
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  FORMANNSKAPET 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  19.04.2016  

Tid:   15:00 

 

TEMAMØTE: 

 Rambøll AS - presenterer analyse/mulighetsstudie for IC-stasjon, 

Soknadalsveien (15 min) 

 Hadeland og Ringerike avfallsselskap -orientering v/styreleder og daglig 

leder (inntil 20 min) 

 Menova AS -orientering v/styreleder og daglig leder (inntil 20 min) 

 Ringeriksbadet AS -orientering v/styreleder og daglig leder (inntil 20 min) 

 

 

Gyldig forfall meldes skriftlig til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

Vedlegg merket med (*) og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE  NR  4 
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

 

3/16 16/2261   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 

19.04.2016.  

 

 

39/16 16/2009   

 Månedsrapport februar 2016   

 

40/16 16/2126   

 Årsrapport 2015 for finansområdet   

 

41/16 15/1305   

 Realisering av Hønefoss kirke - finansiering 2016   

 

42/16 15/2975   

 Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS HRA -Årsberetning og 

regnskap 2015  

 



 

43/16 16/1014   

 Menova AS, - Årsmelding og regnskap 2015   

 

44/16 16/1017   

 Ringeriksbadet AS, - generalforsamling   

 

45/16 16/2180   

 Kommunereform - innbyggerundersøkelse   

 

46/16 16/1581   

 Ringerike Utvikling AS - oppfinansiering   

 

47/16 16/188   

 Furuvangtomta Gnr/bnr 148/343  

 

48/16 16/1459   

 Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, 

Krødsherad, Sigdal og Ringerike  

 

 

49/16 16/853   

 Reviderte opptaksområder for grunnskolene i Ringerike   

 

50/16 16/2114   

 Alternative samarbeidsløsninger ¿ grunnskole -  Sør-Aurdal 

kommune og Ringerike kommune - Høringsgrunnlag  

 

 

51/16 16/970   

 Status godkjenning av skoler og barnehager pr. 01.02.16   

 

52/16 16/1639   

 Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2016   

 

53/16 16/1440   

 Invitasjon til samarbeid med Haugsbygd Idrettsforening 

Flerbrukshall - Haugsbygd Arena 

 

 

54/16 16/1925   

 Twin Town meeting 2016   

 

55/16 15/9001   

 Kommunal planstrategi 2016-2020 - mottatte innspill   

 

56/16 16/874   

 Revisjon av konsesjonsvilkår for Samsjøen og Vestre Bjonevann   

 

57/16 15/10189   

 Klage på vedtak om inndragning av bevilling - Kooperativen   

 



58/16 15/9941   

 Fornyelse av skjenkebevilling for alkohol - Chang Ching House   

 

59/16 16/118   

 Serverings- og skjenkebevilling - Grand Cafe Hønefoss AS   

 

60/16 16/251   

 Fornyelse av skjenkebevilling - Eger & Co AS   

 

61/16 16/353   

 Søknad om ny bevilling etter eierskifte - Cafe Sjøblom Rongrong 

Zhang  

 

 

62/16 16/465   

 Fornyelse av skjenkebevilling - Brasserie Fengselet AS   

 

63/16 16/604   

 Fornyelse av sjenkebevilling - Dronning Tyras Båtforening   

 

64/16 16/606   

 Fornyelse av skjenkebevilling - Stiftelsen Ringerike Kultursenter   

 

65/16 16/649   

 Serverings- og skjenkebevilling - Grand Hotell Hønefoss AS   

 

66/16 16/670   

 Fornyelse av skjenkebevilling - Nye Canton Restaurant Zong Wu   

 

67/16 16/702   

 Fornyelse av skjenkebevilling - Ciro Restaurant   

 

68/16 16/708   

 Fornyelse av skjenkebevilling - Salt & Pepper Hønefoss AS   

 

69/16 16/712   

 Fornyelse av skjenkebevilling Salt & Pepper AS - Juvelen   

 

70/16 16/713   

 Fornyelse av skjenkebevilling - Chilipepper AS   

 

71/16 16/768   

 Fornyelse av skjenkebevilling - Løvlia skistue   

 

72/16 16/776   

 Salgsbevilling for alkohol - Buttingsrud Handel   

 

73/16 16/834   

 Fornyelse av skjenkebevilling - Klækken Hotell AS   

 



74/16 16/1168   

 Serverings- og skjenkebevilling - Tonys restaurant og bar AS   

 

 

 

 

Ringerike kommune, 12.04.2016 

 

 

 

KJELL B. HANSEN 

ORDFØRER



   

 Sak 3/16 

 Side 5   

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 19.04.2016.  

 

Arkivsaksnr.: 16/2261  Arkiv: 033   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/16 Formannskapet 19.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

 



   

 Sak 39/16 

 Side 6   

 

Månedsrapport februar 2016  

 

Arkivsaksnr.: 16/2009  Arkiv: 210   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/16 Formannskapet 19.04.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport februar 2016 tas til orientering 

 

Sammendrag 

Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2016 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 5,4 mill. kroner. Merforbruket skyldes hovedsakelig 

høyere sosialutbetalinger og større avsetninger til selvkostfond (vann, avløp og rens) enn 

budsjettert. 

Sykefraværet i januar 2016 er 9,7 % som er lavere enn januar 2015 som viste 10,7 %. 

De fleste investeringsprosjekter følger oppsatte planer i forhold til fremdrift og økonomiske 

planer. 

 
Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik

2015 (pr feb) hittil 2016 ÅRSAVVIK i %

20 543 21 896 5 367 0 -5 367

281 1 466 9 405 9 405 0 0 %

24 500 20 051 97 028 96 115 -913 -1 %

38 039 39 103 181 639 181 639 0 0 %

44 141 47 372 259 889 255 433 -4 456 -2 %

20 405 21 530 129 616 126 044 -3 572 -3 %

4 179 4 822 24 089 24 089 0 0 %

103 907 109 610 621 759 614 159 -7 600 -1 %

15 889 11 394 124 069 121 243 -2 826 -2 %

-2 220 -7 143 20 848 34 848 14 000 40 %

-236 045 -235 543 -1 562 345 -1 562 345 0 0 %

7 466 9 235 99 370 99 370 0 0 %Finans

Rammeområde

Alle tall i 1000 kr

Kulturtjenesten

Helse og omsorg

Samfunn 

Avsetninger, overføringer

Skatt og rammetilskudd

Folkevalgte og revisjon

Administrasjon og fellestjenester

Samlet resultat

Barnehage

Grunnskole

Spesielle tiltak barn og unge

 
 

Innledning / bakgrunn 

Det rapporteres månedlig (med unntak av januar og juni) til formannskap og kommunestyre 

om den økonomiske utvikling i 2016. Månedsrapportene skal gi en kort sammenfatning av 

status, mens det etter hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport. 

 

Økonomiske forhold 

Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Rapporten skal gi 

et bilde av den økonomiske situasjonen basert på det vi vet på nåværende tidspunkt av året.  

 

Rådmannens vurdering 
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Årets første måneder viser at vi er kommet godt i gang med de planene som ligger i årets 

budsjett. Det jobbes godt i organisasjonen og denne rapporten viser at det er god 

økonomistyring, men at vi allerede nå ser noen utfordringer i forhold til budsjettet.  

Kommunen er i en ny driftssituasjon når vi i år skal ønske mer enn 100 flyktninger 

velkommen til kommunen. På kort tid er det bygget opp et tjenesteapparat som skal sørge for 

at dette blir gjort på en god måte. Årets budsjett, både inntekter og utgifter, må justeres noe i 

forbindelse med 1. tertialrapportering. 

 

Vedlegg 

Månedsrapport februar 2016 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Årsrapport 2015 for finansområdet  

 

Arkivsaksnr.: 16/2126  Arkiv: 200   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/16 Formannskapet 19.04.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsrapport 2015 for finansområdet tas til orientering. 

 

Sammendrag 
Kommunens likviditetssituasjon er forbedret i forhold til budsjett. Årsoverskuddet gir muligheter for 

økte avsetninger til disposisjonsfond. Det er positivt at akkumulert premieavvik ble redusert. 

Gjeldsnivået økte i 2015. 

 

 

Innledning / bakgrunn 
Nytt finansreglement for Ringerike kommune ble vedtatt av kommunestyret den 26. februar 2015. 

Det nye finansreglementet er endret i forhold til forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva, og 

noe vedrørende gjeldsforvaltningen.  

 

Finansrapporten tar først for seg kommunens finansielle stilling, netto finansutgifter og samlet 

nettoverdi. Dernest følger en nærmere beskrivelse av kommunens likviditet, langsiktige finansielle 

aktiva og gjeld. 

 

 

Beskrivelse av saken 
Finansiell strategi og stilling 

Kommunens økonomiske handlingsrom er bedret etter to år med gode netto driftsresultater. 

Kommunen må fortsatt lånefinansiere alle investeringer som følge av liten egenkapital. Det er derfor 

helt avgjørende at regnskapsmessige overskudd avsettes til fond. 

 

Med utgangspunkt i de investeringsplanene som foreligger, vil kommunens netto finansutgifter øke 

betraktelig i årene fremover. Minimumsavdragene vil mer enn fordoble seg fra et lavt nivå, og 

driftsnivået må tilpasses økte finansutgifter. Det vurderes at økninger i netto finansutgifter vil komme 

i konflikt med den finansielle strategien om å sikre stabile og lave netto finansutgifter. 

 

Netto driftsresultat ble 91,5 millioner kroner. Etter bundne avsetninger på om lag 24,7 millioner 

kroner, ble årsoverskuddet om lag 66,8 millioner kroner, eller 3,3 prosent av brutto driftsinntekter. 

Resultatet er tilfredsstillende og utvider det økonomiske handlingsrommet. 

 
Faktiske netto finansutgifter i 2015 ble 11,7 millioner kroner lavere enn opprinnelig budsjett. 

Hovedsakelig skyldes dette høyere utbytte fra Ringerikskraft AS på drøyt 7 millioner kroner og lavere 

renter på investeringsgjeld på drøyt 5 millioner kroner.  

 

Netto finansutgifter utgjør i 2015 om lag 2,6 prosent av kommunens brutto driftsinntekter. Dette er 

godt under nivået på 6 prosent som holdes frem som en hovedregel for maksimale netto 

finansutgifter. 
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Samlet nettoverdi er mer negativ ved utgangen av 2015 enn 2014. Det vil si at gjelden har økt mer 

enn finansielle aktiva. Gjelden har økt med over 100 millioner kroner i løpet av 2015. 

 
Likviditet 

Kommunen byttet hovedbankforbindelse i juni inneværende år, og kommunens nye hovedbank er 

DNB. Driftslikviditeten har i all hovedsak vært plassert i konsernkontostrukturen hos kommunens 

hovedbank, og kommunen har til en hver tid i 2015 hatt likviditet til å dekke sine 

betalingsforpliktelser ved forfall. Kommunen har ikke hatt overskuddslikviditet. 

 

Trekkrettigheten ble ikke benyttet i 2015, fordi likviditeten ble bedre enn budsjettert. En svært 

gunstig pensjonspremie i 2015 er en medvirkende årsak til bedret likviditet. En annen årsak er relativt 

betydelige netto innbetalinger til bundne fond. Ubrukte startlånsmidler økte også i løpet av 2015. 

 

Likviditeten har variert gjennom 2015, med best likviditet ved utgangen av 2. tertial. Begge 

likviditetsgradene er tett oppunder anbefalt nivå ved utgangen av året. 

 

I 2015 tilbakeførte KLP 20 prosent av såkalt oppreservering til kommunens premiefond. Kommunen 

valgte å benytte alle tilbakeførte midler til reduksjon av pensjonspremien, og innbetalt premie ble 

derfor langt lavere enn budsjettert. Svært gunstige pensjonspremier bidro til langt bedre samsvar 

mellom årsresultat og likviditet. Disponering av årsoverskuddet blir reelt i motsetning til om 

årsoverskuddet hadde vært skapt av et positivt premieavvik. 

 
Langsiktige finansielle plasseringer 

Avkastningen i Fossefondet ble på 1,92 prosent som tilsvarer om lag 2,3 millioner kroner. Det betales 

et årlig konsulenthonorar til Industrifinans fratrukket rabatt på forvaltningshonorar i enkelte fond. 

Netto avkastning etter konsulenthonorar ble på 1,86 prosent. Totalporteføljen gav en positiv 

avkastning i 2015. Obligasjonsfond bidro med negativ avkastning mens aksjefond bidro positivt. 

 

Fondsandelen som er plassert som bankinnskudd og pengemarkedsfond ligger over 

maksimumsgrensen i finansreglementet. Dette henger sammen med at innfasingen av aksjefond ikke 

er ferdig gjennomført før sommeren 2016. 

 

Gjeld 

Årets lån på 130 millioner kroner til investeringsformål ble tatt opp i februar måned og inngått som et 

fastrentelån i KLP Kommunekreditt med 3 års bindingstid til 1,45 prosent rente. Lånerammen for 

2015 var på inntil 284 millioner kroner, mer enn 150 millioner kroner høyere enn faktisk låneopptak.  

 

Fylkesmannen godkjente også opptak av nye startlån i Husbanken på til sammen 35 millioner kroner i 

2015. Kommunen på sin side innvilget søknader til videre utlån i startlånsordningen for om lag 14,4 

millioner kroner, om lag 20,6 millioner kroner mindre enn årets låneopptak i Husbanken. Ubenyttede 

lånemidler til startlån økte fra 24,5 millioner kroner ved inngangen til 2015 til drøyt 45 millioner 

kroner ved årets slutt. 

 
Kommunestyret vedtok i saken om årsbudsjett 2015 og handlingsprogram at kommunen skal betale 

minimumsavdrag. Det innebærer en avdragsutsettelse i forhold til inngåtte låneavtaler. Beregnet 

minimumsavdrag for 2015 ble om lag 49,3 millioner kroner. Faktiske avdragsbetalinger endte på om 

lag 50,6 millioner kroner (inkludert et lite avdrag på knapt 0,1 millioner kroner bokført i 

investeringsregnskapet). 

 

Minimumsavdrag er forbundet med en viss form for risiko. Vi anser at avdragene er tilpasset 

kapitalslitet på nåværende tidspunkt.  
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Fastrenteandelen økte ganske mye i løpet av året og er ved utgangen av 2015 om lag 54,8 prosent. 

Kommunen har hittil beregnet fastrenteandelen på samlet rentebærende gjeld. Dersom startlån 

trekkes ut, blir fastrenteandelen 60,2 prosent. Kommunen har ingen avdragsfrie lån som forfaller de 

neste 12 månedene.  

 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen konstaterer at kommunens likviditetssituasjon er forbedret. Et godt driftsresultat i 2015 

muliggjør økte avsetninger til disposisjonsfond. Fondsavsetninger er nødvendig for å kunne 

finansiere deler av investeringene selv. 

 

Det er viktig å øke fokuset på gjeldsnivå og bærekraft. Rådmannen vil i arbeid med handlingsprogram 

2017-2020 vurdere om kommunen skal gå til mer gjeldsnedbetaling enn nivået på beregnede 

minimumsavdrag tilsier. Videre er det viktig å ha fokus på kommunens avsetninger til 

disposisjonsfond, og vurdere om disse minst må være like store som nye positive premieavvik.  

 

 

Vedlegg 
Årsrapport 2015 for finansområdet 
 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anette Skjolden 
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Realisering av Hønefoss kirke - finansiering 2016  

 

Arkivsaksnr.: 15/1305  Arkiv: 223   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

41/16 Formannskapet 19.04.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det foretas overføring av 44.300.000 kroner fra Ringerike kommune til Ringerike 

kirkelige fellesråd i 2016 i forbindelse med bygging av ny Hønefoss kirke. 

2. Beløpet deles opp (ulikt) og overføres månedlig i perioden mai til desember. 

3. Ringerike kommune tar opp lån på hele beløpet for å finansiere overføringen, men 

søker det løst innenfor allerede vedtatt låneramme for 2016. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Bygging av ny Hønefoss kirke har startet og behovet for overføringer fra Ringerike kommune 

kommer tidligere enn antatt. Kommunen har tidligere vedtatt et tilskudd til kirken på 26,3 

mill. kroner og en tilleggsfinansiering på 18 mill. kroner. Totalt 44,3 mill. kroner. 

 

Beskrivelse av saken 

I kommunens handlingsprogram for perioden 2016- 2019 er det planlagt overføringer til ny 

Hønefoss kirke med 26,3 mill. kroner i 2017 og 18 mill. kroner i 2018. Byggingen er allerede 

i gang og kirken er planlagt ferdigstilt juni 2017. Dette er tidligere enn det som ble lagt til 

grunn i handlingsprogrammet. I tillegg er deler av forsikringssummen som kirkelig fellesråd 

disponerer satt som garantistillelse overfor entrepenør og kan derfor ikke disponeres før 

byggearbeidene er i sluttfasen.  

I følge fremdriftsplanen i prosjektet vil det bli nødvendig med overføring fra Ringerike 

kommune allerede i perioden mai- desember 2016. Fordelt slik: 

- mai 700.000 kr - august 8.100.000 kr  - november 5.000.000 kr 

- juni 3.600.000 kr - september 6.900.000 kr - desember 9.600.000 kr 

- juli 2.900.000 kr - oktober 7.500.000 kr 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

En overføring allerede i 2016 er ikke tatt høyde for i investeringsbudsjett 2016, og det er en 

endring i forhold til planen som er lagt i handlingsprogram 2016- 2019. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

KS sak 86/14 den 26.06.2014, «Finansiering gjenoppbygging Hønefoss kirke»: 

Vedtak i Kommunestyret:  

1. Hønefoss kirke bygges med underetasje og innredede kontor.  

2. Ringerike kommunes tilskudd økes fra 20 til 26,3 mill. Finansieringen innarbeides i  

budsjett 2015.  
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3. Ringerike kirkelige fellesråd må selv, med garanti fra Ringerike kommune, ta opp lån 

på kr. 2,9 mill.  

4. Ringerike kirkelige fellesråd må selv ta risiko for renter og avdrag som følge av  

kapitalisering av reduserte kostnader, samt for lånet på 2,9 mill.  

5. Ringerike kommune forventer at byggeprosjektet gjennomføres så kostnadseffektivt 

som overhode mulig.  

6. Ringerike kommune vil ikke bidra med ytterligere tilskudd knyttet til Hønefoss kirke.  

7. Ringerike kommune tar forbehold om fylkesmannens godkjenning.  

 

KS sak 54/15 den 30.04.2015, «Hønefoss kirke - finansiering. Søknad om ekstrabevilgning»: 

Vedtak i Kommunestyret:  

1. Ringerike kommune viser til kirkelovens bestemmelser gjeldende kommunens ansvar.  

På dette grunnlag, og i forbindelse med finansieringen av ny Hønefoss kirke bidrar Ringerike 

kommune med direkte tilskudd på 26,3 mill. kroner, jfr. kommunestyret sak 86/14, og stiller i 

tillegg til disposisjon inntil 18 mill. kroner i form av lån til Ringerike Kirkelig Fellesråd i 

2016.  

2. Ringerike kommune lånefinansierer for sin egen del beløpet. Investeringsbeløpet 

innarbeides i handlingsplan 2016-2019.  

3. Ringerike Kirkelige Fellesråd forplikter seg til å betale finansieringsbeløpet inkludert 

renter og avdrag samt omkostninger i tråd med konkret omforent nedbetalingsplan i hele 

lånets løpetid.  

4. Ringerike Kirkelige Fellesråd betaler til Ringerike kommune den rente som Ringerike 

kommune til enhver tid betaler til eksternlånegiver. Ringerike kommune kan motregne sitt 

krav på renter og avdrag i enhver overføring til Ringerike Kirkelige Fellesråd.  

5. Ringerike Kirkelige fellesråd har et selvstendig ansvar for både å betjene lånet og sørge 

for å tilpasse eget fremtidig driftsnivå i tråd med fellesrådets ansvar og forpliktelser som 

følger av låneordningen mellom Ringerike kommune og fellesrådet.  

6. Formannskapet legger til grunn at det etableres en konkret avtale mellom Ringerike 

kommune og Ringerike kirkelige fellesråd i tråd med det som er nevnt i  

 

 

Økonomiske forhold 

Tilskudd og ekstrabevilgning på totalt 44,3 mill. kroner lånefinansieres av kommunen. Det er 

i forbindelse med investeringsbudsjett 2016 vedtatt en låneramme på totalt 405,72 mill. 

kroner. Erfaring fra tidligere år viser at fremdriften i vedtatte investeringer kan avvike fra 

planen og behovet for låneopptak i et enkelt år kan av den grunn bli lavere enn budsjettert. 

Rådmannen vil søke å unngå høyere låneopptak i år enn 405,72 mill. kroner. Det vil dermed 

ikke være nødvendig med en budsjettkorreksjon i driftsbudsjettet 2016 på grunn av 

renteutgifter eller avdrag. Det vil påløpe renteutgifter i driftsregnskapet i størrelsesorden 

300.000- 350.000 kr, men allikevel innenfor totalt budsjettert nivå. 

Skulle det bli behov for å øke årets låneramme vil rådmannen komme tilbake høsten 2016 

med en egen sak om dette.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer det som positivt at den nye kirken står ferdig allerede juni 2017. 

Kommunens planlagte finansiering av dette er allerede klar, men utbetaling av beløpet kom 

litt raskere enn tidligere antatt. Kommunen er imidlertid nå i en slik økonomisk posisjon at 

dette ikke vil by på nevneverdige negative økonomiske konsekvenser i forhold til den 
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opprinnelige planen som er lagt i Handlingsprogram 2016- 2019. Kirkelig fellesråd har også 

fått nye økonomiske rammer og ble allerede nå i 2016 trukket i driftstilskuddet for å 

finansiere ekstrabevilgningen på 18 mill. kroner. 

Rådmannen stiller seg positiv til å fremskynde overføringen til 2016. 

 

Vedlegg 

Betalingsplan ny Hønefoss kirke 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS HRA -Årsberetning og regnskap 2015  

 

Arkivsaksnr.: 15/2975  Arkiv: 033 M50   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

42/16 Formannskapet 19.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet tar årsberetning og regnskap for Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS til 

orientering. 

 

Beskrivelse av saken 

Selskapet ble stiftet 2. november 1992, med følgende formål: 

1. Å oppfylle kommunenes forpliktelser etter Forurensingsloven, knyttet til innsamling 

og gjenvinning av ressursene i husholdningsavfallet. 

2. Å gi et fremtidsrettet og bærekraftig tjenestetilbud, som vektlegger eierkommunenes 

ambisjoner om reduserte utslipp av klimagasser og lokal og regional utnyttelse av 

ressursene i husholdningsavfallet, herunder gjenvinning av energi, materialer og 

næringsstoffer på kommersiell basis. 

3. Å gi et kostnadseffektivt tjenestetilbud. 

4. Å gi et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig tjenestetilbud for innbyggerne, som på 

en positiv måte stimulerer til bærekraftige holdninger og adferd. Selskapet er 

eierkommunenes primærrådgiver i avfallsrelaterte spørsmål.  

 

Ringerike kommune deltar på eiersiden med 46 % av aksjene. Øvrige eiere er Gran kommune 

(21 %), Jevnaker kommune (11 %), Lunner kommune (14 %) og Hole kommune (8 %). 

 

Rådmannens vurdering 

De vises til dagens presentasjon av årsregnskap og årsberetning v/styreleder/daglig leder, 

samt vedlagte dokumenter i saken. 

Rådmannen legger med dette årsberetning og regnskap fram for formannskapet til orientering. 

 

Vedlegg 

 Årsberetning og regnskap 

 

 

 Ringerike kommune, 11.04.2016 

 

 Tore Isaksen 



  Sak 42/16 

 

 Side 15   

 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Menova AS, - Årsmelding og regnskap 2015  

 

Arkivsaksnr.: 16/1014  Arkiv: 037   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

43/16 Formannskapet 19.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsmelding og regnskap 2015 for Menova AS tas til orientering. 

Beskrivelse av saken 

Menova AS ble stiftet 1. oktober 1992, med følgende formål: 

 Arbeidstrening hos eksterne samarbeidspartnere og varig tilrettelagte arbeidsplasser i 

egen bedrift. 

 Avklaring og utvikling av den enkelte deltakers muligheter for arbeid og aktivitet. 

 Formidling til ordinært arbeid. 

Ringerike kommune eier 93,33 % av aksjene, og Hole kommune eier 6,67 %. 

Generalforsamlingen avholdes 21. april 2016. 

 

Rådmannens vurdering 

De vises til dagens presentasjon av årsregnskap og årsberetning v/styreleder/daglig leder, 

samt vedlagte dokumenter i saken. 

Rådmannen legger med dette årsberetning og regnskap fram for formannskapet til orientering. 

 

Vedlegg 

 Årsrapport 2015 

 

 

 Ringerike kommune, 11.04.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver, tlf 909 99 923 
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Ringeriksbadet AS, - generalforsamling  

 

Arkivsaksnr.: 16/1017  Arkiv: 033 D20   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/16 Formannskapet 19.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsberetning og regnskap for Ringeriksbadet as tas til orientering. 

Beskrivelse av saken 

Selskapet ble stiftet 15. april 2008 av Helgelandsmoen Næringspark og Hole kommune. I 

ekstraordinær generalforsamling 22. januar 2009 ble det foretatt en aksjeemisjon og 

Ringerike kommune kom inn på eiersiden med 26,5 %. 

Øvrige eiere: Hole kommune (26,5 %) og Helgelandsmoen Næringspark AS (47 %). 

Det avholdes generalforsamling for Ringeriksbadet as onsdag 20 april. 

 

Rådmannens vurdering 

De vises til dagens presentasjon av årsregnskap og årsberetning v/styreleder/daglig leder, 

samt vedlagte dokumenter i saken. 

Rådmannen legger med dette årsberetning og regnskap fram for formannskapet til orientering. 

 

Vedlegg 

 Årsberetning m/regnskap og noter. 

 

 Ringerike kommune, 08.04.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Kommunereform - innbyggerundersøkelse  

 

Arkivsaksnr.: 16/2180  Arkiv: 026 &23  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/16 Valgstyret 19.04.2016 

45/16 Formannskapet 19.04.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Plan for innbyggerundersøkelse vedtas. 

 

Bakgrunn 

Kommunestyret vedtok 25. 02.16, sak 29/16, at det skal gjennomføres en 

innbyggerundersøkelse i forbindelse med reformarbeidet.  

En politisk arbeidsgruppe har utarbeidet en intensjonsplan som skal danne grunnlaget for 

innbyggerundersøkelsen og/eller rådgivende folkeavstemning i de tre kommunene Hole, 

Jevnaker og Ringerike. Intensjonsplanen legges fram for formannskap og kommunestyre i 

april. 

Resultatene fra innbyggerundersøkelse og rådgivende folkeavstemning vil være del av 

beslutningsgrunnlaget når kommunestyret i Ringerike skal behandle om det skal etableres én 

ny kommune. 

Om innbyggerundersøkelsen 

Innbyggerundersøkelsen skal gjennomføres de to første ukene i mai, fra 2. til 13. mai.  

Spørreundersøkelsen gjennomføres som telefonintervju av om lag tre minutters varighet. 800 

innbyggere vil bli oppringt. Antall respondenter er valgt ut etter innbyggertallet i Ringerike 

kommune, jf KMDs notat om opinionsundersøkelser.   

Ringerike kommune har engasjert Sentio til å gjennomføre innbyggerundersøkelsen  
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Spørreskjema 

Respondentene får følgende spørsmål:  

 Spørsmål Alternativer 

1.  Flertallet på Stortinget har vedtatt en kommunereform og har bedt alle 

kommuner om å utrede muligheten for sammenslåing med en eller 

flere nabokommuner.  Samtidig har flertallet på Stortinget også sagt at 

det skal være reell frivillighet for kommunene og at innbyggernes og 

kommunenes syn skal respekteres dersom de ikke ønsker 

sammenslåing. 

Ønsker DU at Ringerike kommune bør slå seg sammen med en eller 

flere andre kommuner, eller bestå som en egen kommune? 

 

2.  I dag samarbeider mange kommuner om ulike tjenester og oppgaver. 

Kjenner du til om kommunen din samarbeider med en eller flere 

nabokommuner om tjenester og oppgaver?  

 Ja/nei 

3.  På en skala fra 1 til 5, der 1 er svært negativ og 5 er svært positiv, 

hvor negativ eller positiv er du til at de tre kommunene slår seg 

sammen? 

