punkt 700,- 700,- 

 

6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / 
eller klarlegging av rettigheter 

 2015 2016 

For inntil 2 punkter 9 500,- 9 500,- 

For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1 750,- 1 750,- 

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 

 

7. Gebyr for kartforretning over punktfeste 

 2015 2016 

For kartforretning over punktfeste 13 000,- 13 000,- 

Hvis det er unødvendig med merking og måling i marka 9 000,- 9 000,- 

 

8. Gebyr for plassering av bygg 

 2015 2016 

1. gangs utsetting 7 000,- 7 000,- 

2. gangs utsetting 3 500,- 3 500,- 

Merverdiavgift kommer i tillegg. 

 

9. Gebyr for oppmålingsforretning til landbruk- eller allmennyttige formål 

For oppmålingsforretninger over parseller/eiendommer til landbruks- eller allmennyttige formål, betales 
etter medgått tid, begrenset til maksimum halvt gebyr etter pkt. 1, 3, 4, 5 og 6. Eksempelvis areal til 
infrastruktur. 

 

10. Medgått tid 

Gebyr for oppmålingstekniske arbeider og arbeider etter matrikkelloven som ikke kan beregnes etter 
foranstående satser, beregnes etter medgått tid. 

Pr. time 2015 2016 

Feltarbeid 1 250,- 1 350,- 

Kontorarbeid 900,- 1 100,- 

For fradeling av festetomter med målebrev beregnes 4 timer kontorarbeid. Merverdiavgift kommer i 
tillegg for de arbeider som ikke er utført som myndighets-oppgave. 

 

11. Megleropplysninger 
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 2015 2016 

Standard meglerpakke 1 900,- 2 000,- 

Merverdiavgift kommer i tillegg. 

 

12. Seksjonering 

 2015 2016 

Saksbehandling = 3GG 2 580,- 2 580,- 

Saksbehandling med befaring =5GG 4 300,- 4 300,- 

Gebyret for seksjonering reguleres av Stortinget, og forholder seg til rettsgebyr (GG). 

 

13. Utstedelse av matrikkelbrev 

 2015 2016 

Matrikkelbrev inntil 10 sider 175,- 175,- 

Matrikkelbrev over 10 sider 350,- 350,- 

Disse maksimalsatsene fastsettes av Statens kartverk. (Matrikkelforskrift §16 pkt.4) 

10.5.1.1 Kartkopier mm. 

  2015 2016 

Papir A4 21,0 x 29,7 20,- 20,- 

Papir A3 29,7 x 42,0 20,- 20,- 

Papir A2 42,0 x 59,5 40,- 40,- 

Papir A1 59,5 x 84,0 50,- 50,- 

    “ 61,0 x 76,0 50,- 50,- 

    “ 70,0 x 90,0 50,- 50,- 

Polyesterfilm    

A4   40,-  40,- 

A3  50,- 50,- 

A2  100,- 100,- 

A1  120,- 120,- 

 61,0 x 76,0 120,- 120,- 

 70,0 x 90,0 140,- 140,- 

10.5.1.2  

10.5.1.3 Utplotting av digitale kart- og plandata: 

  2015 2016 

A4  40,- 40,- 

A3  50,- 50,- 

A2  100,- 100,- 

A1  120,- 120,- 

 61,0 x 76,0 120,- 120,- 
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 70,0 x 90,0 140,- 140,- 

 

  



Ringer i k e  k om m une  26  Be ta l i ngs reg lem en t  2016  
 

10.6  Planbehandling 
1. Beregnings- og faktureringstidspunkt 

Gebyr fastsettes ut fra enhver tids gjeldende betalingsreglement på faktureringstidspunktet. Gebyr 
faktureres når planforslaget har vært til politisk 1. gangsbehandling. Oppstartsgebyr faktureres etter 
avholdt oppstartsmøte. Gebyr for mindre endringer faktureres etter vedtak. I saker som avsluttes 
underveis i planprosessen, faktureres gebyret når saken avsluttes. 