1 - Svært negativ - 5 - Svært positiv 

4.  En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere 

viktigheten av sju mål. På en skala fra 1 til 10, der 1 er svært uviktig 

og 10 er svært viktig, hvor viktig er følgende mål: 

 

a.  Stort fagmiljø i kommunen 1 - Svært uviktig - 10 - Svært uviktig 

b.  God kvalitet på de kommunale tjenestene 1 - Svært uviktig - 10 - Svært uviktig 

c.  Kort avstand til de kommunale tjenestene 1 - Svært uviktig - 10 - Svært uviktig 

d.  Kostnadseffektiv kommunal drift 1 - Svært uviktig - 10 - Svært uviktig 

e.  Et godt lokaldemokrati 1 - Svært uviktig - 10 - Svært uviktig 

f.  God nærings- og samfunnsutvikling 1 - Svært uviktig - 10 - Svært uviktig 

g.  Livskraftig lokalsamfunn 1 - Svært uviktig - 10 - Svært uviktig 

5.  Hvilke kommunale tjenester synes du det er viktig at det er kort 

avstand til i en eventuell ny kommune? Med avstand mener vi reisetid. 

Helsetjenester 

Barnevern 

Pleie og omsorg i institusjon 

Barnehagetilbud 

Skole- og fritidsordning 

Tilbud innen kultur, idrett og fritid 

Rådhuset 

Kollektivtransport 

Annet, notér: 

6.  Hvis det var folkeavstemning i dag, ville du ha stemt Ja, jeg ønsker sammenslåing 

av kommunene Hole, Jevnaker 

og Ringerike 

Nei, jeg ønsker ikke 

sammenslåing av kommunene 

Hole, Jevnaker og Ringerike 

Ville ikke ha stemt 

7.  Kjønn   

8.  Alder  

9.  Utdanning  Grunnskole 

 VGS 

Høgskole/universitet 
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Fremdriftsplan 

- Uke 17. Endelig spørreskjema godkjennes av oppdragsgiver i kommunestyre 28. april 

- Uke 18-19. Gjennomføring av telefonintervju 

- Uke 19. Analyse.  

- Uke 20. Sentio overleverer rapport. Resultatene offentliggjøres umiddelbart og foreligger  før 

folkeavstemningen. 

 

Rådmannens anbefaling 

Rådmannen anbefaler at innbyggerundersøkelsen gjennomføres som beskrevet i saken.  

Spørreskjemaet er utformet ut fra andre kommuners erfaring med tilsvarende undersøkelser. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 
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Ringerike Utvikling AS - oppfinansiering  

 

Arkivsaksnr.: 16/1581  Arkiv: 026   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

46/16 Formannskapet 19.04.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

  

1. Eierstrategien datert 21.08.15, tas til etterretning. 
 
2. Kommunestyret vedtar en tredobling av tilskuddet til RU med halvtårs virkning 

fra 2016. Dette innarbeides i forbindelse med den politiske behandlingen av 1. 
tertial. 

 
3.  Fra 01.01.17 vil tilskuddet fra Ringerike kommune til Ringerike Utvikling AS  

være på 3,6 mill årlig. Ringerike kommune vil at Ringerike Utvikling AS skal ha 
dette driftsgrunnlaget de kommende 3 år. 

 
4. Kommunestyret forutsetter at det gjøres en grundig evaluering av 

måloppnåelsen våren 2019, før en vurderer videre tilskudd. 
 

Fakta/ saksopplysning: 
 

Ringerike Utvikling as ble stiftet 06.01.2010 etter initiativ fra de 3 kommunene i regionen. 

Formålet med selskapet var å sørge for aktiv og målrettet innsats om konkrete tiltak som skal 

bidra til å øke verdiskapningen i Ringeriksregionen og dermed også bidra til økonomisk 

bærekraftig næring og samfunnsutvikling. 

Selskapet skulle arbeide for et nærings og befolkningsmessig løft i Ringeriksregionen. 

Rammen for selskapets innsats vil være oppgaver relatert til hovedmålene som er tilkjennegitt 

i den regional «Utviklingsplan», gjennom direkte engasjement og / eller aktiv deltakelse i 

arbeidsgrupper, oppnevnt for gjennomføring av konkrete oppgaver. 

Selskapet vil være i tett inngrep med de kommunale administrasjoner i enkeltsaker. Forslag til 

effektivisering av rutiner og arbeidsmetoder vil være naturlig del av virksomheten. 

Selskapet skal drive en aktiv profilerings og informasjonsinnsats, samt hente inn synspunkter 

på kommende oppgaver for selskapet.    

 

Eierskap:                                                                                          

Ved stiftelsen av selskapet var det avklart at Ringerike Næringsforum, skulle være med på 

eiersiden. De kom derfor inn på eiersiden i 2010. Det var forventninger og lovnader om 

økonomisk bidrag fra næringslivet ellers også. Flere aktører ble derfor invitert inn på 

eiersiden. På et tidspunkt var det 8 ulike eiere. Vedtekter ble endret i 2011 og 

selskapsstrategiene ble også endret underveis.  Ringerike Utvikling har siden 2011 omsatt for 
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ca 5 mill kr pr år. Eiernes direkte bidrag( kommunene) har ligget på ca 2 mill per år, hvor 

dette har vært redusert til 1,8 mill for 2014 og 2015. 

 

Ambisjonene for vekst og utvikling har økt de siste årene. Parallelt med at hovedeierne 

initierte en prosess på generalforsamlingen i 2014 for økt og mer fokusert aktivitet i RU, 

kjøpte de kommunale eierne aksjene fra hhv RNF, RIK og Sparebank1 Ringerike/Hadeland.  

Aksjekapitalen er i dag fordelt på følgende aksjer: 

 

 
 

Nytt styre ble valgt og det ble utarbeidet nye eierstrategier. 
 

Nye eierstrategier ble gitt 21.08.15. 

«Strategi dokument gjelder inntil videre, disse er vedtatt av de kommunale eierne og var 

plattformen for etableringen av RU i sin tid. Eierne ser for seg en prosess der disse vil bli 

revidert. (Kommunenes ansvar) 

  

Eierne ser for seg en betydelig spissing i RUs arbeidet og en tydeliggjøring av RUs rolle 

fremover. Fokuset til RU må være befolkningsvekst og næringsetablering(verdiskapning). 

Rett og slett vekst og utvikling i hele regionen. Eierne ber styret lage mål, tiltak og aktivitets 

planer, som bidrar til å oppfylle regionens målsettinger på disse områdene. 

Eierne ber styret rydde i prosjektporteføljen.  

RU skal være kommunenes verktøy for og nå mål som er vedtatt –RU må bli mer 

handlingskraftig. 

RU må ha fokus på hele regionen. 

   

Eierne ønsker at RU skal ha en Samordnende og koordinerende funksjon, RU må ta en rolle 

for å koordinere alle utviklingsaktørene i regionen. 

Hvem gjør hva? Er det noe vi mangler for å tiltrekke oss nye innbyggere og 

bedriftsetableringer? 

Oversikt over til enhver tid ledige arealer og lokaler. 

Bistå med fakta og presentasjoner til potensielle bedrifter på flyttefot inn til regionen 

En dør inn! Eierne ser for seg en samlokalisering av flere aktører og ber styret gjennomføre en 

god prosess for å sikre at samlokalisering blir vellykket. 

Eierne ønsker seg ett samlet profesjonelt mottakerapparat for henvendelser, og at RU bidrar 

til effektive prosesser. Fra start til mål. Eierne vil at RU skal drive mer oppsøkende 

virksomhet, og mer kartlegging av virksomheter som kunne tenke å flytte på seg og eventuelt 

etablere seg i Ringeriksregionen 

  

Eierne vil at styret har en mer målrettet profilering både innad og utad. 
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Eierne vil at styret skal fortsette og styrke den gode Markedsføringen & Merkevarebygging 

som har blitt utført, profilering av regionen både innad og utad 

  

Eierne ønsker kvartalsvis rapportering på målene som blir vedtatt i « kommende prosess» 

  

Eierne ønsker å synliggjøre og tydeliggjøre RUs rolle. RU skal ha fokus på hele regionen. RU 

skal være kommunens verktøy for å nå målsettinger innenfor innsatsområdene 

befolkningsvekst og næringsetableringer. Gjennom «nye» RU ønsker eierne seg en sterkere 

posisjonering. 

 

 

 

 

Vurdering 
 

Etableringen av Ringerike Utvikling AS(RU) var en målrettet satsning for å løfte regionen 

både samfunnsmessig og næringsmessig. Etableringen i seg selv representerte Innovasjon i  

regionen. Dette handler om samarbeid, samhandling og målrettete aktiviteter som over tid vil 

vise seg både å være hensiktsmessig og lønnsomme for næringsliv, bedrifter, kommunene og 

for regionen samlet sett.  

 

Kommunenes verktøy innen befolkningsutvikling og næringsetableringer: 

RUs skal være kommunens verktøy for å nå mål som er vedtatt  innenfor verdiskapning og 

befolkningsutvikling. Kommunene har derfor bedt RU lage mål, tiltak og aktivitetsplaner som 

bidrar til å oppfylle regionens målsettinger på disse områdene. 

Det er behov for å styrke regionen, regionen må samordne og koordinere innsatsen og 

kommunene ønsker at RU skal ta en slik rolle for å få til en felles kraft.   

 

Ringerike Utvikling vil i sitt arbeid samspille med de ulike miljøene i regionen som ønsker å 

bidra til vekst og utvikling. Innsatsen spesielt innenfor næringsetableringer må 

profesjonaliseres og kapasiteten må økes, slik at vi fremstår helhetlig med høy kvalitet og 

tydelighet. Vi har behov for å styrke oss. Vi står ovenfor en konkurransesituasjon relatert til 

bla andre regioner her på Østlandet.  

 

Samlokalisering: 

Kommunene ser også for seg en samlokalisering av flere aktører for å sikre en dør inn i 

regionen. Der en møter et helhetlig, profesjonelt og effektivt mottakerapparat. Kommunene 

ser derfor for seg en betydelig spissing av RUs rolle og arbeid fremover. Dette slik at RU blir 

det verktøyet kommunene etterspør og forventer at RU skal være.  

 

Profesjonell næringsavdeling for alle tre kommunene: 

Ringeriksregionen står foran store endringer, dette gir oss mange muligheter. Muligheter vi 

ikke må la gå fra oss. Regionen ønsker vekst og utvikling og har mål om økt befolkningsvekst 

og næringsetableringer. Selv om vi får bane og vei kommer ikke veksten av seg selv. Det er 

uttalt en ambisjon om en befolkningsvekst opp mot 100% i et 30 års perspektiv. I den samme 

perioden må det tilrettelegges for tilsvarende vekst i den regionale sysselsettingen.  Det er tatt 

et initiativ til å utarbeide en strategi for Ringeriksregionen innenfor verdiskapning, samferdsel 

og befolkningsutvikling. Kommunestyret inviteres til å vedta denne strategien i løpet av juni 

2016.  
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For å nå disse målsettingene om vekst, må vi øke innsatsen betydelig på 

næringsetableringsiden, og rigge oss bedre enn det vi har gjort til nå. Ingen av kommunene 

har i dag egen næringsavdeling, eller noen som bare jobber innenfor dette området. 

Kommunene har derfor er stort behov for å løfte dette arbeidet betydelig for å få til nødvendig 

vekst. Siden kommunene allerede har etablert Ringerike Utvikling og ønsker at Ringerike 

Utvikling skal være kommunens verktøy innenfor næringsetableringsområdet, er det naturlig 

at en økt satsning kanaliseres til Ringerike Utvikling. Rådmannen mener nye RU kan utføre 

dette på en profesjonell måte, og ved å samle ressursene kan en få til mere enn hva hver 

enkelt kommune kan få til alene. 

 

Finansiering: 

I lys av endret eierskap og nytt styre i Ringerike Utvikling AS (RU) har det blitt tydeliggjort 

at RU skal være et strategisk verktøy og jobbe med næringsetableringer og befolkningsvekst, 

samt profilering av regionen innen disse områdene. 

RU har derfor etter at de fikk de nye eiersignaler i august 2015 utarbeidet og vedtatt nytt 

strategidokument for selskapet(ligger vedlagt saken) Dette arbeidet er presentert eierne, og 

eierne er godt fornøyd med arbeidet som er gjennomført og som er i tråd med eiersignaler gitt 

i august 2015. 

Denne spissingen av RUs virksomhet og satsningen som ligger i målsettingene i selskapet 

krever en betydelig opp finansiering av selskapet. Selskapet er i dag finansiert med direkte 

driftstilskudd fra kommunene 1,8 mill kr pr år. I tillegg har selskapet inntekter på prosjekter 

og salg av tjenester. Det er behov for en økning av grunnfinansiering til et nivå som rommer 

de faste, løpende kostnadene.   
Nivået på driften er estimert til ca 6,8 mill hvorav 4,7 mill er knyttet til årsverk.  
Med bakgrunn i dette, mener styret i RU at kommunene sammen med regionrådet må 
stå for det store finansielle løftet fra dagens 1,8 mill til 6,8 mill i rammefinansiering.( 
vedlegg) 
Dette forslaget fra Ringerike Utvikling er krevende for kommunene økonomisk, men 
hvis kommunene faktisk mener det de sier, at de ønsker vekst, må kommunene nå vise 
handling gjennom å opp finansiere Ringerike Utvikling, slik at de foreslåtte tiltak kan 
gjennomføres(se vedlegg) 
Rådmennene har derfor konkludert med at de vil foreslå en tredobling av tilskuddet til 
RU med halvtårs virkning fra 2016. Dvs. en tilleggs bevilling for 2016 på til sammen på 
1,8 mill.  Fra 01.01.17 vil tilskuddet til RU være på 5,4 mill.  Ringerike kommune vil at 
Ringerike Utvikling AS skal ha dette driftsgrunnlaget de kommende 3 år. 
 
Det må gjøres en grundig evaluering av satsingen våren 2019. Lykkes RU i arbeidet kan 
det vurderes å øke tilskuddet ytterligere. I tillegg er det mulig å søke på midler fra Rådet 
for Ringeriksregionen. 
  
 Bevilget 2016 Foreslått 

økning 
Total for hver 
kommune fra 
2017 

Halvt års 
virkning 
2016 

Ringerike 
kommune 

1,2 mill 2,4 mill 3,6 mill 1,2 mill 

Jevnaker 
kommune 

0,3 mill 0,6 mill 0,9 mill 0,3 mill 

Hole 
kommune 

0,3 mill 0,6 mill 0,9 mill 0,3 mill 

Totalt  1,8 mill 3,6 mill 5,4 mill 1,8 mill 
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 Ringerike kommune, 10.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler:  
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Furuvangtomta Gnr/bnr 148/343 

 

Arkivsaksnr.: 16/188  Arkiv: 611 &86  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/16 Formannskapet 16.02.2016 

47/16 Formannskapet 19.04.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Furuvangtomta, gnr. 148, bnr. 343, selges til takst kr 480 000-, til Tronrud Eiendom AS. Dette 

tilsvarer kr 300,-/m2. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Salg av del av Furuvangtomta, gitt gnr. 148, bnr. 343, er blitt behandlet i kommunestyret 

21.04.2005 i sak 32/05, 29.10.2009 i sak 101/09 og 28.04.2011 i sak 61/11.  

I kommunestyret 21.04.2005, sak 32/05 ble følgende vedtak fattet i vedtakets pkt. 3: «Det legges 

til grunn at objekt B, D og I avklares i henhold til rådmannens framlegg før salg/makeskifte 

gjennomføres».  

I saksframlegget under pkt. D står følgende:  

«Furuvangtomta, Sokna, gnr. 148, bnr. 6, forretningstomt 3 523 m². Salget gjennomføres når 

veiløsning for Sokna sentrum er avklart.»  

Følgende ble vedtatt 29.10.2009 i sak 101/09 i pkt. 7:  

«Eiendommene selges til takst eller høystbydende over denne»  

I vedtakets pkt. 8 står:  

«Salget overlates eiendomsmegler i Hønefoss. Eiendomsmegler innhenter nødvendig 

informasjon/takst for fastsettelse av salgssum».  

Etter dette vedtaket ble tomten delt. Dette på grunn av at ny kollektivterminal var planlagt på den 

del av tomten som lå nærmest Rv7, ny miljøgate gjennom Sokna sentrum.  
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I kommunestyret 28.04.2011 i sak 61/11 ble følgende vedtak fattet i vedtakets pkt. 2: 

«Furuvangtomta  

a) Når det gjelder Furuvangtomta på Sokna er denne sterkt beskåret i forbindelse med planer for 

ny vei Sokna – Ørgenvika og miljøgate igjennom Sokna sentrum.  

b) Ringerike kommune er positiv til at Sokna Utvikling bidrar i forbindelse med utvikling av 

eiendommen». 

 

Etter dette vedtaket ble salget av eiendommen trukket tilbake fra eiendomsmegler, og salget stilt i 

bero.  

 

Den 11.12.2015 fikk kommunen henvendelse fra Tronrud Eiendom AS om ønske om kjøp av 

denne tomten i forbindelse med boligbygging på Sokna.  Tronrud Eiendom AS eier nabotomta, 

tidligere banktomta, og for å få best mulig utvikling av området ønsker de å kjøpe 

«Furuvangtomta». 

 

Saken om salg av tomten til Tronrud Eiendom AS ble behandlet i formannskapet 16.02.2016, i 

sak 18/16, og følgende vedtak ble fattet: 

«Saken utsettes.» 

 

Beskrivelse av saken 

 

Eiendommen er regulert til senterområde - nåværende.  

Tomten er på 1 532,1 m², er flat og ubebygd, og ligger i Sokna sentrum. Pr. i dag blir denne 

tomten benyttet til parkering. Tronrud Eiendom AS har kjøpt «banktomta», gnr. 148, bnr. 355, og 

i forbindelse med utvikling av denne, ønsker de å kjøpe Furuvangtomta til takst, kr 480 000,-. 

Taksten vedlegges.  

Kommunestyret har i vedtaket av 28.04.2011 sagt at Ringerike kommune er positiv til at Sokna 

Utvikling bidrar i forbindelse med utviklingen av eiendommen. Tilbakemelding fra Sokna 

Utvikling er at de er positive til Tronrud Eiendom AS sine planer. Videre er eier av Furuvang AS, 

den tidligere Coop-butikken, kontaktet vedr. et evt. salg til Tronrud Eiendom AS. De er og 

positive til dette. Begge ser på et salg til Tronrud Eiendom AS som positivt for utviklingen på 

Sokna.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Eiendommen er regulert til senterområde – nåværende i kommuneplanen.  

 

 

Juridiske forhold  

 

Redegjørelsen nedenfor er kopiert fra Forsynings-, administrasjons- og kirkedepartementets 

Veileder om EØS-avtalens regler om offentlig støtte, side 42 til 44, 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/konkurransepolitikk/offentlig-

stotte/offentlig_stotte_veildere_2011.pdf. Veilederen bygger videre på ESAs retningslinjer 

for salg av offentlig eiendom: 

 

Salg av offentlig eiendom og bygninger er normalt basert på en gjensidig avtale mellom 

selger og kjøper. Dersom salg av offentlig eiendom skjer til underpris, vil kjøperen få en 
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økonomisk fordel som kan innebære offentlig støtte. Vurderingstemaet er derfor om 

kjøpesum og eiendomsverdi tilsvarer hverandre, dvs. om salget har skjedd til markedspris. 

 

ESAs retningslinjer om salg av offentlig eiendom 

ESAs retningslinjer angir to alternative prosedyrer som begge sikrer at eiendommen blir solgt 

til markedspris. Den ene prosedyren er bruk av åpen budrunde, den andre er en uavhengig 

vurdering av markedsverdien. Når det offentlige følger en av disse to prosedyrene er det ikke 

nødvendig å notifisere salget til ESA på forhånd ettersom salget skjer på markedsmessige 

vilkår. 

 

Nedenfor redegjøres for de to prosedyrene som utelukker støtte når eiendommer 

selges, og hvilke krav som stilles til salgsprosessen. Kommunen bør likevel lese 

retningslinjene i tillegg til denne fremstillingen når de vurderer salg av Furuvangtomta. 

 

1. Åpen budrunde 

Den ene fremgangsmåten som vil utelukke støtte, er å selge eiendommen/bygningen gjennom 

en budrunde. En budrunde som er åpen og uforbeholden, sammenlignbar med en auksjon og 

tilstrekkelig utlyst og kunngjort, anses per definisjon å sikre at salget skjer til markedspris. 

 

Budrunden må være sammenlignbar med en auksjon, der det beste eller eneste budet 

aksepteres. I en sak om salg av området Tjuvholmen i Oslo ble det holdt en budrunde. ESA 

mente denne ikke var sammenlignbar med en auksjon fordi det ikke var klart for potensielle 

kjøpere hvilke indikatorer, annet enn pris, som ville være avgjørende for selger. Salgsobjektet 

var derfor ikke tilstrekkelig definert da budrunden startet. Til tross for dette ble salget 

godkjent etter en konkret vurdering. 

ESA la vekt på at det var holdt budrunde og at salgsprisen kunne reflektere markedspris. 

 

Budrunden må være uforbeholden. Det betyr at selger ikke kan stille krav til hvem som kan 

kjøpe eiendommen. Budrunden må være åpen for alle potensielle kjøpere uavhengig av 

virksomhet. Reguleringsmessige restriksjoner mv. på eiendommen som begrenser kretsen av 

potensielle kjøpere, er imidlertid ikke til hinder for at budrunden anses som uforbeholden. 

Mer spesielle vilkår knyttet til bruken av eiendommen kan også aksepteres, såfremt alle 

potensielle kjøpere er i stand til å oppfylle vilkårene. I saken om salg av området Tjuvholmen 

i Oslo måtte kjøper for eksempel respektere flere konkrete vilkår vedrørende utbygging av 

eiendommen. Dette var blant annet at sjøkanten skulle gjøres tilgjengelig for offentligheten, 

det skulle bygges boligenheter på deler av området, det skulle være høy estetisk standard på 

utformingen mv. Budrunden ble akseptert som uforbeholden fordi 

vilkårene var kjent for alle kjøpere, og alle kjøpere ville ha mulighet til å oppfylle vilkårene. 

 

Budrunden må også være tilstrekkelig utlyst og kunngjort på forhånd. Hensynet bak dette 

kravet er at alle potensielle kjøpere skal gjøres oppmerksom på salget. Avhengig av 

salgsobjektet og hvor de potensielle kjøpere befinner seg, er det noen ganger tilstrekkelig å 

kunngjøre salget i en lokalavis, mens andre ganger må det informeres i en nasjonal eller 

internasjonal avis. Utlysningen må være publisert en viss tid i forkant, en tommelfingerregel 

er utlysning med svarfrist på to måneder. 

 

En budrunde som oppfyller de skisserte vilkårene sikrer salg til markedspris. Det har da ingen 

betydning om det foreligger en takst som er høyere enn salgsprisen.  
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2. Uavhengig vurdering av markedsverdien 

Den andre fremgangsmåten som kan benyttes for å utelukke støtte til kjøperen, er å innhente 

en ekstern vurdering av markedsverdien til eiendommen/bygningen fra en kvalifisert, 

uavhengig ekspert. 

 

Retningslinjene krever at en slik markedsverditakst innhentes før salgsforhandlingene 

med potensiell(e) kjøper(e) begynner. 

 

Taksten må være basert på allment aksepterte markedsindikatorer og 

verdisettingsstandarder, 

og vil angi minstepris eiendommen kan selges for.  Hvis selger er usikker på om taksten 

baseres på godkjente verdisettingsstandarder, kan én mulighet være å henvende seg til Norges 

Takseringsforbund (NTF) for å bruke deres takseringsstandarder. 

 

Hvis det innhentes to eller flere takster, og disse spriker, må selger vurdere hvilke(n) av 

takstene som antas å gi best uttrykk for markedsverdien. Det er ikke gitt at markedsverdien er 

et gjennomsnitt av de innhentede takstene. 

 

Hvis det er klart at selger ikke får solgt eiendommen til takst, kan prisen nedjusteres 

med inntil 5 % uten å komme i konflikt med reglene. Salgsprisen vil fremdeles anses som 

markedspris, se retningslinjene punkt 2.2 b. 

 

Eksperten må være en kvalifisert takstmann, uavhengig av partene, med relevant 

godkjennelse fra utdanningsinstitusjon e.l. og med egnet erfaring og kompetanse. For å 

dokumentere at salgsprosessen har vært ryddig bør selger innhente en uavhengighetserklæring 

fra takstmannen. I tillegg er det praktisk å innhente CV og takstportefølje som viser at 

takstmannen har taksert lignende bygning av samme størrelsesorden i området, og for å kunne 

dokumentere at takstfastsettelsen er 

kvalifisert. Hvis det oppstår spørsmål om salgsprosessen i etterkant, kan det være 

tidsbesparende og nyttig å ha innhentet disse dokumentene tidlig. 

 

Hvis det stilles vilkår fra det offentlige vedrørende bruk av eiendommen mv. må taksten 

reflektere dette. I forbindelse med opprettelsen av et IT-senter på Fornebu fikk for eksempel 

takstmennene i oppdrag å vurdere markedsverdien av eiendommen med tanke på at 

eiendommen bare kunne brukes til opprettelse av et IT-senter. 

 

Byrdefulle vilkår kan medføre økonomiske utgifter for kjøper og vil kunne senke taksten, 

mens fordeler for kjøper kan heve taksten. Fordeler som følge av den pålagte bruken av 

eiendommen kan for eksempel være reklame for kjøper eller rekreasjonsmuligheter for 

kjøpers ansatte. Foruten eventuelle vilkår for bruken av eiendommen og/eller bygningen, kan 

det bare settes vilkår som gjelder alle bygningseiere, for eksempel plikt til å vedlikeholde 

eiendommen, betale skatter 

mv. Eventuelle ulemper knyttet til slike vilkår skal ikke reflekteres i taksten. Det kan ikke 

stilles vilkår til kjøper eller kjøpers virksomhet. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Kommunestyret 21.04.2005, sak 0032, saksframleggets side 1 og vedtaket vedlegges  
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Kommunestyret 29.10.2009, sak 101/09, vedtaket vedlegges  

Kommunestyret 28.04.2011, sak 61/11, vedtaket vedlegges  

Formannskapet 16.02.2016, sak 18/16, vedtaket vedlegges 

 

Alternative løsninger 

 

1) Gnr. 148, bnr. 343, Furuvangtomta, selges til Tronrud Eiendom AS med bakgrunn et 

gjennomsnitt av to takster. Dette tilsvarer en pris på kr 360,-/m2 eller 576 000,-. 

2) Gnr. 148, bnr. 343, Furuvangtomta, selges til Tronrud Eiendom AS med bakgrunn i m2 

pris i takst 2 for kr 672 000,-. Dette tilsvarer en pris på kr 420,-/m2 eller kr 672 000. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen ser fordeler for lokalsamfunnet ved at eiendommen kan inngå i utvikling av Sokna. 

Rådmannen viser også til kommunestyrets vedtak i sak 61/11, samt brev fra leder av Sokna 

Utvikling som henstiller Ringerike kommune å selge tomten til Tronrud Eiendom AS, da 

utbygging av boliger på disse tomtene er et viktig ledd i å realisere Sokna Utviklings planer for 

Sokna. 

 

Rådmannen ser at det er et sprang mellom de to takstene. Som støtte for vurderingene av hva som 

er riktig prisnivå har rådmannen innhentet tall fra omsetning av eiendom i den senere tiden. Dette 

gjelder både bolig og næringseiendom. Her har prisnivået vært under kr 300,- pr m², noe som 

indikerer at laveste takst gjenspeiler best prisnivået i Sokna sentrum.  

Blant annet er nivået på oppgjør i forbindelse med etablering av ny RV-7 vurdert i denne 

sammenheng og lokal megler forespurt om m2-priser ved omsetning av eiendommer. 

 

Vedlegg 

 

Mail fra Tronrud Eiendom AS v/Thomas Rustad  

Brev fra leder av Sokna Utvikling  

Mail til Håvard Rustad, eier av naboeiendommen  

Kommunestyrets vedtak i sak 32/05  

Kommunestyrets vedtak i sak 101/09  

Kommunestyrets vedtak i sak 61/11  

Formannskapets vedtak i sak 18/16 

Takst over Furuvangtomta  

Takst over Furuvangtomta 

Utsnitt av kommuneplanen  

 

 

 Ringerike kommune, 01.04.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

leder: Roger Sørslett 

saksbehandler: Torunn Kaspersen 
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Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og 

Ringerike  

 

Arkivsaksnr.: 16/1459  Arkiv: F47 &10  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/16 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.04.2016 

48/16 Formannskapet 19.04.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Felles barnevernsvakt for Midt-Buskerud, Ringeriksregionen og Jevnaker kommune 

etableres fra sommeren 2016 i tråd med saksframstillingen.  

2. Barnevernsvakten organiseres som et interkommunalt samarbeid hjemlet i 

kommunelovens § 5A. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 28-1 b. 

3. Barnevernsvakten etableres som et prosjekt. Prosjektet evalueres fram til årsskifte 

2018-2019, med sikte på implementering av et eventuelt korrigert driftskonsept fra 1. 

januar 2019. 

Forslag til samarbeidsavtale godkjennes. 

 

Innledning / bakgrunn 

Lov om barneverntjenester § 1-1 pålegger kommunene at barn og unge «får nødvendig hjelp 

og omsorg til rett tid». Hvis barn og unge står overfor en akutt krise eller blir utsatt for grov 

omsorgssvikt, vil begrepet «rett tid» kunne være både kveld, natt, helg og høytider. I Prop. 

106 L 2012-2013 (Endringer i barnevernloven) understrekes det at kommuner som ikke er 

tilknyttet barnevernvakt må ha andre former for akuttberedskap. 

Siste årene har det vært økt fokus på at kommunene må ha akuttberedskap for barn i krise 

utenom barneverntjenestenes kontortid. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ved statsråd 

Solveig Horne sendte i juni 2014 brev til Fylkesmenn og kommuner om behovet for 

akuttbistand: «For at barn som er i krise skal få hjelp så tidlig som mulig, må̊ kommunene ha 

tilstrekkelig beredskap til at nødvendig hjelp kan gis også̊ utenom kontortid. Kommunene må̊ 

sørge for å organisere denne hjelpen slik at behovet for akuttilbud blir ivaretatt til barnets 

beste≫. 

Hvordan kommunene ivaretar barns behov for nødvendig hjelp i akutte situasjoner utenfor 

ordinær kontortid varierer. Ca. 30% av kommunene har organisert beredskap gjennom en 

barnevernvakt. Andre kommuner har beredskap/bakvakts-ordninger hvor instanser som 

legevakt, sykehus og politi kan henvende seg når det oppstår en akutt krise utenom 
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barneverntjenestens åpningstid. Noen kommuner har ingen beredskap for akutte 

henvendelser, og følger således ikke pålegg om «nødvendig hjelp til rett tid». 

Alarmtelefonen for barn og unge ble opprettet i 2009, og er landsdekkende. For kommuner 

som ikke er med i en ordning med barnevernvakt, blir henvendelser utenom kontortid besvart 

av barnevernvakta i Kristiansand. Alarmtelefonen kartlegger hvert år hvilke kommuner som 

har beredskap for barnevern. Det har vist seg å være variasjoner fra år til år, og ordninger med 

bakvakt eller at barnevernledelsen kan kontaktes av instanser utenom åpningstid har vist seg å 

være en ustabil løsning over tid (Rapport om akuttarbeid i kommunalt barnevern 2014). 

Oslo var først ute med å igangsette barnevernvakt. Etter en tids prøveordning ble 

Barnevernvakta i Oslo fast etablert i 1985. Flere store byer og regioner innførte barnevernvakt 

i forbindelse med nasjonal handlingsplan i barnevernet (1991-1993). Staten ga finansiering til 

oppstart av 24 barnevernvakter i dette tidsrommet. Etter programperioden var over, ble 

kostnadene overført til kommunene. Antall barnevernvakter på landsbasis har holdt seg 

stabilt. Østlandet har størst dekningsgrad, mens kommuner i nord har minst. I 2013 var 135 

kommuner tilknyttet en barnevernvakt. 

 

Beskrivelse av saken 

Barnevernvakt ivaretar barns behov for hjelp og bistand i kriser og akutte situasjoner. Noen få 

barnevernvakter har beredskap hele døgnet (da er gjerne mottaksfunksjonen til 

barneverntjenesten lagt til barnevernvakta) mens andre har beredskap etter 

barneverntjenestens kontortid. 

Når barnevernvakta får henvendelser vil de ut fra situasjon vurdere hvilken hjelp og bistand 

som trengs ut fra et barnevernfaglig perspektiv og ut fra kriteriene i Lov om 

barneverntjenester. Barnevernvakter får ofte henvendelser som lar seg løse med råd og 

veiledning på telefon, en kontorsamtale eller med hjemmebesøk. Erfaringer fra andre 

barnevernvakter viser til at bare et fåtall henvendelser resulterer i akuttplassering av barn. 

Foreldre, barn eller barns nettverk som er bekymret for barn kan ta kontakt med 

barnevernvakta. Barnevernvakter kommer ofte i kontakt med barn i akutte situasjoner ved at 

politi eller legevakt tar kontakt. Også andre samarbeidsinstanser som er i kontakt med barn 

som har det vanskelig, vil kunne henvende seg til barnevernvakta – sykehus, krisesenter, 

helsestasjon, utekontakt, psykiatritjeneste, rusomsorg, institusjoner, NAV osv. Ofte blir 

oppdrag for barnevernvakta generert ved at barneverntjenestene som jobber med saker på 

dagtid melder inn saker hvor det er behov for oppfølging av familier kveld og helger. 

 

Vedtaksmyndighet/juridiske forhold 

I de tilfellene hvor et barn er i en akutt situasjon hvor plassering er nødvendig uten samtykke, 

er de fleste barnevernvakter organisert slik at de er å anse som saksforberedende instans for 

påtalemyndigheten. I tillegg til barneverntjenestens leder har politijurist myndighet til å fatte 

akuttvedtak etter Lov om barneverntjenester § 4-6, 2.ledd og § 4-25.  
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Det vil være et svært sårbart system, stor belastning, samt praktiske utfordringer for 

barneverntjenestenes ledere å skulle være tilgjengelig for godkjenning av akuttvedtak utenom 

kontortid 365 dager i året. Unntaket i forhold til at påtalemyndigheten fatter vedtak vil være 

plasseringer etter Lov om barneverntjenester § 4-8. Påtalemyndigheten kan ikke fatte vedtak 

med forbud om flytting, det er kun barneverntjenestens leder som har vedtaksmyndighet for. 

Et annet viktig argument for at påtalemyndigheten godkjenner og underskriver akuttvedtak 

uten samtykke, er i tilfeller med akuttplasseringer av barn som er på gjennomreise eller 

oppholder seg i en kort periode i distriktet. Hvis barneverntjenestens leder fatter vedtak, har 

det hent at kommunen hvor barnet egentlig er hjemmehørende ikke tar ansvar. Det finnes 

eksempler på akuttplasseringer av barn på gjennomreise hvor barneverntjenesten som har 

fattet vedtak om plassering, har måttet overta barnets sak (med begrunnelse i at Lov om 

barneverntjenester gjelder der barnet oppholder seg).  

Hvis en barnevernvakt plasserer på bakgrunn av vedtak godkjent av påtalemyndigheten vil 

barnets bostedskommune måtte overta og følge opp saken påfølgende arbeidsdag. I 

akuttplasseringer med samtykke (Lov om barneverntjenester § 4-6, 1.ledd) er det vanlig 

praksis at vedtaket underskrives av barnevernsvakta sin leder påfølgende dag. 

Barnevernvakta bør registrere alle henvendelser (også anonyme oppringninger). Det er viktig 

å føre statistikk over alle aktiviteter og henvendelser slik at barnevernvakta kan evalueres og 

reguleres etter behov. Barnevernvakta formidler informasjon videre til kommunal 

barneverntjeneste – via rapport, journalnotat eller melding slik at barna kan følges opp etter 

en krise-henvendelse.  

Det finnes egne data-program som ivaretar behovet for registrering, journal, statistikk, 

videreformidling og meldinger. Noen barnevernvakter har tilgang på barneverntjenestens fag-

program for å kunne innhente viktig informasjon i kjente saker de kommer i kontakt med, 

men grunnet ulike roller mellom barnevernsvakt og barneverntjeneste bør barnevernvakta 

dokumentere/rapportere gjennom sitt eget system, og ikke via barneverntjenestens data-

program. 

 

Behov for barnevernsvakt 

Innenfor det distrikt barnevernsvakten er planlagt, har vi i dag ca. 240 henvendelser/år 

utenom barnevernets generelle åpningstid. Når det framtidige tilbudet skal dimensjoneres, må 

det også tas høyde for at antall henvendelser utenfor den kontortid barneverntjenestene har nå, 

vil øke hvis det opprettes en barnevernvakt. Det kan være barn og unge som er i svært 

vanskelige situasjoner, men som ikke blir formidlet til barneverntjenestene på bakgrunn av at 

de løsningene barneverntjenestene har, hvor barneverntjenesten for eksempel kun nås 

gjennom henvendelse til politi.  

Foruten henvendelser fra politi, legevakt, andre barneverntjenester og instanser, er det ofte 

telefoner om barn i krise fra foreldre, slekt, naboer, privat nettverk og mennesker som 

observerer barn i krise der og da. Det er ikke uvanlig med bekymrings-telefoner fra 
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privatpersoner som har observert foreldre som ser ruset ut med barn til stede og som ringer 

umiddelbart, henvendelser fra naboer om små barn som de tror kan være alene hjemme, 

naboer som ringer og melder om barn som de oppfatter har blitt utsatt for vold hjemme der og 

da, butikkansatte som har foreldre i butikken som har slått til barna sine, campingplass-gjester 

som ringer om barn som er sammen med fulle foreldre osv. Det er slike henvendelser som 

erfaringsmessig vil øke.  

Terskelen for å ringe politi der og da er ofte høyere enn å ringe barnevernvakta for å drøfte sin 

bekymring (med mulighet for å være anonym melder). Det antas at det kan bli økning i antall 

henvendelser når barnevernvakt er opprettet og blitt allmenn kjent, og at barn og unge i 

distriktet som er i krise blir ivaretatt og hjelpes når de står midt i krisen. Ut fra erfaringer fra 

andre barnevernvakter er det henvendelser fra private (barn, unge, foreldre, private som vil 

melde bekymring) som vil øke når akutt-tjeneste er etablert, mens henvendelser fra 

politi/legevakt antas å være på et mer stabilt nivå med det barneverntjenestene har hatt 

utenom kontortid før barnevernvakt ble etablert. 

 

Organisering av barnevernsvakt 

Barnevernslederne i samtlige kommuner har i samarbeid med konsulentfirma «Trine 

Ingulfsen Consult as» utarbeidet et notat som et utgangspunkt for videre drøftelse for 

planlegging av en felles barnevernvakt. Barnevernslederne har hatt flere drøftingsmøter, og 

saken som rådmannen her presenterer, har sin bakgrunn i konsulentens drøftingsnotat og 

barnevernsledernes anbefalinger. 

Det er i dag flere modeller av barnevernsvakt i bruk i Norge. Som eksempel nevnes  

 Indre Østfold. De ansatte i barneverntjenestene rullerer på å ha vakt interkommunalt. 

Ut fra hva barneverntjenestene i Hole, Jevnaker, Ringerike og Midt-Buskerud har 

signalisert er det ikke aktuelt å ha en slik ordning i området som utredes. Både 

barneverntjenesten i Ringerike og Midt-Buskerud har hatt en slik løsning, men erfart 

at slitasje på ansatte ble for stor slik at de midlertidig har måttet kuttet ut ordning med 

akutt bakvakt. Barnevernslederne signaliserer at de ikke mener en slik ordning vil 

dekke deres behov. 

 Kjøpe nødvendig akuttberedskap fra nærliggende eksisterende barnevernvakter 

(barnevernvakta i Asker og Bærum eller barnevernvakta i Drammen). 

 Enkelte kommuner har lagt akutt-tjenesten ut på anbud og kjøper tjenesten fra private 

aktører, eller nærliggende barnevernsinstitusjon. 

Ingen av disse løsningen blir anbefalt av barnevernslederne i kommunene Krødsherad, Sigdal, 

Modum, Jevnaker, Hole eller Ringerike, som anbefaler at det bygges opp en egen 

barnevernsvakt med ansatte som inngår i turnus og med egen leder. 

Disse kommunene har et befolkningsgrunnlag på tilsammen 62 647 mennesker (juni 2015), 

og foreslår en barnevernsvakt organisert slik: 
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1. Barnevernsvakten organiseres som et interkommunalt samarbeid i henhold til 

«vertskommunemodellen» (se vedlagt forslag til samarbeidsavtale). 

2. Barnevernsvakten prosjektorganiseres fram til årsskifte 2018-2019, og det ansettes 

egen prosjektleder/avdelingsleder for vaktordningen. 

3. Barnevernsvaktens åpningstid med to personer på aktiv vakt vil være fra kl. 17.00 til 

12.00 mandag til fredag, og fra 17.00 til kl. 01.00 natt til fredag og natt til lørdag og 

høytidsdager. I tidsrommet fra 00.00 til 08.00 på hverdager og fra 01.00 til 17.00 i 

helger og høytider har en person bakvakt.  

Det vil være viktig at personell som ansettes har stor interesse for akuttarbeid, gjerne 

med erfaring med å håndtere kriser og akuttplasseringer og evne til å arbeide 

selvstendig. 

4. Barnevernsvakten lokaliseres i barnevernets lokaliteter på Hønefoss. 

 

Vaktområdets nedslagsfelt vil være på til sammen 3706 km
2
. Barneverntjenestene er enige 

om at en felles barnevernvakt naturlig bør ligge i Hønefoss. Med utgangspunkt i at 

barnevernvakta blir lokalisert i Hønefoss sentrum, vil en kunne nå ytterpunktene i de andre 

kommunene i løpet av halvannen til to timer (mulig noe lengre tid på vinterføre). 

Lengst vei vil det være å ha utrykning til Sigdal og Krødsherad. Flere andre etablerte 

barnevernvakter har lengre avstander i sitt område, blant annet barnevernvakta i Telemark 

(som til sammenligning dekker 15 000 km
2
). Sigdal og Krødsherad utgjør 9,5% av total 

folkemengde av de kommuner som ønsker felles barnevernvakt. En kan dermed anta at 

behovet for utrykning til disse områdene vil være noe begrenset. Størsteparten av 

befolkningen i området en felles barnevernvakt vil dekke, kan nås innen en time kjøring fra 

Hønefoss. Geografisk område er således ikke til hinder for en felles interkommunal 

barnevernvakt. 

 

Vaktbelastning 

Skal en barnevernsvakt fungere faglig og sikkerhetsmessig forsvarlig, må bemanningen være 

deretter. Med det antall henvendelser som dagens frekvens tilsier (inkl. den eskalering som 

kan forventes), vil det i perioder kunne være oppgaver som barnevernsvakta kan utføre, og 

som kan avlaste barnevernet på dagtid. Flere arbeidsområder kan defineres som aktuelle for å 

gjøre ordningen så kostnadseffektiv som mulig. Det kan dreie seg om alt fra rus-kontroll i 

saker med høy bekymring, assistanse ved politi/dommeravhør til å godkjenne 

fosterhjem/besøkshjem. 

Dersom det blir aktuelt at barnevernsvakta kan avlaste det ordinære barnevernet, vil dette 

indirekte styrke barnevernet samlet. Men det er viktig at man viser varsomhet med å legge for 

mange tilleggsoppgaver til barnevernsvakta, siden det i hovedsak er en akutt-tjeneste og som 
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primært ikke skal fungere som en barneverntjeneste med utvidet åpningstid. Prosjektperioden 

vil avklare dette. 

 

Rådmannens vurdering 

Behovet for barnevernsvakt, både for å møte lovverkets krav og det reelle behov som 

avspeiler seg, er uomtvistelig tilstede. Rådmannen registrerer med stor tilfredshet at det er 

enighet mellom barnevernslederne i aktuelle kommuner om hvordan dette kan løses, og 

anbefaler at ordningen prosjektorganiseres som et prosjekt fra 1.juli 2016, og som er operativt 

fra 1. september 2016. Prosjektet evalueres fram til 31. desember 2018, og et korrigert 

driftskonsept implementeres fra 1. januar 2019. 

Ringerike kommune tar på seg rollen som vertskommune, og vil tilsette prosjektleder/-

avdelingsleder snarest.  

Rådmannen i Ringerike etablerer en styringsgruppe for prosjektet. Denne vil bestå av 

kommunalsjef samt prosjektgruppen som vil bestå av samtlige barnevernsledere i de berørte 

kommuner. Det vil likeens bli opprettet en referansegruppe, med deltakere fra 

saksbehandlernivå og fagforening. Prosjektleder rapporterer direkte til styringsgruppen, men 

forholder seg faglig og administrativt til leder for barnevernet i Ringerike kommune. 

 

Økonomiske forhold 

De angjeldende kommuner har allerede to interkommunale samarbeid hjemlet i 

kommunelovens kapittel § 5A (legevaktsamarbeidet og krisesentersamarbeidet), med de 

samme aktører som foreslåes i forhold til barnevernsvakten. Et interkommunalt samarbeid i 

forhold til barnevernsvakt vil følge samme mal som disse, både avtalemessig og økonomisk. 

Rådmannen i Ringerike har fått utarbeidet et tentativt budsjett i forhold til forslaget, som 

følger vedlagt. Dette tar utgangspunkt følgende: 

 Årslønn for prosjektleder/avdelingsleder:  kr. 550 000,- 

 Årslønn turnusansatt:     kr. 490 000,- 

 Aktiv vakt hverdager:     kl. 17.00 til 24.00 

 Aktiv vakt helger og helligdager:   Kl. 17.00 til 01.00 

 Det er beregnet bakvakt fram til arbeidsdagens begynnelse eller fram til neste aktive 

vakt. 

 

Med de åpningstider som skisseres, vil barnevernsvakten ha et tentativt budsjett med samlet 

nettoutgift på kr. 3 395 300,-, med halvårseffekt for 2016 (se vedlagte detaljbudsjett).  

Fordeles kostnadene i forhold til innbyggertall (pr. 1.1.2015), vil dette gi en kostnad for 

deltakerkommunene slik: 

Deltagerkommune: Antall innbyggere Kostnadsfordeling 
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Ringerike 29 712 1 614 600 

Hole  6 698 364 000 

Jevnaker 6 599 358 600 

Modum  13 685 743 600 

Sigdal 3 520 191 300 

Krødsherad 2 268 123 200 

SUM 62 482 3 395 000 

*Korrigeres for endring i antall innbyggere fra 1.1.2015  

 

Rådmannen anbefaler at den interkommunale barnevernsvakten etableres i tråd med 

saksframstillingen. 

 

Vedlegg 

 

 Forslag til samarbeidsavtale om interkommunal barnevernsvakt organisert etter 

kommunelovens § 28 (Vertskommune). 

 Forslag til tentativt budsjett 2016  

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Marianne Mortensen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Reviderte opptaksområder for grunnskolene i Ringerike  

 

Arkivsaksnr.: 16/853  Arkiv: A20 &60  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/16 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 09.03.2016 

49/16 Formannskapet 19.04.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Vedlagte reviderte opptaksområder for grunnskolene i Ringerike vedtas. 

 

2. Vedlagte kommunale retningslinjer for behandling av søknad om skolegang ved annen 

skole enn den eleven sokner til vedtas. 

 

 

Saksutredning: 

 

De kommunale forskriftene om skolenes opptaksområder er vedtatt og forvaltes i henhold til 

Opplæringslovens § 8-1:  

”Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i 

nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike 

områda i kommunen soknar til. Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den 

eleven soknar til” 

 

Vurdering av hvilken skole som er nærmest (nærskolen), skal ta utgangspunkt i geografiske 

forhold, men andre objektive forhold som topografi og farlig skolevei kan også vektlegges. 

Det kan i tillegg legges vekt på subjektive forhold som at eleven har søsken på skolen. 

 

Opptaksområdene er faste slik at elever og foresatte vet hvilken skole de tilhører. 

Opptaksområdene vil bli vurdert dersom det oppstår store endringer som nedlegging og/eller 

nybygging av skoler. 

 

Ved behandling av søknader om skolebytte, følges retningslinjene som ble politisk vedtatt av 

hovedstyret for kultur, omsorg og oppvekstmiljø i sak 01/0059 (vedlegg). Fylkesmannen i 

Buskerud er klageinstans jfr. Opplæringsloven § 15-2. 
 
 

Kirkeskolen har bare begrenset elevkapasitet. Elever som tidligere sognet til Vegård skole ble 

ved nedleggelse av denne overført til Vang skole. Denne praksisen fortsetter inntil ny skole i 

Hønefoss sør er ferdig. 

 

Sak om reviderte opptaksområder og fritt skolevalg ble førstegangsbehandlet av 

hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK) i desember 2015. HOK vedtok å sende 

forslaget ut på høring. Det her kommet inn 12 høringsuttalelser. 
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Høringsuttalelsene sammenfattet i tabellform:  

 

Uttalelse fra Opptaksområder Fritt skolevalg 

SU – Tyristrand skole Ønsker opptaksområder som i 
dag slik at tidligere Stranden 
skoles opptaks tillegges 
Tyristrand 

Ingen hensikt med fritt 
skolevalg; redd det fører til 
konkurranse mellom skolene 
om hvor det er best å være 
elev. 

FAU – Tyristrand skole Beholde opptaksområdene slik 
at Stranden hører inn under 
Tyristrand 

 

Ask Utvikling  -  tidligere FAU 
Stranden skole 

Beholde opptaksområdene slik 
at Stranden hører inn under 
Tyristrand. 
Forutsigbarhet er barnets 
beste, ikke splitte 
bygdesamfunn 

 

SU - Kirkeskolen Spørsmål ved grensen ved 
Puttenstøtta 

Mener dagens løsning der det 
er anledning til å søke annen 
skole enn nærskolen fungerer 
godt. 
Elevrådet ønsker fritt skolevalg. 

SU – Hallingby skole Grense i Hønefoss by bør være 
bybrua. 
 

Ønsker at opptaksområdene 
skal være bestemmende for 
hvilken skole en elev tilhører. 

Brakar AS Endringer av opptaksområder som betyr at elever får andre 
nærskoler enn skoleåret 2015/2016, lar seg neppe gjennomføre 
transportmessig fra august 2016. 
En oppsplitting av tidligere Stranden skoles opptaksområde vil bli 
en transportmessig utfordring. 
Elever fra området Hen, Nymoen går i stor grad på Ullerål skole 
og Hov ungdomsskole selv om deler av området tilhører 
Hallingby skole. 
 

SU – Hov ungdomsskole Foreslår at Nymoen, Nybyen i 
sin helhet skal tilhøre Ullerål og 
Hov. 

Ser utviklingen går mot fritt 
skolevalg, men ønsker tydelige 
kriterier for å definere 
kapasitet ved en skole. 

SU – Vang skole Mener elever som bor 
langs Hadelandsveien med 
tilgang til gangveien Putten – 
Klekken bør tilhøre Vang skole. 
Tidligere Vegård skoles 
opptaksområde tilhører 
formelt Kirkeskolen, men av 
kapasitetshensyn Vang skole 
inntil ny skole på Benterud står 
ferdig. Elever fra Vegård som 
starter opplæringen ved Vang 

Fritt skolevalg kan bety at flere 
elever må kjøres til skolen, noe 
som er ugunstig av 
miljøhensyn.  
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skole, må få fullføre 
barnetrinnet ved Vang skole. 

SU – Helgerud skole Ve-krysset er en naturlig 
grense mellom Veien skole og 
Helgerud skole. 

 

SU – Veienmarka 
ungdomsskole 

Elevene skal få opplæring ved 
nærskolen etter 
opptaksområdene. 

Ønsker ikke fritt skolevalg. 
Viktig med forutsigbarhet for 
elever og foreldre. Fritt 
skolevalg kan danne A- og B- 
skoler. 

SU og FAU – Haugsbygd 
ungdomsskole 
 

 Fritt skolevalg kan føre til 
kortsiktige skoleskifter, noe 
vanskeliggjør langsiktig 
planlegging. En fare er at noen 
skoler kan bli «eliteskoler». 
SU og FAU ønsker ikke 
innføring av fritt skolevalg. 

SU – Veien skole SU Veien skole ønsker ingen 
endring av eksisterende 
opptaksområder. 

SU ønsker ikke fritt skolevalg. 

 

Reviderte opptaksområder 

Når det gjelder forslaget til reviderte opptaksområder, peker flere av uttalelsene på at det er 

uheldig med en oppsplitting av tidligere Stranden oppvekstområde. Brakar peker på at en slik 

oppsplitting også vil gi en dyrere og mer komplisert skoletransport. 

 

Tidligere Vegård skoles elever ble ved nedleggelse overført til Vang skole på tross av at 

Kirkeskolen ligger nærmere. Kirkeskolen har ikke kapasitet til elevene fra Vegård. SU ved 

Vang skole uttaler at denne ordningen bør gjelde inntil ny skole i Hønefoss syd blir tatt i bruk. 

Elever som har startet på Vang skole bør få fullføre barnetrinnet ved denne skolen. 

 

SU ved både Kirkeskolen og Vang skole påpeker at grensen mellom de to skolene bør gå der 

gangveien langs Hadelandsveien mot Klekken slutter (ved Putten). De som bor ved gangveien 

bør tilhøre Vang skole, de andre Kirkeskolen. 

 

SU ved Hallingby skole uttaler at bybrua ved Hønefossen er et naturlig framtidig skille 

mellom skoler i Hønefoss sør og Hønefoss nord. 

For å tydeliggjøre hvor grensen mellom Hallingby og Ullerål går, settes brua over Hensfossen 

som grense.  Hele Vågård, Hensmoveien, Nymoen og Skårflågan tilhører Ullerål. 

 

«Fritt skolevalg»  

Samarbeidsutvalgene ved grunnskolene i Ringerike ønsker som helhet ingen innføring av 

«fritt skolevalg». De mener dagens ordning der elevene starter den pliktige opplæringen ved 

«nærskolen» fungerer godt. Dette gir både elever, foreldre og den enkelte skole god 

forutsigbarhet. 

På bakgrunn av høringsuttalelsene vil ikke rådmannen fremme forslag om innføring av fritt 

skolevalg. 
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Hovedstyret for kultur, omsorg og oppvekstmiljø vedtok i sak 01/0059 retningslinjer for 

behandling av søknader om skolegang ved annen skole enn den eleven soknet til; vedtaket i 

kursiv under: 

 

Rektor ved tilflyttingsskolen er delegert myndighet til å avgjøre slike søknader. I vurderingen 

skal rektor ta hensyn til klassen og totalt sett den enkelte skole, avstanden hjem – skole og 

tilknytning til nærmiljøet tas i betraktning, i tillegg til foreldrenes ønsker. Skolebytte skal ikke 

medføre merutgifter til flere klasser, og merutgifter til skoleskyss dekkes ikke. 

 

Rådmannen ser behovet for å oppdatere og fornye disse retningslinjene. Forslag til nye 

retningslinjer følger denne saken som vedlegg. 

De nye retningslinjene skal være informative for både skoleansatte, elever og foresatte, og de 

skal erstatte prinsipper vedtatt hovedstyret for kultur, omsorg og oppvekstmiljø i sak 01/0059. 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen er opptatt av at både elever, foreldre og skolene skal ha god forutsigbarhet. Når 

skolenes samarbeidsutvalg nesten utelukkende er fornøyde med dagens ordning bygd på 

nærskoleprinsippet ser rådmannen ingen grunn til å endre på dette. 

Rådmannen registrer ønsket om at tidligere Stranden skoles opptaksområde som helhet legges 

til Tyristrand, og anbefaler at det vedtas sammen med de vedlagte reviderte opptaksområdene. 

Nye tydelige retningslinjer for behandlingen av søknader om skolegang ved annen skole enn 

den eleven sokner til, vil gi alle berørte parter et tydelig og informativt styringsverktøy. 

 

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

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

papirutskrift. 
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Vedlegg 

 Forslag til opptaksområder for grunnskolene i Ringerike 

 Gjeldende opptaksområder 

 Politisk vedtak i sak 01/0059; prinsipper ved skolebytte. 