2. Gebyrfritak 

Det beregnes ikke gebyr for følgende formål: 

• Offentlig samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i hovedsak uten bebyggelse 
• Grønnstruktur 
• Forsvaret 
• Landbruks-, natur- og friluftsformål 
• Bruk og vern av sjø og vassdrag 

Samlet gebyr for planbehandling vil maksimalt kunne beløpe seg til kr 544 400,- (544 400,- i 2015).  

 

3. Gebyrpliktige plansaker 
a) Mindre endring av reguleringsplan (jf. pbl. § 12-14, 2. ledd) 

  2015 2016 

1 Små/ bagatellmessige endringer (gjelder lokale forhold, 
sendes ikke til regionale myndigheter) 

16 000,- 16 000,- 

2 Mindre endring 
(sendes til regionale myndigheter) 

41 500,- 41 500,- 

3 Små/ bagatellmessige endringer som avsluttes eller gis 
negativt vedtak 

8 000,- 8 000,- 

4 Mindre endring som avsluttes eller gis negativt vedtak 20 700,- 20 700,- 

 
b) Detaljreguleringer (jf. pbl. § 12-12) 

Oppstartsgebyr faktureres etter avholdt oppstartsmøte. Videre faktureres gebyr etter politisk 1. 
gangsbehandling og vedtak om å fremme planforslaget, etter summen av punkt 2-4 i tabellen 
nedenfor.  

  2015 2016 

1 Oppstartsgebyr   

 Detaljregulering uten politisk oppstartsak Detaljregulering 
med politisk oppstartsak 

0,- 
30 000,- 

30 000,- 
40 000,- 

2 Enhetsgebyr for sakstype    

 Detaljregulering u/ planprogram 86 500,- 86 500,- 

 Detaljregulering m/ planprogram og KU 173 000,- 173 000,- 

3 Arealgebyr for planområde (se pkt. 2)   

 For planområdets areal inntil 100.000 m2 betales pr. m2 4,75 4,75 

4 Arealgebyr for bebyggelse og anlegg 

Det beregnes gebyr for areal både over og under terreng. 
Parkering under bakken medregnes ikke. Det beregnes ikke 
gebyr for den del av nytt areal som overstiger 100.000 m2 
BRA. Det beregnes ikke gebyr for den del av eksisterende 
areal som overstiger 50.000 m2 BRA.  

  

 For ny bebyggelse og anlegg inntil 100.000 m2 BRA 
beregnes for hver m2 BRA 

9,90 9,90 

 For eksisterende bebyggelse og anlegg inntil 50.000 m2 BRA 
beregnes for hver m2 BRA 

6,90 6,90 
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4. Enhetsgebyr for avslag 

For plansaker behandlet etter pbl. § 12-11 der kommunen ikke finner grunn til å fremme planforslaget, 
beregnes et enhetsgebyr for avslag. 

 2015 2016 

Gebyr 31 000,- 40 000,- 

For plansaker behandlet etter pbl. § 12-11 der kommunen ikke finner grunn til å fremme forslaget, men 
avslaget kreves forelagt kommunestyret, beregnes et enhetsgebyr for avslag. 

 2015 2016 

Gebyr 41 300,- 45 000,- 

 

5. Enhetsgebyr for avslutning av plansaker etter pbl. § 12-11:  

For saker som avsluttes etter oversendelse og gjennomgang av planforslag (kun saksframlegg 
mangler) faktureres enhetsgebyr for sakstype jf. pkt. 3 b) punkt 2.  

Dette gjelder for avslutning av saker, enten etter skriftlig tilbaketrekking, eller som følge av manglende 
oppfølging fra forslagsstiller. Dersom kommunen ikke har mottatt tilbakemelding fra forslagsstiller 
innen 3 måneder etter brev med ønske om tilbakemelding, kan kommunen avslutte saken og sende 
faktura. 

6. Justering av gebyrer etter saksbehandlingsmengde 

Gebyrer skal i utgangspunktet tilsvare selvkost for arbeidet til og med 1. gangs behandling. Gebyrer i 
forbindelse med planbehandling, som gjennomgått over, kan reduseres eller oppjusteres ut fra 
saksbehandlingsmengde. Dette gjelder også mindre endringer av reguleringsplaner.  

Forhold som kan påvirke justering av gebyret er blant annet: 

• Grad av kompleksitet og konflikter i planarbeidet, herunder om eventuelle interessekonflikter 
er avklart i forkant av planarbeidet eller ikke. 