 Fra Opplæringsloven § 8-1; nærskoleprinsippet 

 Uttalelse fra SU ved Hallingby skole 

 Uttalelse fra SU ved Hov ungdomsskole 

 Uttalelse fra SU ved Tyristrand skole 

 Uttalelse fra FAU ved Tyristrand skole 

 Uttalelse fra Ask utvikling 

 Uttalelse fra SU og elevråd ved Kirkeskolen 

 Uttalelse fra Brakar 

 Uttalelse fra SU ved Vangs kole 

 Uttalelse fra SU ved Veienmarka ungdomsskole 

 Uttalelse fra SU ved Haugsbygd ungdomsskole 

 Uttalelse fra SU ved Helgerud skole 

 Uttalelse fra SU ved Veien skole 

 Nye kommunale retningslinjer for behandling av søknader om skolegang ved annen skole enn 

den eleven sokner til 

 

 

 

Ringerike kommune, 24.02.2016 

 

 

  

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Alternative samarbeidsløsninger ¿ grunnskole -  Sør-Aurdal kommune og Ringerike 

kommune - Høringsgrunnlag  

 

Arkivsaksnr.: 16/2114  Arkiv: 026 A20   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

50/16 Formannskapet 19.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Høringsbrev og notat med alternative samarbeidsløsninger – grunnskole - sendes på høring 

med høringsfrist 3. juni 2016. 

 

 

Bakgrunn for saken 

 
Vedtak i kommunestyrene i begge kommune juni 2015; 

Sør-Aurdal kommune og Ringerike kommune nedsetter arbeidsgruppe og et felles 

tverrpolitisk utvalg med mandat og framdrift som beskrevet i saksframlegget.  

 

Arbeidsgruppe ble nedsatt og har bestått av: 

Inger Randi Islandsmoen Kleven – tjenesteleder Oppvekst og kultur i Sør-Aurdal 

Anne Kirsti Sørumshaugen – tjenesteleder helse og familie i Sør-Aurdal 

Annette Sulland – enhetsleder Nes omsorgssenter og hjemmetjenesten i Ringerike kommune 

Geir Svingheim – spesialrådgiver oppvekst Ringerike kommune 

 

Tverrpolitisk referansegruppe har bestått av: 

Kåre Helland – ordfører Sør – Aurdal kommune 

Trinne Adde Hansebakken – varaordfører Sør-Aurdal kommune 

Harald Liodden – representant for opposisjonen Sør-Aurdal kommune 

Kjell Børre Hansen – ordfører Ringerike kommune 

Dag Henaug – varaordfører Ringerike kommune 

Hans Petter Aasen – representant for opposisjonen i Ringerike kommune 

 

Arbeidsgruppas mandat: 
 

Helse En formalisering av muligheten innbyggerne helt i sør i Sør-Aurdal har 

til å benytte seg av legevaktordningen i Ringerike kommune. Det er 

ikke ønskelig om samarbeid av legetjenestene, men en formell avtale 

som omfatter enkeltstående konsultasjoner. 

Felles helsetilbud innenfor helsefaglige tjenesteområder. Her kan 

nevnes: åpen omsorg, institusjon, helsestasjon og fysioterapi. 

 

Oppvekst  Felles skolekrets for områdene Nes, Begnadalen og Hedalen. 

Barnehageplasser på tvers av kommunegrensene. 
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Økonomi Forslag til økonomisk oppgjør mellom kommunene ved en eventuell 

justering av kommunegrensen. 

 

Videregående skole Muligheten for ungdom fra Sør- Aurdal til å søke videregående 

skoletilbud i Buskerud, Hønefoss og Ringerike videregående. 

Muligheten for ungdom fra Ringerike til å søke videregående skole i 

Oppland, Leira i Nord-Aurdal kommune. 

Dette er fylkeskommunale oppgaver som må undersøkes med Oppland 

og Buskerud fylker. 

 

Justering  Arbeidsgruppa skal vurdere, og eventuelt foreslå en justering 

av kommunegrensen  kommunegrensene på bakgrunn av den forestående utredningen av 

denne saken og kommunereformen. 

 

 

I et fellesmøte mellom arbeidsgruppa og det tverrpolitiske utvalget 21. januar 2016 

redegjorde arbeidsgruppa for utredningsarbeidet så langt: 

 

Legevakt  

I 2013 mottok Ringerike kommune en forespørsel fra Sør-Aurdal kommune om innbyggerne i 

«ytre deler av kommunen» kunne få benytte tjenester ved Ringerike interkommunale 

legevakt. 

 Henvendelsen ble avklart slik; 

Akutt sjuke personer kan selvsagt uavhengig av kommunetilhørighet kontakte 

nærmeste legekontor/legevakt. 

 

Siden dette spørsmålet ble vurdert så seint som i 2014, vurderer arbeidsgruppa at ytterligere 

arbeid med dette spørsmålet ikke trengs. 

 

Institusjon  

Sør-Aurdal har god dekning i egen kommune når det gjelder institusjonsplasser. Nes 

omsorgssenter tar i mot pasienter fra hele kommunen. 

Arbeidsgruppa vurderer at det ikke er grunnlag for samarbeid om institusjonsplasser. 

 

Hjemmebaserte tjenester 

I Ringerike er det for tiden få innbyggere i grenseområdene mot Sør-Aurdal som mottar 

hjemmetjenester. Situasjonen i Sør-Aurdal er tilsvarende. 

 

 

Justering av kommunegrensen 

Arbeidsgruppa har vurdert dette. En eventuell endring av kommunegrensen må gjennom en 

omfattende demokratisk prosess. To mulige scenarier har vært drøftet; 

1. Flytte kommunegrensen mot Sørum i Begnadalen, og mot Storruste i Hedalen. Dette 

ville bety at deler av Hedalen og Begnadalen framtidig vil Ringerike kommune. 

2. Flytte kommunegrensen sørover til Grøterudberget slik at hele Nes skolekrets vil 

tilhøre Sør-Aurdal kommune. 

Arbeidsgruppa sin vurdering er at dette er et meget omfattende arbeid som vil måtte involvere 

andre tjenester enn skole og helse. Oppdraget vil ikke kunne gjennomføres innen tidsfristen 



  Sak 50/16 

 

 Side 45   

 

for utredningsarbeidet – 01.05.16.  Utredningen av en eventuell justering av 

kommunegrensene må derfor tas opp igjen i et annet forum.   

Arbeidsgruppa sier at et viktig moment når det gjelder justering av kommunegrensen er at 

nivået på arbeidsgiveravgift er vesentlig lavere i Sør-Aurdal enn i Ringerike. 

 

Det tverrpolitiske utvalget ga sin støtte til arbeidsgruppas vurdering av det videre 

utredningsarbeidet: 

 Arbeidsgruppa konsentrerer det videre utredningsarbeidet om løsninger for grunnskolene.  

For blant annet å avklare den politiske behandlingen av mulige samarbeidsløsninger, ble det 

også avholdt en fellesmøte mellom arbeidsgruppa og det tverrpolitiske utvalget 14. mars 

2016. 

I dette møtet fikk arbeidsgruppa råd for videre framdrift, noe som ligger til grunn for 

det videre arbeidet:  

 Formannskapene i begge kommunene får sak som inneholder 3-4 alternativer for 

framtidig grunnskoleløsning. Disse legges fram uten prioritering. Rådmannen foreslår i 

sin innstilling at forslagene sendes ut på høring med høringsperiode fra vedtak i 

formannskapsmøtene i april – 05.06.16. 

 Samarbeidsutvalgene og foreldrenes arbeidsutvalg (SU og FAU) kan arrangere folke- 

bygdemøte (-r) i høringsperioden innen medio mai. Her er arbeidsgruppa + 

referansegruppa naturlige deltakere.  

 Høringsbrev og notat som omhandler alternative grunnskoleløsninger sendes 

samarbeidsutvalgene (SU-ene), elevrådene, lag og foreninger i bygdene + andre.  

 Etter høringsfristen sammenfatter arbeidsgruppa innkomne høringsuttalelser, og et 

forbereder politisk sak som legges fram slik at kommunestyrene får behandlet saken før 

1. juli i år. 

 

 

Den videre framdrift blir dersom forslaget til vedtak blir vedtatt: 

 Høringsperiode: Fra vedtak i formannskapene i april – 05.06.16. 

 Et eller flere bygdemøter i første halvdel av mai.  

 Arbeidsgruppa, med eventuell bistand av det tverrpolitiske utvalget, sammenfatter 

høringsuttalelsene og forbereder politisk sak til begge kommunestyrene for 

behandling i slutten av juni 2016.  

 

Høringsbrev og notat med alternative samarbeidsløsninger følger denne saken som vedlegg. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av at innbyggerne, uavhengig av bosted i kommunen, skal ha gode 

tjenester. Elevtallet ved skolene i Begnadalen, Hedalen og Nes er synkende, og 

framskrivinger viser en betydelig nedgang fram mot 2020. Et samarbeid mellom Sør–Aurdal 

og Ringerike kommune om skoleløsning for Begnadalen, Hedalen og Nes vurderes som et 

framtidsrettet alternativ, dersom det fortsatt skal være grunnskoler mellom Hallingby og 

Bagn. Rådmannen anbefaler at alternative løsninger sendes på høring. 
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Vedlegg 

 

 Høringsbrev  

 Notat med alternative samarbeidsløsninger 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Status godkjenning av skoler og barnehager pr. 01.02.16  

 

Arkivsaksnr.: 16/970  Arkiv: 614 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/16 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 09.03.2016 

51/16 Formannskapet 19.04.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

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

orientering. 

 

 

Sammendrag 

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

om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  

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

det bygningsmessige må være i orden. 

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

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

intensiverte arbeidet med godkjenninger de siste årene gir positive resultater. Kirkeskolen og 

Nes skole ble i løpet av 2015 godkjent. Alle barnehagene i Ringerike kommune er godkjent. 

 

Innledning / bakgrunn 

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

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

sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. 

 

§ 6 i forskriften stiller krav om godkjenning.  

Søknad om godkjenning skal framlegges når 

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

Det er kommunen som vurderer og behandler søknader om godkjenning.  

I Ringerike kommune ligger ansvaret hos kommuneoverlegen. 

 

 

 

§ 28 Tilsyn  

Kommunen fører tilsyn med at disse forskrifter overholdes. Kommunen 

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

om helsetjenestene i kommunen. 

 

STATUS GODKJENNING – barnehager og skoler pr. 01.02.16. 

Virksomheter som oppfyller vilkårene for godkjenningen har status godkjent. 
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Virksomhet Type Antall Navn Status 

Barnehager 

 

1 Fegri Godkjent 

2 Solstad  

3 Skogstjernen  Godkjent 

4 Bondeheimen Godkjent 

5 Vesleveien  Godkjent 

6 Viul  Godkjent 

7 Hundremeterskogen  Godkjent 

8 Brit Østli Godkjent 

9 Lise Søderholm Godkjent 

Privateide 

barnehager 

10 Almemoen Godkjent 

11 Almgrenda barnehage  Godkjent 

12 Blåbærskogen barnehage  Godkjent 

13 Dalsbråten  Godkjent 

14 Espira Hovsmarka  Godkjent 

15 Espira Trøgstad  Godkjent 

16 Hov  Godkjent 

17 Kirkemoen  Godkjent 

18 Nedre Auren  Godkjent 

19 Smeden  Godkjent 

20 Sokna natur og gårds- og 

naturbarnehage  

Godkjent 

21 Tolpinrud  Godkjent 

22 Åsatua naturbarnehage  Godkjent 

Kommunalt eide 

barnehager 

23 Eikli Godkjent 

24 Hallingby m/uteavdeling Godkjent 

25 Haug Godkjent 

26 Heggen Godkjent 

27 Heradsbygda )* se merknad 

28 Hvervenmoen Godkjent 

29 Hønefoss Godkjent 

30 Nes Godkjent 

31 Tyristrand m/uteavdeling Godkjent 

32 Ullerål Godkjent 

33 Veien Godkjent 
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Kommunale  

skoler 

Barneskoler 

34 Veien skole Godkjent 

35 Helgerud  Godkjent 

36 Vang  Godkjent 

37 Kirkeskolen  Godkjent 

38 Eikli  Ikke godkjent 

39 Hønefoss  Ikke godkjent 

40 Ullerål Ikke godkjent 

Kombinerte barne- 

og ungdomsskoler 

41 Nes skole Godkjent 

42 Hallingby skole Godkjent 

43 Sokna  Midlertidig 

Godkjent )** 

44 Tyristrand  Godkjent 

Ungdomsskoler 

45 Hov u. skole  Ikke godkjent 

46 Veienmarka u. skole Godkjent 

47 Haugsbygd ungdomsskole Godkjent 

Privateid b/u - skole 48  Ringerike Steinerskole Godkjent 

Fylkeskommunale Videregående 

skoler 

49 Hønefoss videregående  Godkjent 

50 Ringerike videregående  Ikke godkjent 

51 Ringerike arbeidsinstitutt Ikke godkjent 

)* Heradsbygda barnehage bygges ut, og er midlertidig flyttet til Heradsbygdveien 20 

(tidligere Norderhovhjemmet). Heradsbygda barnehage må godkjennes på nytt etter 

utbyggingen som skal være sluttført før neste barnehageår starter. Det midlertidige tilholdet i 

Heradsbygdveien 20 er ennå ikke godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skole. 

)** Sokna skole må gjennom en godkjenningsprosess etter helrenoveringen. 

 

Beskrivelse av saken 

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

gjelder godkjenning av alle skoler i Ringerike kommune. 

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

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

utbedringer som må utføres før godkjenning kan bli gitt. 

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

Hovedutfordringen i Ringerike er fysiske - bygningsmessige forhold. 

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

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

fylkeskommunale og kommunale virksomheter.   

 

Juridiske forhold 

Utdrag fra Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler: 

Sikkerhet og helsemessig beredskap 

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

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

Førstehjelp 

    Virksomheten skal ha førstehjelpsutstyr i tilstrekkelig mengde og av tilfredsstillende 

standard. 
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Smittevern 

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

    sjukdommer blir så liten som praktisk mulig.   

Røyking 

    Det skal ikke røykes i virksomhetens inne område. 

Inneklima/luftkvalitet 

    Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. 

    Temperaturregulering skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner. 

  Den relative luftfuktighet i rommene må ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser 

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

Rengjøring og vedlikehold 

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

     hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig. Uteområdet 

og tekniske anlegg skal vedlikeholdes og rengjøres etter behov. 

 § 26 i forskriften sier: 

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

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

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

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

forskriften. 

 

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

kommunens grunnskoler. 

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

Det er gjennomført fysiske utbedringer ved flere skoler slik at 10 av 14 skoler nå er 

godkjente.  Nes skole og  Kirkeskolen har blitt godkjent siste år. 

 

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

Tidligere godkjent Godkjent 2015 Vurderes godkjent 

2016 eller seinere 

Vang skole Nes skole Hov u. skole 

Helgerud skole Kirkeskolen Hønefoss skole 

Hallingby skole Sokna skole 

(midlertidig godkjent) 

)* 

Ullerål skole 

Haugsbygd u. skole  Eikli skole 

Veien skole   

Tyristrand skole   

Veienmarka u. skole   

)* Paviljong reist ved Sokna skole er godkjent brukt i byggeperioden. 

 

I Ringerike kommune er det vel 3100 elever i grunnskolen. Om lag 70 % av elevene får 

opplæring ved skoler som er godkjent. 

 

Tiltak som kan gi godkjenning i 2016 eller seinere: 

 
2016 eller seinere (årstallene refererer til handlingsprogram 2016 – 2019): 

 Sokna skole – total renovering pågår. 
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 Skolebygg Hønefoss nord (Ullerål skole og Hov ungdomsskole) har fått avsatt 2 

millioner kroner til planlegging i 2016. Investering til utbygging er utsatt ett år. 

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

Investeringen i Hønefoss nord ble av kommunestyret utsatt med ett år.  

 Eikli skole – erstattes av ny skole i Hønefoss sør som er under prosjektering og 

planlegges ferdigstilt i 2018. 

 

Økonomiske forhold 

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

forskriften, har betydelige kostnader. 

I kommunens vedtatte handlingsprogram 2016 – 2019 ligger  

inne (beløp i millioner kroner): 

 

Investeringstiltak 2016 2017 2018 2019 SUM 

Oppgradering skolebygg 5 000 5 000 3 000 3 000 16 000 

Ny skole med flerbrukshall 

Hønefoss sør 

36 500 121 000 121 000 21 000 299 500 

Ny skole med flerbrukshall 

Hønefoss nord, (omfatter 

utbygging av Ullerål skole og 

renovering eller nybygg ved 

Hov ungdomsskole) 

    2 000 Utbygging – skolebygg Hønefoss nord ble i 

kommunestyret vedtatt utsatt ett år. 

Sokna skole total renovering 37 000 35 000   70 000 

Nes skole ny fløy   1 000 11 000 12 000 

 

 

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

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

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

bygningsmessige utfordringer må løses før godkjenning kan gis. 

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

kontrollrutinene i barnehager og skoler raskt blir rettet opp. 

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

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

samtlige skoler kunne bli godkjent.  

 

 

 Ringerike kommune, 29.02.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2016  

 

Arkivsaksnr.: 16/1639  Arkiv: A10 &32  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/16 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.04.2016 

52/16 Formannskapet 19.04.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Brukerundersøkelsen tas til orientering 

Sammendrag 

 

Ringerike kommune har en årlig spørreundersøkelse blant foreldre som har barn i Ringerike 

kommune. I 2016 er KS Bedre kommune sin undersøkelse gjennomført. Alle kommunale 

barnehager gjennomfører undersøkelsen, og mange private barnehager velger også å delta. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Hensikten med brukerundersøkelsen er bl.a. mer systematisk brukermedvirkning, 

brukerdialog og å få mer fornøyde bruker. Resultatene benyttes i brukerdialogen og Ringerike 

kommunen setter mål på ønsket brukertilfredshet både for kommunen samlet og den enkelte 

enhet. Mål på opplevd kvalitet fra bruker knyttes sammen med andre indikatorer på økonomi, 

målt kvalitet, sykefravær mv. til et helhetlig styringssystem. Resultater på opplevd kvalitet 

blir en sentral del av den løpende resultatdialogen mellom rådmannsnivået og den enkelte 

virksomhet og i medarbeiderdialogen mellom enhetsleder og medarbeidere.  
 

Det ble valgt web-basert svar som den best svarmåte på undersøkelsen. Papirskjemaer er 

svært tidkrevende. Det er underveis oppdaget mye feil i epostadresser som har blitt tilsendt til 

administrasjonen. For noen brukergrupper vil det ikke være aktuelt med web-svar. Hvordan 

svarmåte skal løses ved neste undersøkelse må vurderes opp mot anonymitet. Målet er økt 

svarprosent.  

 

Statistisk signifikans av resultatene er vurdert som god da det er ca. 750 som har svart.  

For enheter med få svar fra brukere vil resultater tolkes med varsomhet. Det er ikke 

forskjeller mellom kommunale og private barnehager som bør tillegges vekt. 

Undersøkelsen viser blant annet at 

 foreldre i stor grad er meget fornøyde med barnehagetilbudet.  

 foreldre er mest fornøyd med personalet og barnets trivsel. 

 foreldre er minst fornøyd medvirkning og fysisk miljø.  

Barnehagene utarbeider tiltak basert på resultatene, i samråd med foreldrene. 
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Skalaen går fra 1 til 6, der 1 er dårligst og 6 er best. Brukerundersøkelsen kan ikke 

sammenlignes med fjorårets undersøkelse da Ringerike kommune i år har tatt i bruks KS sin 

undersøkelse. Gjennomsnitt per tema med resultater fra landet med i parentes: 

 Svarprosent: 48 prosent  

 Trivsel: 5,1 (5,2) 

 Brukermedvirkning: 4,6 (4,8) 

 Respektfull behandling: 5,3 (5,4)   

 Tilgjengelighet: 5,2(5,5) 

 Informasjon: 4,8(4,8) 

 Fysisk miljø: 4,6 (4,8) 

 Helhetsvurdering: 5,1 (5,2) 

 

Rådmannens vurdering 

Brukerundersøkelsen er viktig for at barnehagene skal få tilbakemelding på sitt arbeid. 

Rådmann er opptatt av at barnehagetilbudet i hver barnehage skal være av god kvalitet. 

Barnehagene i Ringerike har gjennomgående høye score på årets brukerundersøkelse. 

Svaroppnåelsen totalt sett bør bli bedre. 

Rådmann er godt fornøyd med resultatene for hvordan foreldrene opplever barnehagetilbudet. 

 

 

 Ringerike kommune, 15.03.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

saksbehandler: Marianne Mortensen 

 



   

 Sak 53/16 

 Side 54   

 

Invitasjon til samarbeid med Haugsbygd Idrettsforening Flerbrukshall - Haugsbygd 

Arena 

 

Arkivsaksnr.: 16/1440  Arkiv:  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/16 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.04.2016 

53/16 Formannskapet 19.04.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Prosjektet om Haugsbygd arena tas til orientering. 

2. Ringerike kommune vil gå i dialog med Haugsbygd Idrettsforening etter at barnehage- 

og skolebehovsanalysen er politisk behandlet. 

 

Bakgrunn 

Haugsbygd Idrettsforening (HIF), gjorde 27.01.16 en henvendelse til Ringerike kommune der 

de inviterer til samarbeid om prosjektet: Haugsbygd Arena. 

Haugsbygd Arena skal bli en flerbrukshall med hallflate for håndball (20m x 40m), enkelt 

tribuneanlegg og serveringsområde med mer. 

HIF peker på de overordnede målene i idrettsmelding nr. 26 fra Kulturdepartementet og 

gjeldende kommuneplan for Ringerike; 

 

 Videreutvikle trygge og gode lokalsamfunn 

 Tiltrekke og beholde ungdom i etableringsfasen og yngre familier 

 Styrke folkehelsa ved å tilrettelegge for fysisk aktivitet 

 

Haugsbygd er vedtatt å være et livskraftig lokalsamfunn i Ringerike. 

Samfunnsdelen av ny kommuneplan legger opp til en betydelig befolkningsøkning i 

Ringerike.  

For å dimensjonere barnehage- og grunnskolekapasiteten på en fornuftig måte, blir det 

utarbeidet en barnehage- og skolebehovsanalyse våren 2016.  

 

Kapasitet og behov for kroppsøvingsfasiliteter ved skolene i et tidsperspektiv fram mot 2030 

vil framgå av sluttrapporten fra denne analysen. 

 

Sluttrapporten er planlagt politisk behandlet. Rapporten vil være et grunnlag og dokument for 

å fatte beslutninger om bygging, utvidelse av barnehager og skoler kombinert med 

strukturelle endringer. Rapporten vil si noe om det er behov for økt kapasitet knyttet  til Vang 

skole og Haugsbygd ungdomsskole. 
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Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune forbereder en forventet befolkningsvekst.  Dette betyr at de tjenester 

kommunen skal levere må dimensjoneres i takt med denne befolkningsutviklingen. 

Barnehage- og skoletilbud er viktige kommunale oppgaver. Kommunen skal bidra til at 

Ringerike er et godt sted å bo, og være en attraktiv kommune for innbyggerne. Et variert 

idretts- og kulturliv er viktige innslag i folks hverdag. Ringerike kommune oppfatter 

invitasjonen fra Haugsbygd Idrettsforening som positiv, og rådmannen foreslår å gå i dialog 

med Idrettsforeningen etter at barnehage- og skolebehovsanalysen har blitt politisk behandlet. 

 

 

Vedlegg 

Invitasjon til samarbeid fra Haugsbygd Idrettsforening 

Prosjektbeskrivelse – Haugsbygd Arena 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Twin Town meeting 2016  

 

Arkivsaksnr.: 16/1925  Arkiv: C00   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

54/16 Formannskapet 19.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune deltar  på Twin Town Meeting 2016 

2. Formannskapet velger denne delegasjonen til møtet:  

…….     

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Ringerike kommune er invitert til vennskapsbymøte i Lohja i Finland fra 26.-29. mai. 

Invitasjonen gjelder for 10 personer inkludert representanter fra Foreningen Norden. 

 

Temaet for årets møte er «Miljø og grønne verdier».   

 

Vennskapsbysamarbeidet i Norden består nå av kommunene Växjö i Sverige, Lohja i Finland, 

Skagastrònd på Island og Ringerike. Den danske vennskapskommunen har trekt seg ut av 

samarbeidet. 

 

Växjö melder at de ser f ram til møtet, men har bestemt seg for ikke å ta med ektefeller på 

slike møter. Disse vil erstattes med ansatte med spesialkunnskap innenfor det det valgte 

temaet. De ser dette som et forsøk på å øke kontakten og samarbeidet mellom kommunene 

innenfor det valgte temaet.   

 

Lohja ber om påmelding innen 29.04. Agenda for møtet kommer senere. 

Utgiftene til vennskapsbymøtet, i hovedsak reiseutgifter til deltagerne, dekkes av budsjettpost 

avsatt til formålet. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på videre vennskapssamarbeid, og tilrår at kommunen deltar på Twin 

Town meeting 2016. Valg av delegasjon til møtet overlates til formannskapet. 

 

Vedlegg 

Invitasjon og påmeldingsskjema til Twin Town meeting 2016. 
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 Ringerike kommune, 07.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 
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Kommunal planstrategi 2016-2020 - mottatte innspill  

 

Arkivsaksnr.: 15/9001  Arkiv: 144 &37  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

55/16 Formannskapet 19.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Mottatte innspill og rådmannens kommentarer til disse tas til orientering. 

 

Sammendrag 

Kommunal planstrategi vedtas i starten av hver kommunestyreperiode, jf. plan- og 

bygningsloven § 10-1. Strategien avklarer hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i 

kommende periode for å møte kommunens behov. Kommunen har nå innhentet synspunkter 

fra statlige og regionale organer, samt nabokommuner.  

 

Beskrivelse av saken 

Innhenting av synspunkter 

Som en del av arbeidet med planstrategien skal det innhentes synspunkter fra statlige og 

regionale organer, samt nabokommuner. Dette ble gjennomført i løpet av februar og mars 

2016. Forslag til planstrategi ble oversendt aktuelle uttaleparter 18.02.2016. Samtidig ble 

arbeidet kunngjort på kommunens nettsider, og i Ringerikes blad. Frist for innspill var 

23.03.2016. Det kom inn totalt 9 innspill. Jernbaneverket har fått utsatt uttalefrist til 

11.04.2016. Innspillene er oppsummert og vurdert i vedlegg 1.  

 

Saken ble også tatt opp i regionalt planforum 08.03.2016. På møtet var fylkeskommunen, 

fylkesmannen, Statens vegvesen, Jernbaneverket og kommunen representert. Se vedlagt 

referat (vedlegg 2).  

 

Videre prosess og framdrift 

Framdriftsplanen nedenfor viser antatt framdrift i den videre prosessen.  

 

Milepæl Tid 

Revidere forslag April 

Formannskapet – nesten endelig utkast presenteres 10. mai 

Forslag til vedtak gjøres kjent (min. 30 dager før vedtak) 31. mai 

Vedtak i kommunestyret 30. juni 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet har tidligere fattet følgende vedtak i denne saken:  

 

19.01.2016 
Sak 5/1 

1. Informasjon om kommunal planstrategi tas til orientering.  
2. Prosess for utarbeidelse av ny kommunal planstrategi videreføres som 

beskrevet i saksframlegget.  
 

16.02.2016 1. Forslag til planstrategi sendes for uttalelse til statlige og regionale organer, 
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Sak 21/16  
 

samt nabokommuner.  
2. Forslag til planstrategi forelegges de tre hovedkomiteene. 
3. FS skal involveres i planstrategiprosessen, og det skal arrangeres et 

temamøte om saken. Saken skal opp på alle FS møter fram til vedtak.  
 

15.03.2016 
Sak 28/16 

Orientering om status i planstrategiarbeidet tas til orientering.  
 
Innspill som følger saken:  
 
Runar Johansen p.v.a. Ap, H, Krf og V: 
«Kommunen står ovenfor store utfordringer i årene fremover og mange planer er 
under arbeid. Vi ser derfor behovet for oppfølging av kommunens samfunnsdel i 
planperioden. Dette for at samfunnsdelen er ajour med ønsket og nødvendig 
utvikling.» 
 
Inger Kammerud: 
«I sammenheng med arbeidet med arealdelen er det viktig å revidere/fornye 
temaplanene som omhandler grønnstrukturen og sykkelplanen.» 
 

 

Med bakgrunn i formannskapets vedtakspunkt nr. 3 den 16.02.2016 får formannskapet i hvert 

møte fram mot vedtak et saksframlegg med orientering om status i saken. Temamøte ble 

avholdt som en del av formannskapets møte 15.03.2016.  

 

Forslag til planstrategi er forelagt de tre hovedutvalgene, jf. formannskapets vedtak 

16.02.2016. Hovedutvalgene fattet følgende vedtak:  

 

Hovedutvalget for miljø- og 
arealforvaltning 
07.03.2016, sak 27/16 

1. Forslag til kommunal planstrategi for 2016-2020 tas til 
orientering.  

2. Regionalt plankontor må på plass snarest og tas med i 
planleggingen.  

3. En evt kommunereform (sammenslåing av flere 
kommuner) må hensyntas i planstrategi dokumentet.  
 

Hovedutvalget for helse, 
omsorg og velferd 
08.03.2016, sak 7/16 

Forslag til kommunal planstrategi for 2016-2020 tas til 
orientering.  

Hovedutvalget for oppvekst 
og kultur, 09.03.2016 
Sak 7/16 

Forslag til kommunal planstrategi for 2016-2020 tas til 
orientering. 

 

Alternative løsninger 

Dersom formannskapet har innspill til det videre arbeidet med planstrategien, kan dette 

fremmes som egne vedtakspunkt.   

 

Rådmannens vurdering 

Behov for prioritering 

Noe av selve hensikten med kommunal planstrategi er å gjøre kommunens planarbeid 

målrettet og ikke mer omfattende enn nødvendig. I regionalt planforum fikk også kommunen 

råd om å bruke planstrategien til å gjøre en streng prioritering. Rådmannen støtter dette, og 
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mener at det i perioden framover vil være avgjørende for Ringerike å avgrense og prioritere 

de viktigste planoppgavene.  

 

I innspillene til planstrategien har det kommet forslag om flere planoppgaver som ikke har 

vært foreslått prioritert i foreløpig forslag til planstrategi. Rådmannen ønsker å avgrense 

arbeidsoppgavene slik at de viktigste planene prioriteres og gjennomføres raskt. Rådmannens 

vurdering av innspill til planstrategiarbeidet framgår av vedlegg 1.  

 

Behov for eventuelle endringer underveis i perioden 

Planstrategien er retningsgivende for kommunens planarbeid i kommende periode. Dersom 

det underveis dukker opp behov for andre prioriteringer enn det som er angitt i planstrategien, 

kan det politisk fattes vedtak om disse prioriteringene. Det vil ikke nødvendigvis være behov 

for en formell revidering av vedtatt planstrategi.  

 

Dersom det skjer endringer i kommunestrukturen underveis i perioden, vil det være naturlig å 

utarbeide en felles planstrategi for den nye kommunestrukturen.  

 

 

Vedlegg 

1. Oppsummering og vurdering av innspill  

2. Referat fra planforum 08.03.2016 

3. Innspill fra Fylkesmannen i Buskerud 

4. Innspill fra Buskerud fylkeskommune 

5. Innspill fra Mattilsynet 

6. Innspill fra Hole kommune 

7. Innspill fra Jevnaker kommune 

8. Innspill fra Bærum kommune 

9. Innspill fra Oslo kommune 

10. Innspill fra Øystein Bull-Hansen, prosessleder for parallelloppdrag Hønefoss 

11. Innspill fra Ringerike kommune Helse og omsorg 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Leder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Guro Skinnes 
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Revisjon av konsesjonsvilkår for Samsjøen og Vestre Bjonevann  

 

Arkivsaksnr.: 16/874  Arkiv: S11   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

56/16 Formannskapet 19.04.2016 

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune går inn for at standardvilkår for naturforvaltning legges til grunn 

i forbindelse med revisjonen av tappevilkårene på Samsjøen og Vestre Bjonevann. 

2. Undersøkelser av gytebekker og fiskebestander bør utføres jevnlig, for at NVE kan gi 

regulanten pålegg om best mulig tilpassede miljø- og avbøtningstiltak som følge av 

reguleringen. 

3. Regulanten bør etterstrebe en mest mulig skånsom tapping. Med det menes at 

vannstanden i magasinene ikke bør tappes ned med mer enn et visst antall cm per 

døgn. Ringerike kommune ber om at dette belyses og vurderes i revisjonsarbeidet. 

 

Sammendrag 

Bakgrunnen for denne revisjonen er en henvendelse rådmannen fikk fra hytteeiere rundt 

Samsjøen, høsten 2008. Rask nedtapping av Samsjøen hadde ført til skader på båter som ble 

liggende på land. Etter som det i 2008 var 50 år siden konsesjon for regulering ble gitt på 

Samsjøen, var det åpnet for at tappevilkårene kunne revideres og tilpasses dagens samfunn og 

hensyn. NVE har valgt å ta med konsesjonsvilkårene for Vestre Bjonevann, i tillegg til 

Samsjøen, i denne revisjonen. 

 

Rådmannen foreslår at Ringerike kommune går inn for at standardvilkår for naturforvaltning 

legges til grunn ved revisjonen av tappevilkårene på Samsjøen og Vestre Bjonevann. Videre 

anbefaler rådmannen at det bør gjøres jevnlige undersøkelser av de regulerte vannene, med 

tanke på pålegg om avbøtende tiltak. Nedtapping bør skje så sakte som mulig for å minimere 

risikoen for at kreps, fiskeyngel mm. ikke havner på tørt land eller i isolerte dammer på land. 

 

Beskrivelse av saken 

NVE har bedt regulanten av Samsjøen og Vestre Bjonevann, Foreningen til 

Bægnavassdragets Regulering (FBR), om å utarbeide et såkalt revisjonsdokument. 

Revisjonsdokumentet og høringsbrevet er vedlagt. FBR foreslår å ta inn standardvilkår for 

naturforvaltning i revisjonen. Standardvilkårene gir NVE mulighet til å pålegge regulanten 

miljøtiltak uten konsekvenser for energiproduksjon. Miljøtiltak kan for eksempel være tiltak i 

gytebekker for reproduksjon av fisk. NVE opplyser på sine hjemmesider at standardvilkår vil 

bli lagt til grunn ved samtlige revisjoner i Norge framover. 

 

Juridiske forhold  

Hjemmel for revisjon av konsesjonsvilkårene finnes i Vassdragsloven og 

Industrikonsesjonsloven. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
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HMA og Formannskapet behandlet saken i april 2009 (hhv saksnr 39/09 og 49/09), og stilte 

seg bak et krav om revisjon av konsesjonsvilkårene for Samsjøen. Det ble også vedtatt at man 

gjennom revisjonen skulle kunne stille krav om en minste vannstand per 1/7 hvert år. 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at revisjonen vil gi ekstra kostnader for kommunen. 

 

Behov for informasjon og høringer 

NVE har sendt revisjonsdokument på høring til alle berørte parter i saken.  

 

Alternative løsninger 

 

Alternativt høringssvar kan være:  

Ringerike kommune tar revisjonen av tappevilkårene for Samsjøen og Vestre Bjonevann til 

orientering, og har ingen synspunkter utover dette. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det er verdt å merke seg at selve reguleringshøyden, som er 6 meter for Samsjøen og 2,5 

meter for Vestre Bjonevann, ikke kan endres. Det er tappemønster og eventuelle avbøtende 

tiltak for fisk og miljø som er de mest aktuelle faktorene som til en viss grad kan endres 

gjennom revisjonen.  

 

Rådmannen ser at regulanten vil kunne få innskrenket mulighet til å nytte vannreservene fullt 

ut ved å innføre en minste vannstand ved en gitt dato. Samtidig ville dette gitt forutsigbarhet 

for andre brukere av Samsjøen og Vestre Bjonevann.  

 

Når det gjelder avbøtende tiltak for fisk og miljø, mener rådmannen at det i fremtiden bør 

gjøres jevnlige undersøkelser, særlig med tanke på gytebekker. Dette vil kunne gi en god 

pekepinn på hvilke tiltak som regulanten kan pålegges fra NVE. Med tanke på livet i 

magasinenes strandsoner (kreps og byttedyr for fisk, fiskeyngel), er rådmannen av den 

oppfatning at nedtapping bør skje så skånsomt og sakte som mulig, dette for å hindre at 

nevnte dyreliv ikke ender strandet på tørt land som følge av for rask nedtapping. Rådmannen 

vil anbefale HMA å be om at spørsmålet om tappehastighet blir belyst i det videre arbeidet 

med revisjon av konsesjonsvilkårene. 

 

 

Vedlegg 

1. Høringsbrev fra NVE 

2. Revisjonsdokument, utarbeidet av FBR. 
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 Ringerike kommune, 01.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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Klage på vedtak om inndragning av bevilling - Kooperativen  

 

Arkivsaksnr.: 15/10189  Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

57/16 Formannskapet 19.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet kan ikke se at det av klagen fremkommer nye forhold som tilsier at 

opprinnelig vedtak bør endres. 

2. Vedtak fattet 16. februar i sak 15/10189 opprettholdes. 

3. Klagen er gitt oppsettende virkning jf. forvaltningslovens § 42 1. ledd i 

formannskapets møte den 15. mars. 

4. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud. 

5. Dersom klagen ikke gis medhold, delegeres det til rådmannen å fastsette dato for 

inndragning. 

 

Sammendrag 

 

Inndragning av skjenkebevilling i ti dager er påklaget av Kooperativen AS. I klagen er det 

særlig gjennomføringen av kontrollen og kontrollørenes kompetanse på å vurdere 

beruselsesgrad, samt kontrollørenes kompetanse på å skrive kontrollrapport klager trekker 

frem. I tillegg hevder klager at det er feil og uklarheter i rådmannens saksframlegg. 

Rådmannen kan ikke se at det i klagen fremkommer forhold som tilsier at kommunes 

vedtak bør endres. Rådmannen anbefaler at vedtaket opprettholdes og oversendes 

Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Bakgrunn 

 

Etter en multikontroll ved Kooperativen den 11. desember 2015 observerer de to 

kontrollørene allerede ved første kontroll to personer som er på grensen til å bli åpenbart 

påvirket. Ved tredje kontroll er de to personene åpenbart påvirket. I det kontrollørene skal 

gi seg tilkjenne for personalet forsvant de to personene ut av serveringsstedet 

(skjenkearealet) med tre ølglass. Kontrollør 101 fikk tak i en ansatt som sammen med 

kontrolløren visuelt observerte at de to åpenbart påvirkede personene var i ferd med å gå 

over bybroen. Den ansatte gjenkjente straks de to personene. Tilleggsrapporten viser at 

ansvarshavende og kontrollørene hadde en god dialog, og at de som var på jobb hadde 

diskutert beruselsesnivået på de to personene tidligere på kvelden Formannskapet 

behandlet saken i sitt møte den 16. februar og fant at det med alminnelig 

sannsynlighetsovervekt er bevist brudd på Forskrift til Lov av 2. juni 1989 nr 27 om 

omsetning av alkoholholdig drikk m.v. §§ 4-1, 4-2 og 4-4. I tråd med gjeldene 

Alkoholpolitisk handlingsplan og tidligere vedtak/praksis i tilsvarende saker fattet 

formannskapet vedtak om inndragning av skjenkebevillingen ved Kooperativen i ti dager. 
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Den 2. mars ber Kjell-Eric og Terje Andersen på vegne av Kooperativen om at vedtaket 

gis oppsettende virkning til klage er endelig avgjort. Formannskapet vedtok i sitt møte 

den 15. mars å gi vedtaket oppsettende virkning til klagen er ferdig behandlet. 

 

Beskrivelse av klagen og dens innhold 

 

I klagen skriver Andersen at man først og fremst ønsker å omtale to forhold. 1) feil og 

uklarheter i rådmannens saksframlegg og 2) feil og uklarheter i gjennomføringen av den 

faktiske skjenkekontrollen. 

1) Klager kritiserer rådmannen for å videreformidle rapporten fra skjenkekontrollør uten 

kvalitetssikring og at rådmannen kommer med karakteristikker og kommentarer i 

saksframlegget, som klager finner uheldige og unødvendige. I tillegg skriver klager at 

rådmannens formuleringer er unøyaktige og misvisende. Klager mener at på grunn av 

ovennevnte er formannskapet trolig påvirket på en måte som gjør at vedtak i saken går 

til klagers disfavør. 

2) Klager mener at uttrykket « godt beruset» er brukt i rapporten, og er en åpenbar feil. 

Klager mener at dette gir et feilaktig inntrykk som gjør at leseren etablerer «bilder» av 

situasjonen som ikke stemmer med virkeligheten. Klager mener det var feil av 

kontrollørene å ikke gi seg tilkjenne og melde sin bekymring for beruselsesnivået til 

de to personene allerede ved kontroll nummer 2. Klager vurderer rapporten fra 

skjenkekontrollør så unøyaktig og feil at politikerne som leser den «for lengst har 

mistet tråden» for hva som var den reelle situasjonen. Klager ber kommunen finne ut 

av om kontrollene skjedde «gjennom vinduene» eller inne i lokalene. Klager ønsker å 

få vite hvor lang tid gjestene ble observert og klarhet i tidspunkt for kontroll nummer 

to. Klager er trygg på at deres ansatte har vurdert situasjonen korrekt, og at personene 

var å regne som «lett påvirket». 

 

Beskrivelse av Trygg24 sitt tilsvar til klagen 

Da klager ønsker utredet om kontrollen ble gjennomført ved at kontrollørene kikket 

gjennom vinduene på Kooperativen, tidspunkt for kontroll nummer to og hvor lang tid 

kontrollørene brukte på å observere personen, fikk Trygg24 oversendt klagen og bedt om 

å komme med et tilsvar. 

 

Trygg 24 tilbakeviser at uttrykket «godt beruset» er brukt i kontrollrapporten. I 

kontrollrapporten står det «på grensen til åpenbart påvirket». Begrepet «godt beruset» er 

kun brukt i tilleggsrapporten. Kontrollørene kunne ikke gripe inn og påpeke personer som 

åpenbart påvirket ved kontroll nummer to, da det først er ved tredje kontroll at personene 

har minst tre kjennetegn, i henhold til Helsedirektoratets mal, på å være åpenbart påvirket. 

Ved tredje kontroll rakk ikke kontrollørene å presentere seg for ansvarshavende før 

personene tok med seg tre glass med øl, og forsvant ut av skjenkearealet. Da 

kontrollørene ikke visste hvem som var ansvarshavende henvendte de seg til den av de 

ansatte som var ledig, og ba ham bli med utenfor slik at han med egne øyne fikk se 

gjestene som var åpenbart påvirket og hadde tatt med seg alkoholholdig drikk ut av 

skjenkearealet. Den ansatte kjente igjen personene. Da observasjonen var ferdig ba 

kontrollørene om å få snakke med ansvarshavende. Ansvarshavende har signert på 

kontrollrapporten. Trygg24 skriver at det er flere måneder siden kontrollen, men at samlet 

tidsbruk på Kooperativen antas å være 30-45 minutter. Alle tre kontrollene ble foretatt 

inne på Kooperativen, der det var godt opplyst og veldig lett å se gjestene og vurdere 
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beruselsesgraden av disse. Trygg24 reagerer på at klagers tolkinger om at innholdet i 

rapporten er usaklig. Trygg24 kan ikke se at rapporten inneholder usaklige kommentarer. 

Trygg24 skriver at det er brukt mye tid i Ringerike på veiledning og informasjon, og at de 

føler de har et veldig godt samarbeid med bevillingshaverne. Avslutningsvis skriver 

Trygg24 at dersom kontrollørene er i tvil om graden av beruselse, kommer dette alltid 

utestedet til gode. I denne konkrete saken var det overhode ingen tvil. 

 

Juridiske forhold  

 

Skjenkekontrollene blir utført med to kontrollører. Dette for å sikre gode observasjoner og 

vurderinger. Rapporten vi har mottatt fra Trygg24 oppfyller anbefalingene som gis i IS-

2038 Veileder i salgs- og skjenkekontroll punkt 5.3. Veilederen er utarbeidet av 

Helsedirektoratet i samarbeid med politidirektoratet.  

 

Rapporten og tilleggsrapporten beskriver to personer som innehar 5 av 7 kjennetegn på 

åpenbar påvirkning slik dette beskrives i Helsedirektoratets mal. I Ringerike har det vært 

ført en streng politisk linje blant annet når det gjelder skjenking til åpenbart påvirket 

person. Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016 (gjeldende på det tidspunkt bruddene 

ble avdekket), slår fast at hovedregelen er 1 til 3 ukers inndragning av bevilling ved første 

gangs overtredelse dersom det skjenkes til åpenbart påvirket person. Som saksframlegget 

viser er det i to tidligere (tilnærmet like) saker fattet vedtak om inndragning i henholdsvis 

syv og ti dager. 

 

Jf. alkohollovens § 1-7c skal det utpekes en styrer og stedfortreder for styrer av 

bevillingen som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Styrer har det faktiske ansvaret 

for utøvelsen av bevillingen og skal sørge for at virksomheten er slik organisert at det ikke 

skjer brudd på alkohollovens bestemmelser i forbindelse med skjenkingen. Dette 

innebærer at styrer har ansvaret for at de ansatte har nødvendig kunnskap om regelverket, 

og at de overholder dette, for eksempel at det ikke skjenkes til åpenbart påvirkede 

personer.  

 



  Sak 57/16 

 

 Side 67   

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er av den oppfatning at forvaltningslovens § 17 (forvaltningsorganets 

utrednings- og informasjonsplikt) er oppfylt, og at formannskapet har fattet vedtak på 

korrekt grunnlag. Rådmannen har ingen grunn til å betvile kontrollørenes vurdering av 

situasjonen.  

 

Etter en ny gjennomgang av det opprinnelige saksframlegget ser rådmannen at man kunne 

ordlagt seg noe mer presist. Det er ikke kompetansen til samtlige ansatte som er vurdert, 

men håndteringen av regelverket. Det er skjerpende at de ansatte ikke avdekket at 

personene var åpenbart påvirket, da rapporten og tilleggsrapporten viser at de hadde fem 

av syv tegn på dette, jf. Helsedirektoratets mal. 

 

Rådmannen kan ikke se at det i klagen fremkommer forhold som tilsier at kommunes 

vedtak bør endres. Rådmannen anbefaler at vedtaket opprettholdes og oversendes 

Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Vedlegg 

 

 Saksframlegg med vedlegg, datert 13.1.16 

 Protokoll fra møte i kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger 8.2.16 

 Protokoll fra møte i formannskapet 16.2.16 

 Melding om politisk vedtak, datert 22.2.16 

 Melding om rett til å klage, datert 22.2.16 

 Begjæring om oppsettende virking, mottatt 2.3.16 

Saksframlegg vedrørende oppsettende virkning, datert 3.3.16 

Kravspesifikasjon kontrolltjenester sendt bevillingshaver 2.3.16 

Protokoll fra møte i formannskapet 15.3.16 

 Klage på vedtak om inndragning av bevilling, mottatt 14.3.16  

Tilsvar fra Trygg24 i forbindelse med klage på vedtak om inndragning, mottatt 

16.3.16 

 Saksframlegg og protokoll inndragning av bevilling ved Lloyds Pub  

Saksframlegg ot protokoll inndragning av bevilling ved Cafe Clint 

Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016 for Ringerike kommune 

 

 

 Ringerike kommune, 18.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Fornyelse av skjenkebevilling for alkohol - Chang Ching House  

 

Arkivsaksnr.: 15/9941  Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

58/16 Formannskapet 19.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Chang Ching House Zhi Peng org. nr 995 471 647 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Chang Ching House, Blomsgate 9, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Peng Zhi f. 11.4.1982 godkjennes som styrer og Lu Chuan Mei f.20.7.1950 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelser utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2019 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Chang Ching House har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode utgår 

30. juni. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politi for 

uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. Personene som 

søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt og bestått 

obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 
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Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 5.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 



   

 Sak 59/16 

 Side 70   

 

Serverings- og skjenkebevilling - Grand Cafe Hønefoss AS  

 

Arkivsaksnr.: 16/118  Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

59/16 Formannskapet 19.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Grand Cafe Hønefoss AS org.nr 998 704 987 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Grand Sport Bar, Stabellsgaten 8, Hønefoss 

 

2. Kari Arvo Kalevi f. 15.1.1960 godkjennes som styrer for bevillingen og Trond Andresen 

f. 8.5.1964 godkjennes som stedfortreder av bevillingen. 

 

3. For øvrig gjelder følgende: 

 

a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020 og gjelder for de arealer 

innsendte tegninger viser. 

 

b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak.  

 

c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye  

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og  

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan  

2016 - 2020 

 

 

Sammendrag 

 

Bevillingssøker har hatt bevilling i flere perioder. Da bevillingsperioden utgår 30. juni søkes 

det nå om fornyelse av bevilling. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden, 

og rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Grand Cafe Hønefoss har frem til nå driftet Grand Sport Bar og Restauranten ved Grand 

Hotell. Bevillingssøker ønsker nå kun å fornye bevillingen for baren, da restauranten skal 

driftes av hotellet. Stedet skal, som frem til nå, driftes som en bar, hvor det vises 

sportssendinger. 

 

Juridiske forhold  

 

Søknaden er sendt skatteoppkrever, Skatt Sør, rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke 

fremkommet negative merknader til søknaden. 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer har avlagt og bestått 

obligatoriske prøver. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker driver i dag Grand Italia restaurant og Grand Sport bar. For noen år siden var det noen 

klager på støy/musikk fra baren. Det er ikke fremkommet slike klager de to siste årene.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 8.1.2016 

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 24.2.2016 

Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 2.3.2016 

Uttalelse fra politiet, mottatt 16.3.2016. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 



   

 Sak 60/16 

 Side 72   

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Eger & Co AS  

 

Arkivsaksnr.: 16/251  Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

60/16 Formannskapet 19.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Eger & Co. AS org.nr 999 196 764 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Eger & Co. AS, Storgata 4, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Ann Kristin Hølen f. 1. 7. 1979 godkjennes som styrer og Lisbeth Ødegaard Jansen f. 

2. 6. 1974 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitiske handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Eger og Co. AS har søkt om fornyelse av bevillingen, da nåværende bevillingsperiode utgår 

30. juni. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. Personene som 

søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt og bestått 

obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 
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Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 7.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 



   

 Sak 61/16 

 Side 74   

 

Søknad om ny bevilling etter eierskifte - Cafe Sjøblom Rongrong Zhang  

 

Arkivsaksnr.: 16/353  Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

61/16 Formannskapet 19.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Cafe Sjøblom Rongrong Zhang org. nr 916 489 064 gis alminnelig skjenkebevilling 

for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Cafe Sjøblom Rongrong Zhang, Arnemannsveien 5, 

Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Ning Shao f. 19. 12. 1979 godkjennes som styrer og Helge Sjøblom f. 20. 1. 1947 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Cafe Sjøblom Rongrong Zhang har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende 

bevillingsperiode utgår 30. juni. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. Personene som 

søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt og bestått 

obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 
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Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 4.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 



   

 Sak 62/16 

 Side 76   

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Brasserie Fengselet AS  

 

Arkivsaksnr.: 16/465  Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

62/16 Formannskapet 19.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Brasserie Fengselet AS org.nr 993 375 802 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol 

i gruppe 1, 2 og 3 for Brasserie Fengselet, Storgata 9, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Morten Haakenstad f. 17.7.1982 godkjennes som styrer og Åsmund Rangnes f. 

4.8.1982 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Brasserie Fengselet AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode 

utgår 30. juni. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. Personene som 

søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt og bestått 

obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 
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Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet.  

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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 Side 78   

 

Fornyelse av sjenkebevilling - Dronning Tyras Båtforening  

 

Arkivsaksnr.: 16/604  Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

63/16 Formannskapet 19.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Dronning Tyras Båtforening org.nr 814 484 122 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1,2 og 3 for Ms Dronning Tyra, MS Slepa og Glatved Brygge. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Ragnar Braata f. 21.6.1963 godkjennes som styrer og Harald Gårdvik f. 9.9.1954 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldene bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtekter herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016-2020 for Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Dronning Tyras Båtforening har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende 

bevillingsperiode utgår 30.juni. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkreveren for Hole og Ringerike, rusenheten og politi 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

 

 

 

Utrykte Vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 
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 Ringerike kommune, 4.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 



   

 Sak 64/16 

 Side 80   

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Stiftelsen Ringerike Kultursenter  

 

Arkivsaksnr.: 16/606  Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

64/16 Formannskapet 19.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Stiftelsen Ringerike Kultursenter org. nr 990 457 158 gis alminnelig skjenkebevilling 

for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Stiftelsen Ringerike Kultursenter, Hønefoss bru 3, 

Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Tage Hybertsen f. 7. 12. 1966 godkjennes som styrer og Camilla Sværi f. 8. 3. 1978 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Stiftelsen Ringerike Kultursenter har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende 

bevillingsperiode utgår 30. juni. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt 

og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 
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Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 5.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder:  Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 



   

 Sak 65/16 

 Side 82   

 

Serverings- og skjenkebevilling - Grand Hotell Hønefoss AS  

 

Arkivsaksnr.: 16/649  Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

65/16 Formannskapet 19.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Grand Hotell Hønefoss AS org.nr 982 603 080 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Grand Hotell Hønefoss, Stabellsgate 8, Hønefoss. 

 

2. Jon Guldal f. 26.3.1959godkjennes som styrer for bevillingen og Trond Jørgensen f. 

14.1.1965godkjennes som stedfortreder av bevillingen. 

 

3. For øvrig gjelder følgende: 

 
a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020 og gjelder for de arealer 

innsendte tegninger viser. 

 

b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak.  

 

c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye  

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og  

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan  

2016 - 2020 

 

Sammendrag 

 

Grand Hotell Hønefoss har hatt skjenkebevilling i mange perioder. Da bevillingsperioden 

utgår 30. juni søkes det nå om fornyelse av bevilling. Det er ikke fremkommet negative 

merknader til søknaden, og rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Grand Hotell har tidligere leid bort deler av arealet ved hotellet til drift av restaurant. Dette er 

nå tilbakeført hotellet, som selv vil drive restauranten og søker derfor om bevilling også for 

dette arealet, i tillegg til det de allerede har bevilling for. 

 

Juridiske forhold  

 

Søknaden er sendt skatteoppkrever, Skatt Sør, rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke 

fremkommet negative merknader til søknaden. 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer har avlagt og bestått 

obligatoriske prøver. 



  Sak 65/16 

 

 Side 83   

 

 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt bevilling i flere perioder, og det er ikke fremkommet negative merknader til 

stedet så lenge de har hatt bevilling. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 29.1.2016 

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 24.2.2016 

Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 2.3.2016 

Uttalelse fra politiet, mottatt 16.3.2016. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 



   

 Sak 66/16 

 Side 84   

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Nye Canton Restaurant Zong Wu  

 

Arkivsaksnr.: 16/670  Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

66/16 Formannskapet 19.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Nye Canton Restaurant Zong Wu org. nr 989587528 gis alminnelig skjenkebevilling 

for gruppe 1, 2 og 3 for Nye Canton Restaurant Zong Wu, Fossveien 5, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020. 

 Zong Wu f. 17. 9. 1966 godkjennes som styrer og Jie Xia f. 5. 3. 1973 godkjennes som 

stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Nye Canton Restaurant Zong Wu har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende 

bevillingsperiode utgår 30. juni. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. Personene som 

søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt og bestått 

obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 



  Sak 66/16 

 

 Side 85   

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 7.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder:  Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 



   

 Sak 67/16 

 Side 86   

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Ciro Restaurant  

 

Arkivsaksnr.: 16/702  Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

67/16 Formannskapet 19.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Ciro Restaurant org.nr 970 110 356 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1,2 og 3 for Ciro Restaurant, Storgaten 8, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020.  