• Enkle grunneierforhold versus mange parter involvert. 
• Kvalitet på materiale som oversendes kommunen til de ulike behandlingene. 
• Dersom kommunen må bruke ekstra tid på bearbeiding (utover det som er «vanlig») kan det 

også tas gebyr for medgått tidsbruk. Timesats er kr. 1 100,- 
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10.7Landbruk

Konsesjon/konsesjonssaker

2015 2016

For behandling av søknader om konsesjon ved erverv av fast
eiendom - enkle/kurante saker

2 000,- 2 000,-

Der kjøpe- eller leiesum overstiger 2 millioner 3 000,- 3 000,-

Der kjøpe- eller leiesum overstiger 3,5 millioner 5 000,- 5 000,-

I de tilfeller hvor det søkes konsesjon fordi eieren ikke oppfyller
boplikten

Ingen gebyr Ingen gebyr

Deling/delingssaker

For behandling av søknader om deling etter Jordloven betales kr 2 000,-

Fellingsavgifter til viltfondet, storvilt

2015 2016*

Voksen elg 510,-

Elgkalv 220,-

Voksen hjort 350,-

Hjortekalv 210,-

Rådyr Ingen avgift Ingen avgift

*Det er ikke satt opp avgift for 2016 da den ikke bestemmes før i juni 2016. Miljødirektoratet setter
maksumumsavgift for art og alder.

For hjortevilt blir avgiften politisk bestemt for hver år. Fellingsavgift betales etterskuddsvis.
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11 Salgs - og skjenkeavgifter
Alle som innehar en salgs eller skjenkebevilling skal hvert år
betale et gebyr til kommunen, jfr. alkohollovens § 1-7.
Gebyret skal beregnes på grunnlag av forventet omsatt
mengde alkoholholdig drikk. Satsene fastsettes i statlige forskrifter. Ringerike kommune følger de til en
hvert tid gjeldende maksimalsatser.

Minstegebyr
Minstegebyret for å inneha en salgsbevilling fastsatt til kr. 1.480,- pr. år. Minstegebyret for å inneha en
skjenkebevilling er kr. 4.400,- pr. år.

Gebyret betales etter følgende satser:

11.1Salg av øl
• 0,19 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med alkohoinnhold

mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol).

11.2Skjenking av alkoholholdig drikk
• 0,40 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med alkohoinnhold

over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol).
• 1,08 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 (alkoholholdig drikk med alkohoinnhold

over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol).
• 3,55 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 (alkoholholdig drikk med over 22

volumprosent alkohol).

11.3Ambulerende skjenkebevilling og kunnskapsprøve
Kommunen fastsetter gebyrene for ambulerende skjenkebevilling og kunnskapsprøven. Her er det
satt statlige maksimalsatser.

2015 2016

Skjenking ved ambulerende bevilgning 310,- 310,-

Kunnskapsprøve 400,- 400,-

Satser oppdateres dersom nye
satser blir satt sentralt.
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1 2 Ringerike kirkelige fellesråd

12.1Begravelse, bisettelse, gravsted, vielse m.v. –
2015 2016

Kommunens innbyggere

Kremasjonsavgift ved bisettelse 0,- 0,-

Kremasjonsavgift for barn under ett år 0,- 0,-

Kistebegravelse 0,- 0,-

Vielse 0,- 0,-

Bruk av sermonisal i Ringerike krematorium 0,- 0,-

Bruk av kirke for de som er medlem av DNK 0,- 0,-

Eventuell preludering (ca. 20 min før seremoni) 500,- 520,-

Eventuelt akkompagnement til solist 630,- 650,-

Leie av kirke hvor avdøde ikke er medlem av DNK 3 750,- 3850,-

Utenbys innbyggere

Leie av sermonisal / kirke, inkl kirketjener, vask 3 750,- 3850,-

Kremasjonsavgift (egenandel med kommunal avtale)