 Ingerborg Elisabeth Haakenstad f. 1.12.1946 godkjennes som styrer. Det gis fritak fra 

kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebevillingen utøves i nøye samsvar med 

de til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, 

samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Ciro Restaurant har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode utgår 30. 

juni. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politi for 

uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. Personen som 

søkes godkjent som styrer har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016-2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 
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 Ringerike kommune, 4.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 



   

 Sak 68/16 

 Side 88   

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Salt & Pepper Hønefoss AS  

 

Arkivsaksnr.: 16/708  Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

68/16 Formannskapet 19.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Salt & Pepper Hønefoss AS org. nr 987 369 183 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Salt & Pepper AS, Storgate 12, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Sang Ho f. 25. 3.1971 godkjennes som styrer og Inez Le f. 22. 3. 1976 godkjennes 

som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Salt & Pepper AS Hønefoss har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende 

bevillingsperiode utgår 30. juni. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. Personene som 

søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt og bestått 

obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 
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 Side 89   

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 5.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 



   

 Sak 69/16 

 Side 90   

 

Fornyelse av skjenkebevilling Salt & Pepper AS - Juvelen  

 

Arkivsaksnr.: 16/712  Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

69/16 Formannskapet 19.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Salt & Pepper AS Hønefoss – Juvelen org. nr 987 369 183 gis alminnelig 

skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Salt & Pepper AS Hønefoss – 

Juvelen, Storgate 12, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Sang Ho f. 25. 3. 1971 godkjennes som styrer og Inez Le f. 22. 3. 1976 godkjennes 

som stedfortreder for bestyrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Salt & Pepper AS Hønefoss – Juvelen har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende 

bevillingsperiode utgår 30. juni. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. Personene som 

søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt og bestått 

obligatorisk kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 
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Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 5.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 



   

 Sak 70/16 

 Side 92   

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Chilipepper AS  

 

Arkivsaksnr.: 16/713  Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

70/16 Formannskapet 19.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Chilipepper AS org. nr 912 178 102 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Chilipepper AS, Storgate 8, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Ho Sang f. 25.3.1971 godkjennes som styrer. Det gis fritak fra kravet om stedfortreder 

for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelser fastsatt i lover, 

forskrifter og politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk 

handlingsplan 2016 -2020 for Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Chilipepper As har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode utgår 30. 

juni. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. Personen som 

søkes godkjent som styrer har avlagt og bestått obligatorisk kunnskapsprøve. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 



  Sak 70/16 

 

 Side 93   

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 5.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 



   

 Sak 71/16 

 Side 94   

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Løvlia skistue  

 

Arkivsaksnr.: 16/768  Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

71/16 Formannskapet 19.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Rita Bakken org.nr 984 727 135 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 

1, 2 og 3 for Løvlia skistue, Åsa, Hønefoss. Bevillingen gis frem til 30. september 

2020. 

 Rita Bakken f. 15. 1. 1968 godkjennes som styrer og Vidar Bakken f.26. 9. 1972 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Rita Bakken har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode utgår 30. 

juni. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. Personene som 

søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt og bestått 

obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 
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Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 

 

                       Ringerike kommune, 7.4.2016 

 

 

 

                       Tore Isaksen 

                         rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 



   

 Sak 72/16 

 Side 96   

 

Salgsbevilling for alkohol - Buttingsrud Handel  

 

Arkivsaksnr.: 16/776  Arkiv: U62 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

72/16 Formannskapet 19.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Trond Helge Buttingsrud Ottersen org.nr 984 440 464 gis bevilling for salg av 

alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevilling gjelder for Buttingsrud Handel og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020. 

 Trond Helge Buttingsrud Ottersen f. 3.1.1968 godkjennes som styrer av bevillingen og 

Kristine Furuseth Buttingsrud f. 6.8.1975 godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de 

til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har Buttingsrud Handel søkt om fornyelse av 

bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Det søkes om 

samme type bevilling, for samme lokaler som stedet tidligere har hatt. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Personene som søkes 

godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt og bestått 

obligatoriske prøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere bevillingsperioder. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 
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Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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 Side 98   

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Klækken Hotell AS  

 

Arkivsaksnr.: 16/834  Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

73/16 Formannskapet 19.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Klækken Hotell AS org. nr 958 873 190 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Klækken Hotell AS, Hadelandsveien 386, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30.september 

2020. 

 Knut Olav Lunde f. 14. 10. 1966 godkjennes som styrer og Ole Gunnar Borlaug f. 23. 

7. 1969 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 

– 2020 for Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Klækken Hotell AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode utgår 

30. juni. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. Personene som 

søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt og bestått 

obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 
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Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 7.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder:  Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 
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Serverings- og skjenkebevilling - Tonys restaurant og bar AS  

 

Arkivsaksnr.: 16/1168  Arkiv: U63 &18  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

74/16 Formannskapet 19.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Tony’s Restaurant og Bar AS org.nr 916 570 074 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Tony’s Restaurant og Bar, St. Olavsgate 6, Hønefoss 

 

2. Bente Gundersen Nahas f. 16.4.1960 godkjennes som styrer for bevillingen og Antoine 

Georges Maatouk f. 15.2.1982 godkjennes som stedfortreder av bevillingen. 

 

3. For øvrig gjelder følgende: 

 

a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020 og gjelder for de arealer 

innsendte tegninger viser. 

 

b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak.  

 

c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye  

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og  

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan  

2016 - 2020 

 

 

Sammendrag 

 

Tony’s Restaurant og Bar AS har kjøpt det tidligere utestedet Taffes Pub. Det søkes nå om 

bevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3. 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden, og rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Etter at Arana As avviklet driften av Taffes Pub har lokalene nå stått tomme. Tony’s 

Restaurant og Bar AS har overtatt stedet, og søker om samme type bevilling som stedet 

tidligere har hatt. 

Konseptbeskrivelsen viser at stedet skal ha 18 års grense og at stedet skal drives som en 

restaurant med a la carte-meny og fast meny. Det søkes om uteservering med plass til 20 

sitteplasser. 

Matserveringen stenger klokken 22. Etter det tidspunkt drives stedet som en bar med live 

musikk/underholdning. 
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Juridiske forhold  

 

Søknaden er sendt skatteoppkrever, Skatt Sør, rusenheten og politiet for uttalelse. Det er ikke 

fremkommet negative merknader til søknaden. 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer har avlagt og bestått 

obligatoriske prøver. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker driver i dag Tony’s Matglede, og det er ikke fremkommet negative merknader til stedet 

så lenge de har hatt bevilling. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 18.2.2016. 

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 24.2.2016 

Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 2.3.2016 

Uttalelse fra politiet, mottatt 16.3.2016. 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 

 



 

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Feil! Fant ikke referansekilden.  

Feil! Fant ikke referansekilden. 

Feil! Fant ikke referansekilden. 

Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/1236-3 13600/16 PLN 52/1  05.04.2016 

 
Masseuttak gnr/bnr 52/1 - forhåndsvarsel - pålegg om stans 

 

Dette brevet inneholder et forhåndsvarsel om mulig pålegg om stans av masseuttak på 

gnr/bnr 52/1. Kommunen anser at det er skjedd vesentlig endring/utvidelse av 

masseuttaket, etter innføring av søknadsplikt etter plan- og bygningsloven i 1995.  

 

Først omtales forhåndsvarselet og bakgrunnen for dette. Videre følger omtale av tidligere sak 

om midlertidig forbud mot tiltak, juridiske forhold knytta til plan- og bygningsloven (pbl.), 

kommunens vurdering av søknadsplikt, planstatus og kommunens vurdering av forhold til 

klausuleringsavtalen fra 1985.  

 

1. Forhåndsvarsel  

1.1 Saken gjelder 

Gnr/bnr 52/1 

Tiltakets art Uttak av grus 

Tiltakshaver Hæhre Entreprenør AS 

Grunneier Hans Anton Støen 

 

Dette brevet er et forhåndsvarsel iht. forvaltningsloven § 16 og pbl. § 32-2. Forhåndsvarsel 

sendes til grunneier og Hæhre Entreprenør AS, som står som søker i søknad om konsesjon 

etter mineralloven, datert 1.12.2014.  

 

1.2 Pålegg om stans 

Kommunen varsler at det vil kreves innsending av søknad om tillatelse etter pbl. for videre 

uttak av masser på gnr/bnr 52/1. Fortsatt uttak må ses i sammenheng med allerede utført uttak 

i perioden 2009-2013, og søknad om videre uttak må også omfatte dette.  

 

Dersom det utføres uttak uten at nødvendige tillatelser er innhentet, vil kommunen oppfatte 

dette som et brudd på søknadsplikten og et ulovlig uttak.  

 

Videre vil det da kunne bli fattet vedtak om pålegg om stans jf. pbl. § 32-3. Et eventuelt 

pålegg vil gjelde stans av tiltak knytta til uttak av masser på gnr/bnr 52/1 i sone I samt uttak 

under kote 155 i sone IIA i forslag til ny klausuleringsplan for Ringerike vannverk (se vedlagt 

temakart hensynssoner, datert 14.03.2016).  
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Pålegget vil gjelde inntil nødvendig tillatelse etter pbl. er innhentet. Dersom pålegg ikke 

etterkommes, og det utføres tiltak knytta til uttak av masser etter pålegg om stans, vil det 

kunne bli ilagt tvangsmulkt etter pbl. § 32-5.  

 

1.3 Merknader og videre behandling 

Eventuelle merknader til forhåndsvarselet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller 

per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, 3502 Hønefoss 

innen 02.05.2016. 

 

Ved behov for å følge opp med et pålegg om stans, vil saken legges fram for politisk  

behandling. Vedtaket vil være et enkeltvedtak, og kan påklages iht. forvaltningsloven § 29. 

Vedtak om å sende forhåndsvarsel er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages.   

 

2. Bakgrunn  

I møte med kommunen 28.4.2015 opplyste grunneier at det ikke er tatt ut masser etter 

formannskapets vedtak om midlertidig forbud mot tiltak 17.6.2014. I møtet oppfattet 

kommunen at det heller ikke var konkrete planer om å ta ut vesentlig mengder masser med det 

første, og at tidspunkt for uttak avhenger av marked og oppdrag i området. Entreprenør betaler 

en fastpris for å ta ut 10 000 m
3
 i året. Avtalen innebærer at dersom det dukker opp store 

oppdrag i området, med behov for aktuell type masser, vil det kunne bli tatt ut store mengder. 

 

Det vises til vårt brev datert 12.4.2015, hvor det blant annet står følgende:  
Med bakgrunn i ovenstående vil kommunen på nåværende tidspunkt ikke foreta seg noe i 

forhold til drift av grustaket. Det er imidlertid en reell risiko for plutselig vesentlige uttak 

som kan komme i konflikt med drikkevannsikkerhet. Kommunen vil ha en fortløpende 

vurdering av dette, og om nødvendig gjøre tiltak for å stanse drift. Det vil bli sendt et eget 

brev med forhåndsvarsel om dette. 

 

I brev 25.8.2015 fremholder grunneier at drift av uttaket er lovlig og at det ikke foreligger 

søknadsplikt etter pbl. Videre skriver grunneier at framtidig uttak innenfor rammene av avtale 

og skjønnsforutsetninger lovlig kan foretas, og at det ikke er påkrevd å varsle kommunen om 

slike uttak.  

 

Kommunen er ikke kjent med at det er aktivitet i uttaket i dag, men ut fra tilbakemeldinger fra 

grunneier oppfatter kommunen at uttak vil kunne bli igangsatt uten varsling eller søknad til 

kommunen.  

 

Med bakgrunn i ovenstående anser kommunen at det er grunn til å følge opp saken.  

 

3. Midlertidig forbud mot tiltak 

3.1 Vedtak om forbud og klage 

Formannskapet vedtok 17.6.2014 å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak på deler av gnr/bnr 

52/1. Forbudet gjaldt tiltak i de områder der uttak av grus vil kunne forurense 

drikkevannskilden, jf. forslag til ny klausuleringsplan for Ringerike vannverk.  

 

Vedtaket ble påklaget av grunneier 20.8.2014, og formannskapet behandlet klagen 

21.10.2014. Klagen ble ikke tatt til følge, og oversendt til fylkesmannen for videre behandling 

i brev 07.11.2014.  

 

3.2 Fylkesmannens vedtak i klagesak 
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Fylkesmannen fattet vedtak i klagesaken 26.2.2015. Fylkesmannen tok klagen til følge, og 

opphevet vedtak om midlertidig forbud og sendte saken tilbake til kommunen for ny 

behandling. Fylkesmannens begrunnelse for sitt vedtak var:  

1. Mangelfull saksutredning i forhold til søknadsplikt og klausuleringsavtale 

2. Feil rettsanvendelse når det gjelder forståelse av søknadsplikt for  

  igangværende virksomhet, samt rekkevidden av et midlertidig forbud 

 

Fylkesmannen understreker at de ikke har tatt stilling til om drifta er lovlig eller ikke, eller om 

det er skjedd så vesentlige endringer/utvidelser av driften at det må behandles som et nytt 

tiltak. Dette fordi fylkesmannen mente saken ikke var tilstrekkelig opplyst på dette området.  

 

Fylkesmannen viser til at et midlertidig forbud kun virker framover i tid, og ikke griper inn i 

eksisterende forhold. Fylkesmannen hevder videre at forbudet er for generelt utformet. 

Dersom det skal nedlegges et nytt forbud må det presiseres nærmere hvilke tiltak som er 

forbudt, samt at forbudet er begrensa til å gjelde nye tiltak eller vesentlige endringer/utvidelser 

og kun får virkning fram i tid.  

 

Fylkesmannen skriver at dersom kommunen etter en ny vurdering kommer til at driften er 

endret/utvidet i så vesentlig grad at den er ulovlig og bør stanses, er den mest nærliggende 

hjemmelen for et slikt vedtak pbl. § 32-3 pålegg om stans.  

 

3.3 Kommunens vurdering 

Kommunen oppfatter ikke at fylkesmannen har underkjent kommunens begrunnelse for å 

nedlegge midlertidig forbud. Kommunen ser imidlertid at ikke alle vurderingene som ble gjort 

i forbindelse med vedtak om midlertidig forbud mot tiltak kom godt nok fram i saken. Dette 

gjelder både saken til formannskapet, og ved klagebehandlingen. Kommunen ser at vedtaket 

burde vært mer konkret utforma, slik at det tydelig gikk fram hvilke tiltak forbudet skulle 

omfatte. Forbudet var imidlertid begrensa til å gjelde innenfor sone 1 i foreslått 

klausuleringssone på gnr/bnr 52/1.  

 

4. Plan- og bygningsloven  

4.1 Vesentlige terrenginngrep 

Ved lovendring av pbl. 05.05.1995 ble masseuttak og fylling endret til vesentlige 

terrenginngrep, og samtidig ble det innført søknadsplikt for slike tiltak i § 84.  

 

I forarbeidende til lovendringen i 1995 nevnes eksempler på vesentlige terrenginngrep:  

tiltak som innebærer en omarbeiding av terreng så som gruvevirksomhet, steinbrudd og andre 

masseuttak, bakkeplanering (terrassering, fylling) og ellers anlegg av parker og hager mv. 

(…).
i
  

 

Videre framgår det av kommentarer til loven at hva som var å anse som vesentlig måtte kunne 

ses over tid, slik at myndighetene kunne gripe inn dersom mindre arbeider samla sett førte til 

vesentlige inngrep. Det ble presisert at det også ville være en del tiltak der grensen mellom å 

kalle det terrenginngrep eller anlegg ville være flytende, f.eks. ved masseuttak eller 

steinbrudd, og at det derfor var viktig at begge deler ble dekket av de samme bestemmelsene.
ii
  

 

                                                 
i Ot. Prp.. nr 39 (1994-95) s. 148 
ii Daniel Rogstads note 776 til den nå opphevede loven i Gyldendal Norsk kommentert lovsamling, under 

henvisning til Ot.prp. nr. 39 (1994-95) s. 148 



 4 

Terrenginngrep må også ses i forhold til omgivelsene der inngrepet skjer, og vurderes ut fra 

stedlige forhold. Jo mer ømfintlig eller sårbart terrenget er, jo lavere vil terskelen være for når 

inngrep anses som vesentlig og dermed være underlagt søknadsplikt. Dette jf. Kommunal og 

regionaldepartementets tolknings- og prinsipputtalelse om nedre grense for vesentlig 

terrenginngrep etter pbl. § 93, jf. § 84 fra 12.4.2007 (07/2663).  

 

I denne uttalelsen gis det en gjennomgang av bestemmelsens forhistorie, før det drøftes 

nærmere hva som er å anse som vesentlige terrenginngrep ut fra lovens forarbeider og 

etterfølgende rettspraksis. Det framgår her bl.a. på s 2 at:  

Terrenginngrepet må altså sees i forhold til omgivelsene der inngrepet skjer.  Dette betyr at 

man ved vurderingen av om et tiltak er vesentlig eller ikke, ikke kan legge til grunn en ren 

objektiv vurdering.  Det er m.a.o. ikke tilstrekkelig å se på terrenginngrepet isolert.  Man må 

også vurdere inngrepet ut fra de stedlige forhold….dess mer ømfintlig eller sårbart et terreng 

anses å være, dess lavere vil også terskelen være for når inngrep anses som vesentlig og 

dermed være underlagt søknadsplikt, se bl.a. Ot. prp. nr. 57 (1985-86) og s. 132 i boken Plan- 

og bygningsrett av Pedersen, Sandvik, Skaaraas, Nes og Os samt Sivilombudsmannens sak 

2003-86. 

 

4.2 Generelt om søknadsplikt for vesentlige terrenginngrep  

Før 1986 synes ikke masseuttak å ha vært hverken søknads- eller meldepliktige etter pbl. I 

perioden 1986-1995 var masseuttak meldepliktige etter daværende pbl. § 84. Det var ingen 

plikt til å søke om slikt tiltak, men det var hjemmel for å kunne kreve melding om masseuttak.  

I perioden 1995-30.06.2010 var masseuttak søknadspliktige etter pbl. av 1985 § 93 første ledd 

bokstav i, jf. pbl. § 84.  

 

Masseuttak innebærer vesentlige terrenginngrep, og er omfattet av søknadsplikt etter pbl. § 

20-1 bokstav k (siden 01.07.2010).  

 

4.3 Generelt om krav om reguleringsplan for masseuttak 

Masseuttak vil i de fleste tilfeller utløse krav om reguleringsplan jf. pbl. § 12-1:  

Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan for de områder i 

kommunen hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er 

behov for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, 

flerbruk og vern i forhold til berørte private og offentlige interesser. For gjennomføring av 

større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn, kreves det reguleringsplan. (…) 

 

Masseuttak kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og det er nødvendig med en 

planavklaring for å sikre forholdet til berørte private og offentlige interesser, som f.eks. 

friluftsliv, bomiljø og drikkevann.  

 

Det vises til punkt 6.2 hvor reguleringsplan under arbeid blir omtalt.  
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4.4 Igangværende masseuttak og vesentlig utvidelse / endring av drift  

Fylkesmannen omtaler problemstillingen igangværende masseuttak, og stiller følgende 

spørsmål: Dersom virksomheten starta da det ikke gjaldt noen søknadsplikt etter pbl., kan det 

da kreves søknad på et seinere tidspunkt? 

 

Denne problemstillingen er omtalt i pkt 3.2 i Miljøverndepartementets rundskriv 1997-01-01, 

T-5/96. Her står det blant annet at det kan være behov for mer planlegging for igangværende 

virksomhet, f.eks. grunnet fare for forurensning. Videre står det at kommunen i slike tilfeller 

kan nedlegge byggeforbud med sikte på regulering eller endring i kommuneplanens arealdel. 

Departementet skriver at det som regel vil være mest formålstjenlig å få tiltaket behandla i 

plan. Videre skriver departementet følgende:  

 

Resultatet av dette kan bli at vidare uttaksverksemd vert avgrensa eller må avviklast. 

Miljøverndepartementet har tidlegare gitt uttrykk for at ved slik regulering bør kommunen i 

rimeleg grad ta omsyn til korleis den eksisterande verksemda kan få avslutta drifta på ein 

rekningssvarande måte. I dei tilfelle eksisterande verksemd vert sterkt redusert eller må slutte 

heilt med drifta, vil det vere eit viktig moment om det dreier seg om eit lovleg uttak eller om 

verksemda som er ønska, må karakteriserast som nytt uttak. Avgjerande her vil vere om 

uttaket har vore ute av drift så lenge at det har oppstått ein ny situasjon som krev ny 

behandling av offentleg styremakt. Det same vil gjelde dersom verksemda har endra omfang 

og karakter, f.eks. til eit mykje større uttak med industriell drift med kontinuitet og omfang 

langt ut over tidlegare uttak. Dette må i tilfelle behandlast som nytt uttak. (…) 

 

Igangværende virksomhet er omfattet av søknadsplikt ved vesentlige utvidelser / endringer. 

Fylkesmannen skriver at kommunen må gjøre en konkret vurdering av om det er skjedd 

vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av driften, slik at tiltaket er søknadspliktig etter pbl. 

§ 20-1 bokstav d). Alternativt om det er skjedd så store endringer i driften av virksomheten, at 

det må likestilles med oppstart av ny virksomhet, jf. pbl. § 20-1 bokstav k). 

 

4.5 Eksempel på sammenlignbar sak 

Som eksempel på en lignende sak vises det til Bø kommune som krevde innsendelse av 

søknad etter pbl. § 20-1 bokstav k, for fortsatt grusuttak i forkant av arbeidet med en 

reguleringsplan. Grunneier søkte, fikk tillatelse på vilkår og påklagde denne tillatelsen til 

fylkesmannen, uten å få medhold, da fylkesmannen var enig i at uttaket var å anse som et 

vesentlig terrenginngrep. I fylkesmannen i Telemark sin avgjørelse i klagesak 15.11.2010 var 

det snakk om et årlig grusuttak på 6 000 – 15 000 m
3
, som ble ansett å utgjøre et vesentlige 

terrenginngrep, sett bl.a. på bakgrunn av lovens formålsbestemmelse i § 2 om at det skal tas 

hensyn til bruk og vern av naturressurser, og at vilkårene stilt av kommunen ivaretok 

miljørettslige hensyn ved å sikre at driften ikke førte til forurensning av drikkevannet.  

 

5. Kommunens vurdering av søknadsplikt for masseuttak på gnr/bnr 52/1 

5.1 Utvikling av uttaket  

Det har siden slutten av 1960-tallet vært tatt ut grus på eiendommen. Se vedlegg for oversikt 

over utvikling i uttaket. Oversikten er basert på opplysninger fra grunneier.  

 

1.12.2014 søkte Hæhre Entreprenør AS om driftskonsesjon etter mineralloven for uttak i 

området. Omsøkt areal er ikke kartfesta, men oppgitt til 130 daa. Anslått totalvolum for uttak 

er oppgitt til 2 600 000 m
3
, og forventa årlig uttak 50 000 m

3
.  
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Vedlagt følger flyfoto fra 2004, 2008, 2011, 2012 og 2013 som viser hvordan 

terrenginngrepene har utvikla seg i disse åra. Kommunen gjennomførte i januar 2016 en 

innmåling av grustaket, som viser at berørt areal i dag er ca 40 daa. Se vedlagt flyfoto som 

viser innmåling. Areal omsøkt i konsesjonssøknaden er altså betydelig større enn området som 

så langt har vært berørt av uttak.  

 

5.2 Vurdering av søknadsplikt 

Søknadsplikt for vesentlige terrenginngrep ble innført i 1995, og gjelder for vesentlige 

terrenginngrep som blir foretatt etter dette tidspunkt. For eksisterende uttak vil søknadsplikten 

gjelde for vesentlige utvidelser/endringer. Selv om lover ikke kan gis tilbakevirkende kraft, er 

man ikke vernet mot rettsutvikling med innføring av nye plikter som gjelder for framtida. 

 

Masseuttak innebærer nødvendigvis kontinuerlig utvidelse. For å vurdere vesentlig 

endring/utvidelse må derfor mengde og forhold til tidligere uttak og område vurderes. Det 

vises til kapittel 2 i dette brevet, vedlagte flyfoto samt vedlagt gjennomgang av uttakets 

utvikling som utelukkende er basert på grunneiers opplysninger.   

 

Kommunen mener uttakene må anses som vesentlige terrenginngrep, og at det har skjedd en 

vesentlig endring/utvidelse av masseuttaket, etter innføring av søknadsplikt i 1995.  

Dette gjelder særlig uttak i perioden 2009-2013. Altså på et tidspunkt etter innføring av 

søknadsplikt. Størrelsen på uttakene gjør at de ikke kan ses på som mindre tilleggsuttak ift. 

tidligere uttak. Uttak er foretatt i etapper, fra en begrensa virksomhet til uttak av betydelige 

dimensjoner. Vedlagte flyfoto illustrerer dette. 

 

Grunneier har latt det bli utført tiltak som krever vesentlige terrenginngrep på sin eiendom, 

uten at det foreligger nødvendige tillatelser til dette. Det at det ikke var krav om tillatelse da 

uttaket ble starta på 1960-tallet, gjør at det er forståelig at grunneier ikke uten videre tenkte på 

at også videre drift i samme omfang som tidligere etter hvert krevde tillatelse. Det er 

imidlertid slik at tiltakshaver plikter å sette seg inn i de regler som gjelder for virksomheten, 

så rettsvillfarelse kan ikke påberopes. Grunneier hadde i tillegg særlig grunn til å undersøke 

behovet for tillatelse på det tidspunkt da virksomheten økte betydelig i volum, og det ble tatt 

ut 300 000 m
3
 i løpet av få år.  

 

6. Planstatus 

6.1 Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er eiendommen avsatt til landbruks-, natur- og 

friluftsformål (LNF). Områder for råstoffutvinning er vist med eget formål for dette.  

 

6.2 Reguleringsplan under arbeid 

Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen er under utarbeidelse. Bakgrunnen for 

dette er blant annet nye krav fra NGI når det gjelder drikkevannsforsyning. Dette innebærer at 

området må klausuleres på nytt, og kommunen ønsker å fastsette klausuleringsbestemmelsene 

gjennom en reguleringsplan. Planprosessen vil vise om og i hvilken grad det er mulig å 

kombinere uttak av grus med klausuleringsbestemmelser for vannverket.  

  

Formålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden, som er et overordna hensyn for 

kommunen. Nødvendige restriksjoner vil inngå i reguleringsplanen i form av hensynssoner 

med bestemmelser. Kommunen ønsker imidlertid ikke å gå lenger enn det som er helt 

nødvendig når det gjelder restriksjoner i planområdet. 
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Det vises til kommentarutgaven til Gyldendal rettsdata v/Marianne Reusch til pbl. § 13-1. (se 

e-post 8 mai 2015). Her påpeker Reusch følgende:  

Er lovlige byggearbeider og andre lovlige tiltak i gang, kan de i utgangspunktet ikke stoppes. 

Men tiltak må kunne begrenses, for eksempel. Tidligere lovlig hugst og nyrydding der man 

vurderer en verneregulering. (Hit, men ikke lenger).  

 

På samme måte må en i utgangspunktet lovlig grusvirksomhet kunne begrenses når man 

vurderer en reguleringsplan som setter begrensninger mot grusuttak av hensyn til å beskytte en 

drikkevannskilde.  

 

7. Klausuleringsavtale og skjønnsforutsetninger 

7.1 Bakgrunn  

Fylkesmannen mener klausuleringsavtalen fra 1985 er mangelfullt vurdert av kommunen. Med 

bakgrunn i dette virker det for fylkesmannen underlig at kommunen mener driften av uttaket 

har vært ulovlig i en lengre periode. Fylkesmannen viser til at denne konklusjonen krever 

grundigere vurdering av driftens omfang og karakter over tid.  

 

Klausuleringsavtalen fra 1985 setter forbud mot uttak av grus i sone 1 under kote 152, og 

under kote 150 i sone 2A. Videre ble det gjennomført et skjønn for å komme fram til et 

erstatningsbeløp for begrensningene klausuleringen medførte. Grunnlaget for utmåling av 

erstatning var forankret i avtalen fra 1985, som innebar at erstatning skulle fastsettes etter 

vanlige ekspropriasjonsrettslige regler som om ekspropriasjonssamtykke hadde foreligget. 

Skjønnet ble fullført i 1990, og ca. 3 mill m
3 
grus var omfattet av skjønnet.  

 

7.2 Kommunens vurdering av klausuleringsavtalen 

Klausuleringsavtalen kan ikke overstyre lovmessige krav som har kommet til i etterkant, og 

innebærer ikke et fritak fra å søke om nødvendige tillatelser etter pbl. og annet lovverk dersom 

tiltak i ettertid er av et slikt omfang at søknadsplikt inntrer. Avtalen i seg selv gir ingen 

godkjenning for grusuttak etter pbl., og kan ikke erstatte behandling etter pbl. 

 

Klausuleringsavtalen fra 1985 er basert på de brønner som på det tidspunkt var etablert, og 

behovet for å beskytte disse. I dag er det snakk om å beskytte et større nedbørsområde, da det 

har blitt etablert nye brønner. Behovet for å fastsette restriksjoner i nedbørsfeltet rundt det 

samlede brønnfeltet er derfor større enn tidligere. Dette skyldes også nyere retningslinjer for 

beskyttelse av grunnvannsbrønner som kommunen i dag må forholde seg til.  