Kremasjonsavgift v/kapasitet 4 800,- 5500,-

Eventuell preludering (ca. 20 min før seremoni) 500,- 520,-

Eventuelt akkompagnement til solist 630,- 650,-

Avgift for nedsetting av kiste eller urne, og frakt av urne

Nedsetting

Kiste, kommunens innbyggere 0,- 0,

Kiste, andre 5 300,- 5500,-

Urne, kommunens innbyggere 0,- 0,

Urne, andre 1 300,- 1350,-

Frakt

Urne, kommunens innbyggere 0,- 0,

Urne, andre 700,- 720,-

Feste av gravsted

Kommunens innbyggere

Ny, enkel grav. Frigrav i fredningsperioden (normalt 20 år) 0,- 0,

Festet krav, kr 210 pr år, innkreves forskuddsvis hvert 3. år 1 000,- 630,-

Dobbelt grav ved fornyelse av feste, kr 210 pr grav, innkreves
hvert 3. år

2 000,- 1260,-

Navnet minnelund: leie av gravminne og gravstell i 20 år 6 750,- 6900,-

Navnet minnelund: tillegg for utenbysboende 4 000,- 4200,-

Utenbys innbyggere betaler festeavgift fra første år
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12.2  Betaling til kirkelig betjening for kirkelige handlinger utenom 
gudstjenester 

 

 2015 2016 

Kommunens innbyggere som er medlem av DNK   

Organistens medvirkning ved vielse og gravferd  0,- 0,- 

Eventuell preludering (ca. 20 min før seremoni) 500,- 520,- 

Eventuelt akkompagnement til solist   630,- 650,- 

Kirketjenerens medvirkning ved vigsel og gravferd 0,- 0,- 

Utenbys innbyggere/andre trossamfunn   

Leie av kirke inkl. kirketjener og vask, ved vigsel 3 750,- 3850,- 

Leie av kirke/sermonisal krematoriet inkl. kirketjener og vask, 
gravferd  

3 750,- 3850,- 

Organistens medvirkning ved vielse og gravferd                     2 000,- 2100,- 

Eventuell preludering (ca. 20 min før seremoni) 500,- 520,- 

Eventuelt akkompagnement til solist 630,- 650,- 

Stell av graver 

Inkluderer planting av vår- og sommerplanter og vanning 

  

Årspris 1 150,- 1200,- 

Tillegg for avtale kortere enn 5 år (engangsgebyr) 350,- 350,- 

Avtale for stell av grav i   5 år, à kr 1 200,- 5 750,- 6000,- 

Avtale for stell av grav i 10 år, à kr 1 200,- 11 500,- 12000,- 

Avtale for stell av grav i 20 år, à kr 1 200,- 23 000,- 24000,- 

Beløpene innbetales forskuddsvis og er 
rentebærende. 

  

Høstplanting 250,- 250,- 

Krans til jul  250,- 250,- 

Stell av grav (vanning samt planting av vår- og 
sommerplanter) 

1 150,- 1200,- 

Vanning av blomster på gravsted, krever plantekasse 800,- 820,- 

Oppsetting  / oppretting av gravminne   

Oppretting av standard gravminne, minimum 600,- 600,- 

Oppretting av større gravminne enn standard faktureres etter 
medgått tid 

  

Gjenoppsetting av standard gravminne 600,- 600,- 

Gjenoppsetting av standard gravminne med sokkel 900,- 900,- 

Oppsetting av større gravminner enn standard faktureres etter 
medgått tid 

  

Timepris for kirketjener fastsettes til 420,- 450,- 

Timepris for maskin med fører fastsettes til 800,- 900,- 
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12.3 Utleie av kirkebygg til ikke-kirkelige handlinger 
Konserter og andre arrangementer som arrangeres av menighetsrådet 

Fastsettes mellom kirkevergen og det aktuelle menighetsråd. I utgangspunktet skal minimum 
fellesrådets faktiske utgifter til lys/varme, renhold, lønn og administrasjon dekkes. 

Konserter og andre arrangement som menighetsrådet ikke arrangerer  
Leie tilsvarende 10-20 % av billettinntektene. Minimumsleie hverdager er kr 3.800,-. 

Minimumsleie lørdag/søndag er kr 4.800,- 

For påfølgende konserter samme dag er det 50% leie på konsert nr 2.     

Samme pris gjelder for leie av kirke til øvelse, som blir avhold en annen dag enn konsertdagen. 
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