 

Disse prosessene må ikke blandes sammen med eventuelt øvrige tillatelser som en tiltakshaver 

er avhengig av for å få gjennomført sitt tiltak, det være seg behov for konsesjon etter 

mineralloven eller nødvendige tillatelser etter pbl. Da avtalen ble inngått i 1985 var det som 

tidligere nevnt ikke søknadsplikt for grusuttaket etter pbl.  

 

Når det er snakk om vesentlige terrenginngrep i form av masseuttak sett i forhold til det 

uttaket som var etablert før 1995, når det ble innført søknadsplikt for denne type tiltak, har den 

ansvarlige en selvstendig plikt til å avklare om denne type uttak var søknadspliktige med 

kommunen, og om nødvendig innhente nødvendige tillatelser. Kommunen fastholder som 

tidligere at klausuleringsavtalen fra 1985 ikke kan erstatte nødvendige tillatelser etter pbl. 
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Med hilsen  

 

Grethe Tollefsen 

leder areal- og byplankontoret 

 

       Guro Skinnes 

       saksbehandler 

       guro.skinnes@ringerike.kommune.no 

 

Kopi:  

Fylkesmannen i Buskerud 

Internt i Ringerike kommune: Formannskapet, Byggesakskontoret, Utbygging, 

kommuneadvokaten 

 

Vedlegg:  

1. Temakart hensynssoner, datert 14.03.2016 

2. Oversikt over utvikling i uttaket  

3. Flyfoto 2004, 2008, 2011, 2012 og 2013 

4. Flyfoto med innmåling av uttaket januar 2016 

  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 





Vedlegg 1. Utvikling av masseuttak gnr/bnr 52/1 

 
Tabellen nedenfor viser hvor mye masser som er tatt ut i området, og når uttakene har skjedd. 
Tallene som er referert er oppgitt av grunneier i diverse møter, brev og e-poster.  
 

Tidsperiode Mengde Kilde 

Slutten av 1960-
tallet 

Første uttak E-post fra grunneier 21.10.2014 
 

1976-1985 Ingen uttak iht. avtale med kommunen 
om midlertidig båndlegging 

Brev fra grunneier 25.08.2015 

> 1995 150-200 000 m3 

Av dette ble 150 0003 tatt på starten av 
1990-tallet ifm. omkjøringsvei E16.  
Dvs. 50 000 fra 60-tallet -1990. 

E-post fra grunneier 21.10.2014 
 
Brev fra grunneier 25.08.2015 

1995-2009 Jevnlige uttak  

> 2008 150 000 m3 Brev fra grunneier 10.09.2014 

> 2010  350 000 m3 Brev fra grunneier 10.09.2014 

2009-2011 240 000 m3 E-post fra grunneier 21.10.2014 

2009-2010 200 0003 Brev fra grunneier 20.08.2014 
og 21.10.2014 

2009-2013 300 000 m3  
Ifm. utbygging av Rv7 

 

2010-2014 40 00 m3 (400 000 totalt) Brev fra grunneier 10.09.2014 

1985-2014 400 000 m3 Brev fra grunneier 20.08.2014 

> 2014 500 000 m3, totalt uttak Brev fra grunneier mai 2014 

Gjenstående Det gjenstår ca 2 – 2,5 millioner m3 på 
eiendommen 

Brev fra grunneier mai 2014 og 
møte 28.04.2015 
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Masseuttak gnr/bnr 52/1 - forhåndsvarsel - pålegg om stans 

 

Dette brevet inneholder et forhåndsvarsel om mulig pålegg om stans av masseuttak på 

gnr/bnr 52/1. Kommunen anser at det er skjedd vesentlig endring/utvidelse av 

masseuttaket, etter innføring av søknadsplikt etter plan- og bygningsloven i 1995.  

 

Først omtales forhåndsvarselet og bakgrunnen for dette. Videre følger omtale av tidligere sak 

om midlertidig forbud mot tiltak, juridiske forhold knytta til plan- og bygningsloven (pbl.), 

kommunens vurdering av søknadsplikt, planstatus og kommunens vurdering av forhold til 

klausuleringsavtalen fra 1985.  

 

1. Forhåndsvarsel  

1.1 Saken gjelder 

Gnr/bnr 52/1 

Tiltakets art Uttak av grus 

Tiltakshaver Hæhre Entreprenør AS 

Grunneier Hans Anton Støen 

 

Dette brevet er et forhåndsvarsel iht. forvaltningsloven § 16 og pbl. § 32-2. Forhåndsvarsel 

sendes til grunneier og Hæhre Entreprenør AS, som står som søker i søknad om konsesjon 

etter mineralloven, datert 1.12.2014.  

 

1.2 Pålegg om stans 

Kommunen varsler at det vil kreves innsending av søknad om tillatelse etter pbl. for videre 

uttak av masser på gnr/bnr 52/1. Fortsatt uttak må ses i sammenheng med allerede utført uttak 

i perioden 2009-2013, og søknad om videre uttak må også omfatte dette.  

 

Dersom det utføres uttak uten at nødvendige tillatelser er innhentet, vil kommunen oppfatte 

dette som et brudd på søknadsplikten og et ulovlig uttak.  

 

Videre vil det da kunne bli fattet vedtak om pålegg om stans jf. pbl. § 32-3. Et eventuelt 

pålegg vil gjelde stans av tiltak knytta til uttak av masser på gnr/bnr 52/1 i sone I samt uttak 

under kote 155 i sone IIA i forslag til ny klausuleringsplan for Ringerike vannverk (se vedlagt 

temakart hensynssoner, datert 14.03.2016).  
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Pålegget vil gjelde inntil nødvendig tillatelse etter pbl. er innhentet. Dersom pålegg ikke 

etterkommes, og det utføres tiltak knytta til uttak av masser etter pålegg om stans, vil det 

kunne bli ilagt tvangsmulkt etter pbl. § 32-5.  

 

1.3 Merknader og videre behandling 

Eventuelle merknader til forhåndsvarselet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller 

per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, 3502 Hønefoss 

innen 02.05.2016. 

 

Ved behov for å følge opp med et pålegg om stans, vil saken legges fram for politisk  

behandling. Vedtaket vil være et enkeltvedtak, og kan påklages iht. forvaltningsloven § 29. 

Vedtak om å sende forhåndsvarsel er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages.   

 

2. Bakgrunn  

I møte med kommunen 28.4.2015 opplyste grunneier at det ikke er tatt ut masser etter 

formannskapets vedtak om midlertidig forbud mot tiltak 17.6.2014. I møtet oppfattet 

kommunen at det heller ikke var konkrete planer om å ta ut vesentlig mengder masser med det 

første, og at tidspunkt for uttak avhenger av marked og oppdrag i området. Entreprenør betaler 

en fastpris for å ta ut 10 000 m
3
 i året. Avtalen innebærer at dersom det dukker opp store 

oppdrag i området, med behov for aktuell type masser, vil det kunne bli tatt ut store mengder. 

 

Det vises til vårt brev datert 12.4.2015, hvor det blant annet står følgende:  
Med bakgrunn i ovenstående vil kommunen på nåværende tidspunkt ikke foreta seg noe i 

forhold til drift av grustaket. Det er imidlertid en reell risiko for plutselig vesentlige uttak 

som kan komme i konflikt med drikkevannsikkerhet. Kommunen vil ha en fortløpende 

vurdering av dette, og om nødvendig gjøre tiltak for å stanse drift. Det vil bli sendt et eget 

brev med forhåndsvarsel om dette. 

 

I brev 25.8.2015 fremholder grunneier at drift av uttaket er lovlig og at det ikke foreligger 

søknadsplikt etter pbl. Videre skriver grunneier at framtidig uttak innenfor rammene av avtale 

og skjønnsforutsetninger lovlig kan foretas, og at det ikke er påkrevd å varsle kommunen om 

slike uttak.  

 

Kommunen er ikke kjent med at det er aktivitet i uttaket i dag, men ut fra tilbakemeldinger fra 

grunneier oppfatter kommunen at uttak vil kunne bli igangsatt uten varsling eller søknad til 

kommunen.  

 

Med bakgrunn i ovenstående anser kommunen at det er grunn til å følge opp saken.  

 

3. Midlertidig forbud mot tiltak 

3.1 Vedtak om forbud og klage 

Formannskapet vedtok 17.6.2014 å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak på deler av gnr/bnr 

52/1. Forbudet gjaldt tiltak i de områder der uttak av grus vil kunne forurense 

drikkevannskilden, jf. forslag til ny klausuleringsplan for Ringerike vannverk.  

 

Vedtaket ble påklaget av grunneier 20.8.2014, og formannskapet behandlet klagen 

21.10.2014. Klagen ble ikke tatt til følge, og oversendt til fylkesmannen for videre behandling 

i brev 07.11.2014.  

 

3.2 Fylkesmannens vedtak i klagesak 
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Fylkesmannen fattet vedtak i klagesaken 26.2.2015. Fylkesmannen tok klagen til følge, og 

opphevet vedtak om midlertidig forbud og sendte saken tilbake til kommunen for ny 

behandling. Fylkesmannens begrunnelse for sitt vedtak var:  

1. Mangelfull saksutredning i forhold til søknadsplikt og klausuleringsavtale 

2. Feil rettsanvendelse når det gjelder forståelse av søknadsplikt for  

  igangværende virksomhet, samt rekkevidden av et midlertidig forbud 

 

Fylkesmannen understreker at de ikke har tatt stilling til om drifta er lovlig eller ikke, eller om 

det er skjedd så vesentlige endringer/utvidelser av driften at det må behandles som et nytt 

tiltak. Dette fordi fylkesmannen mente saken ikke var tilstrekkelig opplyst på dette området.  

 

Fylkesmannen viser til at et midlertidig forbud kun virker framover i tid, og ikke griper inn i 

eksisterende forhold. Fylkesmannen hevder videre at forbudet er for generelt utformet. 

Dersom det skal nedlegges et nytt forbud må det presiseres nærmere hvilke tiltak som er 

forbudt, samt at forbudet er begrensa til å gjelde nye tiltak eller vesentlige endringer/utvidelser 

og kun får virkning fram i tid.  

 

Fylkesmannen skriver at dersom kommunen etter en ny vurdering kommer til at driften er 

endret/utvidet i så vesentlig grad at den er ulovlig og bør stanses, er den mest nærliggende 

hjemmelen for et slikt vedtak pbl. § 32-3 pålegg om stans.  

 

3.3 Kommunens vurdering 

Kommunen oppfatter ikke at fylkesmannen har underkjent kommunens begrunnelse for å 

nedlegge midlertidig forbud. Kommunen ser imidlertid at ikke alle vurderingene som ble gjort 

i forbindelse med vedtak om midlertidig forbud mot tiltak kom godt nok fram i saken. Dette 

gjelder både saken til formannskapet, og ved klagebehandlingen. Kommunen ser at vedtaket 

burde vært mer konkret utforma, slik at det tydelig gikk fram hvilke tiltak forbudet skulle 

omfatte. Forbudet var imidlertid begrensa til å gjelde innenfor sone 1 i foreslått 

klausuleringssone på gnr/bnr 52/1.  

 

4. Plan- og bygningsloven  

4.1 Vesentlige terrenginngrep 

Ved lovendring av pbl. 05.05.1995 ble masseuttak og fylling endret til vesentlige 

terrenginngrep, og samtidig ble det innført søknadsplikt for slike tiltak i § 84.  

 

I forarbeidende til lovendringen i 1995 nevnes eksempler på vesentlige terrenginngrep:  

tiltak som innebærer en omarbeiding av terreng så som gruvevirksomhet, steinbrudd og andre 

masseuttak, bakkeplanering (terrassering, fylling) og ellers anlegg av parker og hager mv. 

(…).
i
  

 

Videre framgår det av kommentarer til loven at hva som var å anse som vesentlig måtte kunne 

ses over tid, slik at myndighetene kunne gripe inn dersom mindre arbeider samla sett førte til 

vesentlige inngrep. Det ble presisert at det også ville være en del tiltak der grensen mellom å 

kalle det terrenginngrep eller anlegg ville være flytende, f.eks. ved masseuttak eller 

steinbrudd, og at det derfor var viktig at begge deler ble dekket av de samme bestemmelsene.
ii
  

 

                                                 
i Ot. Prp.. nr 39 (1994-95) s. 148 
ii Daniel Rogstads note 776 til den nå opphevede loven i Gyldendal Norsk kommentert lovsamling, under 

henvisning til Ot.prp. nr. 39 (1994-95) s. 148 
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Terrenginngrep må også ses i forhold til omgivelsene der inngrepet skjer, og vurderes ut fra 

stedlige forhold. Jo mer ømfintlig eller sårbart terrenget er, jo lavere vil terskelen være for når 

inngrep anses som vesentlig og dermed være underlagt søknadsplikt. Dette jf. Kommunal og 

regionaldepartementets tolknings- og prinsipputtalelse om nedre grense for vesentlig 

terrenginngrep etter pbl. § 93, jf. § 84 fra 12.4.2007 (07/2663).  

 

I denne uttalelsen gis det en gjennomgang av bestemmelsens forhistorie, før det drøftes 

nærmere hva som er å anse som vesentlige terrenginngrep ut fra lovens forarbeider og 

etterfølgende rettspraksis. Det framgår her bl.a. på s 2 at:  

Terrenginngrepet må altså sees i forhold til omgivelsene der inngrepet skjer.  Dette betyr at 

man ved vurderingen av om et tiltak er vesentlig eller ikke, ikke kan legge til grunn en ren 

objektiv vurdering.  Det er m.a.o. ikke tilstrekkelig å se på terrenginngrepet isolert.  Man må 

også vurdere inngrepet ut fra de stedlige forhold….dess mer ømfintlig eller sårbart et terreng 

anses å være, dess lavere vil også terskelen være for når inngrep anses som vesentlig og 

dermed være underlagt søknadsplikt, se bl.a. Ot. prp. nr. 57 (1985-86) og s. 132 i boken Plan- 

og bygningsrett av Pedersen, Sandvik, Skaaraas, Nes og Os samt Sivilombudsmannens sak 

2003-86. 

 

4.2 Generelt om søknadsplikt for vesentlige terrenginngrep  

Før 1986 synes ikke masseuttak å ha vært hverken søknads- eller meldepliktige etter pbl. I 

perioden 1986-1995 var masseuttak meldepliktige etter daværende pbl. § 84. Det var ingen 

plikt til å søke om slikt tiltak, men det var hjemmel for å kunne kreve melding om masseuttak.  

I perioden 1995-30.06.2010 var masseuttak søknadspliktige etter pbl. av 1985 § 93 første ledd 

bokstav i, jf. pbl. § 84.  

 

Masseuttak innebærer vesentlige terrenginngrep, og er omfattet av søknadsplikt etter pbl. § 

20-1 bokstav k (siden 01.07.2010).  

 

4.3 Generelt om krav om reguleringsplan for masseuttak 

Masseuttak vil i de fleste tilfeller utløse krav om reguleringsplan jf. pbl. § 12-1:  

Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan for de områder i 

kommunen hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er 

behov for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, 

flerbruk og vern i forhold til berørte private og offentlige interesser. For gjennomføring av 

større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn, kreves det reguleringsplan. (…) 

 

Masseuttak kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og det er nødvendig med en 

planavklaring for å sikre forholdet til berørte private og offentlige interesser, som f.eks. 

friluftsliv, bomiljø og drikkevann.  

 

Det vises til punkt 6.2 hvor reguleringsplan under arbeid blir omtalt.  
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4.4 Igangværende masseuttak og vesentlig utvidelse / endring av drift  

Fylkesmannen omtaler problemstillingen igangværende masseuttak, og stiller følgende 

spørsmål: Dersom virksomheten starta da det ikke gjaldt noen søknadsplikt etter pbl., kan det 

da kreves søknad på et seinere tidspunkt? 

 

Denne problemstillingen er omtalt i pkt 3.2 i Miljøverndepartementets rundskriv 1997-01-01, 

T-5/96. Her står det blant annet at det kan være behov for mer planlegging for igangværende 

virksomhet, f.eks. grunnet fare for forurensning. Videre står det at kommunen i slike tilfeller 

kan nedlegge byggeforbud med sikte på regulering eller endring i kommuneplanens arealdel. 

Departementet skriver at det som regel vil være mest formålstjenlig å få tiltaket behandla i 

plan. Videre skriver departementet følgende:  

 

Resultatet av dette kan bli at vidare uttaksverksemd vert avgrensa eller må avviklast. 

Miljøverndepartementet har tidlegare gitt uttrykk for at ved slik regulering bør kommunen i 

rimeleg grad ta omsyn til korleis den eksisterande verksemda kan få avslutta drifta på ein 

rekningssvarande måte. I dei tilfelle eksisterande verksemd vert sterkt redusert eller må slutte 

heilt med drifta, vil det vere eit viktig moment om det dreier seg om eit lovleg uttak eller om 

verksemda som er ønska, må karakteriserast som nytt uttak. Avgjerande her vil vere om 

uttaket har vore ute av drift så lenge at det har oppstått ein ny situasjon som krev ny 

behandling av offentleg styremakt. Det same vil gjelde dersom verksemda har endra omfang 

og karakter, f.eks. til eit mykje større uttak med industriell drift med kontinuitet og omfang 

langt ut over tidlegare uttak. Dette må i tilfelle behandlast som nytt uttak. (…) 

 

Igangværende virksomhet er omfattet av søknadsplikt ved vesentlige utvidelser / endringer. 

Fylkesmannen skriver at kommunen må gjøre en konkret vurdering av om det er skjedd 

vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av driften, slik at tiltaket er søknadspliktig etter pbl. 

§ 20-1 bokstav d). Alternativt om det er skjedd så store endringer i driften av virksomheten, at 

det må likestilles med oppstart av ny virksomhet, jf. pbl. § 20-1 bokstav k). 

 

4.5 Eksempel på sammenlignbar sak 

Som eksempel på en lignende sak vises det til Bø kommune som krevde innsendelse av 

søknad etter pbl. § 20-1 bokstav k, for fortsatt grusuttak i forkant av arbeidet med en 

reguleringsplan. Grunneier søkte, fikk tillatelse på vilkår og påklagde denne tillatelsen til 

fylkesmannen, uten å få medhold, da fylkesmannen var enig i at uttaket var å anse som et 

vesentlig terrenginngrep. I fylkesmannen i Telemark sin avgjørelse i klagesak 15.11.2010 var 

det snakk om et årlig grusuttak på 6 000 – 15 000 m
3
, som ble ansett å utgjøre et vesentlige 

terrenginngrep, sett bl.a. på bakgrunn av lovens formålsbestemmelse i § 2 om at det skal tas 

hensyn til bruk og vern av naturressurser, og at vilkårene stilt av kommunen ivaretok 

miljørettslige hensyn ved å sikre at driften ikke førte til forurensning av drikkevannet.  

 

5. Kommunens vurdering av søknadsplikt for masseuttak på gnr/bnr 52/1 

5.1 Utvikling av uttaket  

Det har siden slutten av 1960-tallet vært tatt ut grus på eiendommen. Se vedlegg for oversikt 

over utvikling i uttaket. Oversikten er basert på opplysninger fra grunneier.  

 

1.12.2014 søkte Hæhre Entreprenør AS om driftskonsesjon etter mineralloven for uttak i 

området. Omsøkt areal er ikke kartfesta, men oppgitt til 130 daa. Anslått totalvolum for uttak 

er oppgitt til 2 600 000 m
3
, og forventa årlig uttak 50 000 m

3
.  
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Vedlagt følger flyfoto fra 2004, 2008, 2011, 2012 og 2013 som viser hvordan 

terrenginngrepene har utvikla seg i disse åra. Kommunen gjennomførte i januar 2016 en 

innmåling av grustaket, som viser at berørt areal i dag er ca 40 daa. Se vedlagt flyfoto som 

viser innmåling. Areal omsøkt i konsesjonssøknaden er altså betydelig større enn området som 

så langt har vært berørt av uttak.  

 

5.2 Vurdering av søknadsplikt 

Søknadsplikt for vesentlige terrenginngrep ble innført i 1995, og gjelder for vesentlige 

terrenginngrep som blir foretatt etter dette tidspunkt. For eksisterende uttak vil søknadsplikten 

gjelde for vesentlige utvidelser/endringer. Selv om lover ikke kan gis tilbakevirkende kraft, er 

man ikke vernet mot rettsutvikling med innføring av nye plikter som gjelder for framtida. 

 

Masseuttak innebærer nødvendigvis kontinuerlig utvidelse. For å vurdere vesentlig 

endring/utvidelse må derfor mengde og forhold til tidligere uttak og område vurderes. Det 

vises til kapittel 2 i dette brevet, vedlagte flyfoto samt vedlagt gjennomgang av uttakets 

utvikling som utelukkende er basert på grunneiers opplysninger.   

 

Kommunen mener uttakene må anses som vesentlige terrenginngrep, og at det har skjedd en 

vesentlig endring/utvidelse av masseuttaket, etter innføring av søknadsplikt i 1995.  

Dette gjelder særlig uttak i perioden 2009-2013. Altså på et tidspunkt etter innføring av 

søknadsplikt. Størrelsen på uttakene gjør at de ikke kan ses på som mindre tilleggsuttak ift. 

tidligere uttak. Uttak er foretatt i etapper, fra en begrensa virksomhet til uttak av betydelige 

dimensjoner. Vedlagte flyfoto illustrerer dette. 

 

Grunneier har latt det bli utført tiltak som krever vesentlige terrenginngrep på sin eiendom, 

uten at det foreligger nødvendige tillatelser til dette. Det at det ikke var krav om tillatelse da 

uttaket ble starta på 1960-tallet, gjør at det er forståelig at grunneier ikke uten videre tenkte på 

at også videre drift i samme omfang som tidligere etter hvert krevde tillatelse. Det er 

imidlertid slik at tiltakshaver plikter å sette seg inn i de regler som gjelder for virksomheten, 

så rettsvillfarelse kan ikke påberopes. Grunneier hadde i tillegg særlig grunn til å undersøke 

behovet for tillatelse på det tidspunkt da virksomheten økte betydelig i volum, og det ble tatt 

ut 300 000 m
3
 i løpet av få år.  

 

6. Planstatus 

6.1 Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er eiendommen avsatt til landbruks-, natur- og 

friluftsformål (LNF). Områder for råstoffutvinning er vist med eget formål for dette.  

 

6.2 Reguleringsplan under arbeid 

Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen er under utarbeidelse. Bakgrunnen for 

dette er blant annet nye krav fra NGI når det gjelder drikkevannsforsyning. Dette innebærer at 

området må klausuleres på nytt, og kommunen ønsker å fastsette klausuleringsbestemmelsene 

gjennom en reguleringsplan. Planprosessen vil vise om og i hvilken grad det er mulig å 

kombinere uttak av grus med klausuleringsbestemmelser for vannverket.  

  

Formålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden, som er et overordna hensyn for 

kommunen. Nødvendige restriksjoner vil inngå i reguleringsplanen i form av hensynssoner 

med bestemmelser. Kommunen ønsker imidlertid ikke å gå lenger enn det som er helt 

nødvendig når det gjelder restriksjoner i planområdet. 
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Det vises til kommentarutgaven til Gyldendal rettsdata v/Marianne Reusch til pbl. § 13-1. (se 

e-post 8 mai 2015). Her påpeker Reusch følgende:  

Er lovlige byggearbeider og andre lovlige tiltak i gang, kan de i utgangspunktet ikke stoppes. 

Men tiltak må kunne begrenses, for eksempel. Tidligere lovlig hugst og nyrydding der man 

vurderer en verneregulering. (Hit, men ikke lenger).  

 

På samme måte må en i utgangspunktet lovlig grusvirksomhet kunne begrenses når man 

vurderer en reguleringsplan som setter begrensninger mot grusuttak av hensyn til å beskytte en 

drikkevannskilde.  

 

7. Klausuleringsavtale og skjønnsforutsetninger 

7.1 Bakgrunn  

Fylkesmannen mener klausuleringsavtalen fra 1985 er mangelfullt vurdert av kommunen. Med 

bakgrunn i dette virker det for fylkesmannen underlig at kommunen mener driften av uttaket 

har vært ulovlig i en lengre periode. Fylkesmannen viser til at denne konklusjonen krever 

grundigere vurdering av driftens omfang og karakter over tid.  

 

Klausuleringsavtalen fra 1985 setter forbud mot uttak av grus i sone 1 under kote 152, og 

under kote 150 i sone 2A. Videre ble det gjennomført et skjønn for å komme fram til et 

erstatningsbeløp for begrensningene klausuleringen medførte. Grunnlaget for utmåling av 

erstatning var forankret i avtalen fra 1985, som innebar at erstatning skulle fastsettes etter 

vanlige ekspropriasjonsrettslige regler som om ekspropriasjonssamtykke hadde foreligget. 

Skjønnet ble fullført i 1990, og ca. 3 mill m
3 
grus var omfattet av skjønnet.  

 

7.2 Kommunens vurdering av klausuleringsavtalen 

Klausuleringsavtalen kan ikke overstyre lovmessige krav som har kommet til i etterkant, og 

innebærer ikke et fritak fra å søke om nødvendige tillatelser etter pbl. og annet lovverk dersom 

tiltak i ettertid er av et slikt omfang at søknadsplikt inntrer. Avtalen i seg selv gir ingen 

godkjenning for grusuttak etter pbl., og kan ikke erstatte behandling etter pbl. 

 

Klausuleringsavtalen fra 1985 er basert på de brønner som på det tidspunkt var etablert, og 

behovet for å beskytte disse. I dag er det snakk om å beskytte et større nedbørsområde, da det 

har blitt etablert nye brønner. Behovet for å fastsette restriksjoner i nedbørsfeltet rundt det 

samlede brønnfeltet er derfor større enn tidligere. Dette skyldes også nyere retningslinjer for 

beskyttelse av grunnvannsbrønner som kommunen i dag må forholde seg til.  

 

Disse prosessene må ikke blandes sammen med eventuelt øvrige tillatelser som en tiltakshaver 

er avhengig av for å få gjennomført sitt tiltak, det være seg behov for konsesjon etter 

mineralloven eller nødvendige tillatelser etter pbl. Da avtalen ble inngått i 1985 var det som 

tidligere nevnt ikke søknadsplikt for grusuttaket etter pbl.  

 

Når det er snakk om vesentlige terrenginngrep i form av masseuttak sett i forhold til det 

uttaket som var etablert før 1995, når det ble innført søknadsplikt for denne type tiltak, har den 

ansvarlige en selvstendig plikt til å avklare om denne type uttak var søknadspliktige med 

kommunen, og om nødvendig innhente nødvendige tillatelser. Kommunen fastholder som 

tidligere at klausuleringsavtalen fra 1985 ikke kan erstatte nødvendige tillatelser etter pbl. 
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Med hilsen  

 

Grethe Tollefsen 

leder areal- og byplankontoret 

 

       Guro Skinnes 

       saksbehandler 

       guro.skinnes@ringerike.kommune.no 

 

Kopi:  

Fylkesmannen i Buskerud 

Internt i Ringerike kommune: Formannskapet, Byggesakskontoret, Utbygging, 

kommuneadvokaten 

 

Vedlegg:  

1. Temakart hensynssoner, datert 14.03.2016 

2. Oversikt over utvikling i uttaket  

3. Flyfoto 2004, 2008, 2011, 2012 og 2013 

4. Flyfoto med innmåling av uttaket januar 2016 

  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 





Vedlegg 1. Utvikling av masseuttak gnr/bnr 52/1 

 
Tabellen nedenfor viser hvor mye masser som er tatt ut i området, og når uttakene har skjedd. 
Tallene som er referert er oppgitt av grunneier i diverse møter, brev og e-poster.  
 

Tidsperiode Mengde Kilde 

Slutten av 1960-
tallet 

Første uttak E-post fra grunneier 21.10.2014 
 

1976-1985 Ingen uttak iht. avtale med kommunen 
om midlertidig båndlegging 

Brev fra grunneier 25.08.2015 

> 1995 150-200 000 m3 

Av dette ble 150 0003 tatt på starten av 
1990-tallet ifm. omkjøringsvei E16.  
Dvs. 50 000 fra 60-tallet -1990. 

E-post fra grunneier 21.10.2014 
 
Brev fra grunneier 25.08.2015 

1995-2009 Jevnlige uttak  

> 2008 150 000 m3 Brev fra grunneier 10.09.2014 

> 2010  350 000 m3 Brev fra grunneier 10.09.2014 

2009-2011 240 000 m3 E-post fra grunneier 21.10.2014 

2009-2010 200 0003 Brev fra grunneier 20.08.2014 
og 21.10.2014 

2009-2013 300 000 m3  
Ifm. utbygging av Rv7 

 

2010-2014 40 00 m3 (400 000 totalt) Brev fra grunneier 10.09.2014 

1985-2014 400 000 m3 Brev fra grunneier 20.08.2014 

> 2014 500 000 m3, totalt uttak Brev fra grunneier mai 2014 

Gjenstående Det gjenstår ca 2 – 2,5 millioner m3 på 
eiendommen 

Brev fra grunneier mai 2014 og 
møte 28.04.2015 
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Månedsrapport februar 2016  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Månedsrapport februar 2016 tas til orientering 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Sammendrag 

Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2016 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 5,4 mill. kroner. Merforbruket skyldes hovedsakelig 

høyere sosialutbetalinger og større avsetninger til selvkostfond (vann, avløp og rens) enn 

budsjettert. 

Sykefraværet i januar 2016 er 9,7 % som er lavere enn januar 2015 som viste 10,7 %. 

De fleste investeringsprosjekter følger oppsatte planer i forhold til fremdrift og økonomiske 

planer. 

 
Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik

2015 (pr feb) hittil 2016 ÅRSAVVIK i %

20 543 21 896 5 367 0 -5 367

281 1 466 9 405 9 405 0 0 %

24 500 20 051 97 028 96 115 -913 -1 %

38 039 39 103 181 639 181 639 0 0 %

44 141 47 372 259 889 255 433 -4 456 -2 %

20 405 21 530 129 616 126 044 -3 572 -3 %

4 179 4 822 24 089 24 089 0 0 %

103 907 109 610 621 759 614 159 -7 600 -1 %

15 889 11 394 124 069 121 243 -2 826 -2 %

-2 220 -7 143 20 848 34 848 14 000 40 %

-236 045 -235 543 -1 562 345 -1 562 345 0 0 %

7 466 9 235 99 370 99 370 0 0 %Finans

Rammeområde

Alle tall i 1000 kr

Kulturtjenesten

Helse og omsorg

Samfunn 

Avsetninger, overføringer

Skatt og rammetilskudd

Folkevalgte og revisjon

Administrasjon og fellestjenester

Samlet resultat

Barnehage

Grunnskole

Spesielle tiltak barn og unge

 
 



Innledning / bakgrunn 

Det rapporteres månedlig (med unntak av januar og juni) til formannskap og kommunestyre 

om den økonomiske utvikling i 2016. Månedsrapportene skal gi en kort sammenfatning av 

status, mens det etter hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport. 

 

Økonomiske forhold 

Månedsrapporten er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Rapporten skal gi 

et bilde av den økonomiske situasjonen basert på det vi vet på nåværende tidspunkt av året.  

 

Rådmannens vurdering 

Årets første måneder viser at vi er kommet godt i gang med de planene som ligger i årets 

budsjett. Det jobbes godt i organisasjonen og denne rapporten viser at det er god 

økonomistyring, men at vi allerede nå ser noen utfordringer i forhold til budsjettet.  

Kommunen er i en ny driftssituasjon når vi i år skal ønske mer enn 100 flyktninger 

velkommen til kommunen. På kort tid er det bygget opp et tjenesteapparat som skal sørge 

for at dette blir gjort på en god måte. Årets budsjett, både inntekter og utgifter, må justeres 

noe i forbindelse med 1. tertialrapportering. 

 

Vedlegg 

Månedsrapport februar 2016 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 

 

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

 



Månedsrapport

Februar2016
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1. Innledning
Dennerapportenskalgi enstatusoverdriften i Ringerikekommunei forhold til deøkonomiske
planersomer lagt for 2016. Årsprognosen somher leggesfrem er utarbeidetpågrunnlagav
regnskapstallpr 29.02.2016.

Detmåtashøydefor at uforutsettehendelser,skatteinntekter, pensjonskostnadog
regnskapstekniskedisposisjonervedåretsslutt kanfå uforutsett resultateffektbådepositivt og
negativti forhold til prognosen.

2. Årsprognose
Årsprognosenindikererat kommunenvil oppnået regnskapsresultati 2016 somviseret merforbruk i
forhold til budsjettpå5,4mill. kroner.

Merforbruket skyldeshovedsakelighøyeresosialutbetalingerogstørreavsetningertil selvkostfond
(vann,avløpogrens)ennbudsjettert.Flereavdriftsområdenemelderom merforbruk.Mye avdette
skyldeshøyereaktivitet innenforbosettingavflyktningerogøkt aktivitet i forbindelsemed
helsetjenestertil transittmottaketpåHvalsmoen.Dettedekkesinn medøkteinntekter fra statenpå
rammeområdet«avsetninger,overføringer».

Ringerikekommunehar, i revidertbudsjett2016, budsjettertmedet «overskudd»på39mill. kroner.
Disseskalbrukestil avsetningertil disposisjonsfond.Blir regnskapetslikårsprognoseni denne
rapportenviser, vil årets«overskudd»bli reduserttil om lag34mill. kroner.

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSEÅRSBUDSJETTPROGNOSE Avvik
2015(pr feb) hittil 2016 ÅRSAVVIK i %

20 543 21 896 5 367 0 -5 367
281 1 466 9 405 9 405 0 0%

24 500 20 051 97 028 96 115 -913 -1%

38 039 39 103 181639 181639 0 0%

44 141 47 372 259889 255433 -4 456 -2%

20 405 21 530 129616 126044 -3 572 -3%

4 179 4 822 24 089 24 089 0 0%

103 907 109 610 621759 614159 -7 600 -1%

15 889 11 394 124069 121243 -2 826 -2%

-2 220 -7 143 20 848 34 848 14 000 40%

-236 045 -235 543 -1 562345 -1 562345 0 0%

7 466 9 235 99 370 99 370 0 0%Finans

Rammeområde
Alletall i 1000kr

Kulturtjenesten

Helseogomsorg

Samfunn

Avsetninger,overføringer

Skattogrammetilskudd

Folkevalgteogrevisjon

Administrasjonogfellestjenester

Samletresultat

Barnehage

Grunnskole

Spesielletiltak barnogunge
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3. Kommentarer til årsprognosen
� Flyktninger:

o Kommunenharvedtatt å ta i mot 100flyktningeri år. I tillegger det et ettersleppå21 fra
2015.Deter i periodenjanuartil mediomarsbosatt23 flyktningeri Ringerikekommune.
5 avdisseer ensligemindreårige,bosatt i samarbeidmedfolkehøgskolen.Kapasiteteni
flyktningetjenestener utvidet slikat en kanværeajourmedbosettingavflytningerved
nesteårsskifte.

o Kommunenvil motta ca14mill. kronermer ennbudsjettert i tilskuddfra IMDi i år.
o Ringerikekommunebosetteri år langtflere flyktningerenndet åretsbudsjett leggeropp

til. Dettepåvirkerutgiftssideni årsprognosentil rammeområdene«spesielletiltak barn
ogunge»,«grunnskole»og«helseogomsorg».I løpetavåret etableres3 bofellesskap
for ensligemindreårigeflyktninger.Det økonomiskeavviketer beregnettil ca4 mill.
kronerogvisesi prognosentil «spesielletiltak barnogunge».Læringssenteretfor voksne
har utvidet bemanningen,spesieltinnenforbosettingog integreringavflyktninger,og
økonomiskavviker beregnettil ca4,5mill. kroner.Helseogomsorgmelderom høyere
sosialutbetalingertil nyankomneflyktningerennbudsjettert i tilleggtil oppbemanningav
helsepersonellknyttet til Hvalsmoentransittmottak, medet samletavviki forhold til
budsjettpåca5 mill. kroner.

o Detvil bli foreslåttbudsjettendringeri forbindelsemed1. tertialrapport.

� Helseogomsorg:
o ÅretssosialutbetalingergjennomNAVserut til å bli litt høyereenn i 2015ogdermedbli

omtrent 2,5mill. kronerhøyereennbudsjettert.

� Samfunn:
o Melderom et merforbrukpå2,8mill. Detteer i sinhelhet relatert til fondsavsetningVAR

(vann,avløpogrens)somblir høyereennbudsjettert.

� Administrasjonogfellestjenester:
o Advokatutgiftertil barnevernssaker,økt forsikringspremieognoehøyerevikarutgifter

ennbudsjettertgjørat det liggeran til et merforbrukpå0,9mill. kroner for området.

4. Likviditetssituasjonen
Deter videreførtendriftskreditt på150mill. kronerknyttet til konsernkontoen for å sikreat
kommuneninnfrir sinebetalingsforpliktelsergjennomåret. Kontokredittenhar ikkeværtbrukt så
langt i 2016.

Åretstidspunktfor låneopptaktil investeringervurderesfortløpendeutifra likviditetssituasjon og
fremdrift i deenkelteinvesteringsprosjektene.Det er ikkeforetatt låneopptakhittil i år.
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5. Investeringer
Deter i 2016planlagtinvesteringersomsamletvil gi investeringsutgifterpå454,2mill. kroner for
året.Tabellenviseret utdragavdisse:

Prosjekt Regnskap2016
pr 28.02

Opprinnelig
Budsjett 2016

Nyskolesyd– Benterud 297333 36500000
Monserudrenseanlegg 1 263717 29000000
Røssholmstranda 429697 5 000000
Heradsbygdabarnehage– Utvidelse 3 424659 17000000
IshallenSchongslunden 136816 3 000000
Nyskolenord – Ullerål 483310 2 000000
Ringerikevannverk 712191 56500000
SoknaSkoleTotalrenovering 5 720400 37000000
Overføringsledninger Åsa-Monserud 151970 28000000

Forde flesteprosjekteneer det foreløpigikkeregistrertstoreavviki planlagtfremdrift eller
økonomiskerammer. Noenunntakfinnes:

IshallenSchongslunden:Haret merforbruki 2015på4,5mill. kronerogvil etter tildelingav3 mill.
kroneri 2016fremdelesstå medet udekketbehovpå1,5mill. kroner.Forslagtil inndekningvil
komme i forbindelsemed1. tert ialrapport.

Ringerikevannverk:Budsjettfor 2016kanværenoehøyt i forhold til byggestarti august.Kommer
tilbaketil dette i 1.tertialrapport.

OverføringsledningerÅsa-Monserud:Forsinkelserharoppståttpågrunnavarkeologiskefunn,
avklaringmedgrunneiere ogsøknadsprosessangåendesjøledning. Forventer at alleavtalerog
avklaringerer påplassi løpetavsommerenogat prosjektetfortsetter somplanlagtfra høsten.
Midler fra 2015tilsvarende9 mill. kronerblir overført til 2016oggir dermedet totalbudsjett i 2016
på37mill. kroner.Budsjettkorrigeringblir vurdert i 1. tertialrapport.



5

Ringer ike kommu ne – Mån edsrappor t februar 201 6

6. Sykefravær
Sykefraværjanuar2015 ogjanuar2016:

Figur1: Blåsøylevisertotalt sykefraværi januar2015(egenmeldt+ legemeldt).Rødsøylevisertotalt sykefraværi januar
2016(egenmeldt+ legemeldt).

Sykefraværi %
Januar2015 Januar2016

Helekommunentotalt 10,7 9,7
- heravegenmeldtfravær 1,6 1,2

Administrasjontotalt 9,6 8,5
- heravegenmeldtfravær 1 1,5

Barnehagetotalt 12,8 11,2
- heravegenmeldtfravær 3,5 1,9

Grunnskoletotalt 7,9 7,2
- heravegenmeldtfravær 1,5 1,3

Spesielletiltak barnogungetotalt 8,6 7,6
- heravegenmeldtfravær 1,2 1,3

Kulturtjenestentotalt 7,6 8,6

- heravegenmeldtfravær 0,3 2,6

Helseomsorgogvelferdtotalt 14,7 12,1
- heravegenmeldtfravær 1,6 1

Samfunntotalt 7 7,4
- heravegenmeldtfravær 1,6 1,3

Figur2: Tabellenvisertallgrunnlagetfor figur 1.
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VEDLEGG1: Økonomisk prognose pr hovedområde
Ringerikekommunehar delt sitt driftsregnskapinn i 11 rammeområder.I årsbudsjettetvedtasde
økonomiskerammenefor 9 avdisseområdenei tabell1B,ogbudsjettenefor skattog rammetilskudd
samtfinansvedtasi tabell 1A.

Regnskap Regnskap ÅRS- ÅRS- PROGNOSEAvvik
2015(pr feb) hittil 2016 PROGNOSE BUDSJETT ÅRSAVVIK i %

Folkevalgteog revisjon
Driftsregnskap 281 1 466 9 405 9 405 0 0%
Driftsutgifter 1 135 1 466 9 932 9 932 0 0%

Driftsinntekter -854 0 -527 -527 0 0%
Administrasjon og fellestjenester
Driftsregnskap 24 500 20 051 97 028 96 115 -913 -1%
Driftsutgifter 25 985 21 043 109672 108337 -1 335 -1%
Driftsinntekter -1 485 -993 -12644 -12222 422 -3%
Barnehage
Driftsregnskap 38 039 39 103 181639 181639 0 0%
Driftsutgifter 41 252 43 380 208287 208287 0 0%

Driftsinntekter -3 213 -4 277 -26648 -26648 0 0%
Grunnskole
Driftsregnskap 44 141 47 372 259889 255433 -4 456 -2%
Driftsutgifter 52 735 54 883 324074 315971 -8 104 -3%
Driftsinntekter -8 594 -7 512 -64185 -60538 3 648 -6%
Spesielletiltak barn og unge
Driftsregnskap 20 405 21 530 129616 126044 -3 572 -3%
Driftsutgifter 21 712 23 622 152160 150709 -1 451 -1%

Driftsinntekter -1 307 -2 092 -22544 -24665 -2 122 9%
Kulturtjenesten
Driftsregnskap 4 179 4 822 24 089 24 089 0 0%
Driftsutgifter 5 532 5 081 28 241 28 241 0 0%
Driftsinntekter -1 353 -259 -4 152 -4 152 0 0%
Helseog omsorg
Driftsregnskap 103 907 109 610 621759 614159 -7 600 -1%
Driftsutgifter 144 650 147 759 842222 836235 -5 988 -1%

Driftsinntekter -40743 -38149 -220463 -222076 -1 612 1%
Samfunn
Driftsregnskap 15 889 11 394 124069 121243 -2 826 -2%
Driftsutgifter 42 633 40 562 260687 258116 -2 572 -1%
Driftsinntekter -26743 -29168 -136619 -136873 -254 0%
Avsetninger,overføringer
Driftsregnskap -2 220 -7 143 20 848 34 848 14 000 40%
Driftsutgifter 12 456 -4 145 156589 156589 0 0%

Driftsinntekter -14676 -2 998 -135741 -121741 14 000 -11%
Skatt og rammetilskudd
Driftsregnskap -236045 -235543 -1 562345 -1 562345 0 0%
Driftsutgifter 0 0 0 0 0 0%
Driftsinntekter -236045 -235543 -1 562345 -1 562345 0 0%
Finans
Driftsregnskap 7 466 9 235 99 370 99 370 0 0%
Driftsutgifter 8 040 9 171 126180 126180 0 0%

Driftsinntekter -574 64 -26810 -26810 0 0%

Alle tall i 1000kr
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Årsrapport 2015 for finansområdet  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  
Årsrapport 2015 for finansområdet 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. Årsoverskuddet gir muligheter for 

økte avsetninger til disposisjonsfond. Det er positivt at akkumulert premieavvik ble redusert. 

Gjeldsnivået økte i 2015. 

 

 

Innledning / bakgrunn 
Nytt finansreglement for Ringerike kommune ble vedtatt av kommunestyret den 26. februar 2015. 

Det nye finansreglementet er endret i forhold til forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva, og 

noe vedrørende gjeldsforvaltningen.  

 

Finansrapporten tar først for seg kommunens finansielle stilling, netto finansutgifter og samlet 

nettoverdi. Dernest følger en nærmere beskrivelse av kommunens likviditet, langsiktige finansielle 

aktiva og gjeld. 

 

 

Beskrivelse av saken 
Finansiell strategi og stilling 

Kommunens økonomiske handlingsrom er bedret etter to år med gode netto driftsresultater. 

Kommunen må fortsatt lånefinansiere alle investeringer som følge av liten egenkapital. Det er derfor 

helt avgjørende at regnskapsmessige overskudd avsettes til fond. 

 

Med utgangspunkt i de investeringsplanene som foreligger, vil kommunens netto finansutgifter øke 

betraktelig i årene fremover. Minimumsavdragene vil mer enn fordoble seg fra et lavt nivå, og 

driftsnivået må tilpasses økte finansutgifter. Det vurderes at økninger i netto finansutgifter vil 

komme i konflikt med den finansielle strategien om å sikre stabile og lave netto finansutgifter. 



 

Netto driftsresultat ble 91,5 millioner kroner. Etter bundne avsetninger på om lag 24,7 millioner 

kroner, ble årsoverskuddet om lag 66,8 millioner kroner, eller 3,3 prosent av brutto driftsinntekter. 

Resultatet er tilfredsstillende og utvider det økonomiske handlingsrommet. 

 
Faktiske netto finansutgifter i 2015 ble 11,7 millioner kroner lavere enn opprinnelig budsjett. 

Hovedsakelig skyldes dette høyere utbytte fra Ringerikskraft AS på drøyt 7 millioner kroner og 

lavere renter på investeringsgjeld på drøyt 5 millioner kroner.  

 

Netto finansutgifter utgjør i 2015 om lag 2,6 prosent av kommunens brutto driftsinntekter. Dette er 

godt under nivået på 6 prosent som holdes frem som en hovedregel for maksimale netto 

finansutgifter. 

 
Samlet nettoverdi er mer negativ ved utgangen av 2015 enn 2014. Det vil si at gjelden har økt mer 

enn finansielle aktiva. Gjelden har økt med over 100 millioner kroner i løpet av 2015. 

 
Likviditet 

Kommunen byttet hovedbankforbindelse i juni inneværende år, og kommunens nye hovedbank er 

DNB. Driftslikviditeten har i all hovedsak vært plassert i konsernkontostrukturen hos kommunens 

hovedbank, og kommunen har til en hver tid i 2015 hatt likviditet til å dekke sine 

betalingsforpliktelser ved forfall. Kommunen har ikke hatt overskuddslikviditet. 

 

Trekkrettigheten ble ikke benyttet i 2015, fordi likviditeten ble bedre enn budsjettert. En svært 

gunstig pensjonspremie i 2015 er en medvirkende årsak til bedret likviditet. En annen årsak er 

relativt betydelige netto innbetalinger til bundne fond. Ubrukte startlånsmidler økte også i løpet av 

2015. 

 

Likviditeten har variert gjennom 2015, med best likviditet ved utgangen av 2. tertial. Begge 

likviditetsgradene er tett oppunder anbefalt nivå ved utgangen av året. 

 

I 2015 tilbakeførte KLP 20 prosent av såkalt oppreservering til kommunens premiefond. Kommunen 

valgte å benytte alle tilbakeførte midler til reduksjon av pensjonspremien, og innbetalt premie ble 

derfor langt lavere enn budsjettert. Svært gunstige pensjonspremier bidro til langt bedre samsvar 

mellom årsresultat og likviditet. Disponering av årsoverskuddet blir reelt i motsetning til om 

årsoverskuddet hadde vært skapt av et positivt premieavvik. 

 
Langsiktige finansielle plasseringer 

Avkastningen i Fossefondet ble på 1,92 prosent som tilsvarer om lag 2,3 millioner kroner. Det 

betales et årlig konsulenthonorar til Industrifinans fratrukket rabatt på forvaltningshonorar i enkelte 

fond. Netto avkastning etter konsulenthonorar ble på 1,86 prosent. Totalporteføljen gav en positiv 

avkastning i 2015. Obligasjonsfond bidro med negativ avkastning mens aksjefond bidro positivt. 

 

Fondsandelen som er plassert som bankinnskudd og pengemarkedsfond ligger over 

maksimumsgrensen i finansreglementet. Dette henger sammen med at innfasingen av aksjefond ikke 

er ferdig gjennomført før sommeren 2016. 

 

Gjeld 

Årets lån på 130 millioner kroner til investeringsformål ble tatt opp i februar måned og inngått som 

et fastrentelån i KLP Kommunekreditt med 3 års bindingstid til 1,45 prosent rente. Lånerammen for 

2015 var på inntil 284 millioner kroner, mer enn 150 millioner kroner høyere enn faktisk låneopptak.  

 

Fylkesmannen godkjente også opptak av nye startlån i Husbanken på til sammen 35 millioner kroner 

i 2015. Kommunen på sin side innvilget søknader til videre utlån i startlånsordningen for om lag 14,4 

millioner kroner, om lag 20,6 millioner kroner mindre enn årets låneopptak i Husbanken. Ubenyttede 



lånemidler til startlån økte fra 24,5 millioner kroner ved inngangen til 2015 til drøyt 45 millioner 

kroner ved årets slutt. 

 
Kommunestyret vedtok i saken om årsbudsjett 2015 og handlingsprogram at kommunen skal betale 

minimumsavdrag. Det innebærer en avdragsutsettelse i forhold til inngåtte låneavtaler. Beregnet 

minimumsavdrag for 2015 ble om lag 49,3 millioner kroner. Faktiske avdragsbetalinger endte på om 

lag 50,6 millioner kroner (inkludert et lite avdrag på knapt 0,1 millioner kroner bokført i 

investeringsregnskapet). 

 

Minimumsavdrag er forbundet med en viss form for risiko. Vi anser at avdragene er tilpasset 

kapitalslitet på nåværende tidspunkt.  

 

Fastrenteandelen økte ganske mye i løpet av året og er ved utgangen av 2015 om lag 54,8 prosent. 

Kommunen har hittil beregnet fastrenteandelen på samlet rentebærende gjeld. Dersom startlån 

trekkes ut, blir fastrenteandelen 60,2 prosent. Kommunen har ingen avdragsfrie lån som forfaller de 

neste 12 månedene.  

 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen konstaterer at kommunens likviditetssituasjon er forbedret. Et godt driftsresultat i 2015 

muliggjør økte avsetninger til disposisjonsfond. Fondsavsetninger er nødvendig for å kunne 

finansiere deler av investeringene selv. 

 

Det er viktig å øke fokuset på gjeldsnivå og bærekraft. Rådmannen vil i arbeid med 

handlingsprogram 2017-2020 vurdere om kommunen skal gå til mer gjeldsnedbetaling enn nivået på 

beregnede minimumsavdrag tilsier. Videre er det viktig å ha fokus på kommunens avsetninger til 

disposisjonsfond, og vurdere om disse minst må være like store som nye positive premieavvik.  

 

 

Vedlegg 
Årsrapport 2015 for finansområdet 
 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Anette Skjolden 

 

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

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/1305-2   Arkiv: 223  

 

Realisering av Hønefoss kirke - finansiering 2016  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Det foretas overføring av 44.300.000 kroner fra Ringerike kommune til Ringerike 

kirkelige fellesråd i 2016 i forbindelse med bygging av ny Hønefoss kirke. 

2. Beløpet deles opp (ulikt) og overføres månedlig i perioden mai til desember. 

3. Ringerike kommune tar opp lån på hele beløpet for å finansiere overføringen, men 

søker det løst innenfor allerede vedtatt låneramme for 2016. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Innledning / bakgrunn 

Bygging av ny Hønefoss kirke har startet og behovet for overføringer fra Ringerike 

kommune kommer tidligere enn antatt. Kommunen har tidligere vedtatt et tilskudd til kirken 

på 26,3 mill. kroner og en tilleggsfinansiering på 18 mill. kroner. Totalt 44,3 mill. kroner. 

 

Beskrivelse av saken 

I kommunens handlingsprogram for perioden 2016- 2019 er det planlagt overføringer til ny 

Hønefoss kirke med 26,3 mill. kroner i 2017 og 18 mill. kroner i 2018. Byggingen er 

allerede i gang og kirken er planlagt ferdigstilt juni 2017. Dette er tidligere enn det som ble 

lagt til grunn i handlingsprogrammet. I tillegg er deler av forsikringssummen som kirkelig 

fellesråd disponerer satt som garantistillelse overfor entrepenør og kan derfor ikke 

disponeres før byggearbeidene er i sluttfasen.  

I følge fremdriftsplanen i prosjektet vil det bli nødvendig med overføring fra Ringerike 

kommune allerede i perioden mai- desember 2016. Fordelt slik: 

- mai 700.000 kr - august 8.100.000 kr  - november 5.000.000 kr 

- juni 3.600.000 kr - september 6.900.000 kr - desember 9.600.000 kr 

- juli 2.900.000 kr - oktober 7.500.000 kr 

 

 



 

Forholdet til overordnede planer 

En overføring allerede i 2016 er ikke tatt høyde for i investeringsbudsjett 2016, og det er en 

endring i forhold til planen som er lagt i handlingsprogram 2016- 2019. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

KS sak 86/14 den 26.06.2014, «Finansiering gjenoppbygging Hønefoss kirke»: 

Vedtak i Kommunestyret:  

1. Hønefoss kirke bygges med underetasje og innredede kontor.  

2. Ringerike kommunes tilskudd økes fra 20 til 26,3 mill. Finansieringen innarbeides i  

budsjett 2015.  

3. Ringerike kirkelige fellesråd må selv, med garanti fra Ringerike kommune, ta opp lån 

på kr. 2,9 mill.  

4. Ringerike kirkelige fellesråd må selv ta risiko for renter og avdrag som følge av  

kapitalisering av reduserte kostnader, samt for lånet på 2,9 mill.  

5. Ringerike kommune forventer at byggeprosjektet gjennomføres så kostnadseffektivt 

som overhode mulig.  

6. Ringerike kommune vil ikke bidra med ytterligere tilskudd knyttet til Hønefoss kirke.  

7. Ringerike kommune tar forbehold om fylkesmannens godkjenning.  

 

KS sak 54/15 den 30.04.2015, «Hønefoss kirke - finansiering. Søknad om 

ekstrabevilgning»: 

Vedtak i Kommunestyret:  

1. Ringerike kommune viser til kirkelovens bestemmelser gjeldende kommunens ansvar.  

På dette grunnlag, og i forbindelse med finansieringen av ny Hønefoss kirke bidrar 

Ringerike kommune med direkte tilskudd på 26,3 mill. kroner, jfr. kommunestyret sak 86/14, 

og stiller i tillegg til disposisjon inntil 18 mill. kroner i form av lån til Ringerike Kirkelig 

Fellesråd i 2016.  

2. Ringerike kommune lånefinansierer for sin egen del beløpet. Investeringsbeløpet 

innarbeides i handlingsplan 2016-2019.  

3. Ringerike Kirkelige Fellesråd forplikter seg til å betale finansieringsbeløpet inkludert 

renter og avdrag samt omkostninger i tråd med konkret omforent nedbetalingsplan i hele 

lånets løpetid.  

4. Ringerike Kirkelige Fellesråd betaler til Ringerike kommune den rente som Ringerike 

kommune til enhver tid betaler til eksternlånegiver. Ringerike kommune kan motregne sitt 

krav på renter og avdrag i enhver overføring til Ringerike Kirkelige Fellesråd.  

5. Ringerike Kirkelige fellesråd har et selvstendig ansvar for både å betjene lånet og sørge 

for å tilpasse eget fremtidig driftsnivå i tråd med fellesrådets ansvar og forpliktelser som 

følger av låneordningen mellom Ringerike kommune og fellesrådet.  

6. Formannskapet legger til grunn at det etableres en konkret avtale mellom Ringerike 

kommune og Ringerike kirkelige fellesråd i tråd med det som er nevnt i  
 

 

Økonomiske forhold 

Tilskudd og ekstrabevilgning på totalt 44,3 mill. kroner lånefinansieres av kommunen. Det 

er i forbindelse med investeringsbudsjett 2016 vedtatt en låneramme på totalt 405,72 mill. 

kroner. Erfaring fra tidligere år viser at fremdriften i vedtatte investeringer kan avvike fra 

planen og behovet for låneopptak i et enkelt år kan av den grunn bli lavere enn budsjettert. 



Rådmannen vil søke å unngå høyere låneopptak i år enn 405,72 mill. kroner. Det vil dermed 

ikke være nødvendig med en budsjettkorreksjon i driftsbudsjettet 2016 på grunn av 

renteutgifter eller avdrag. Det vil påløpe renteutgifter i driftsregnskapet i størrelsesorden 

300.000- 350.000 kr, men allikevel innenfor totalt budsjettert nivå. 

Skulle det bli behov for å øke årets låneramme vil rådmannen komme tilbake høsten 2016 

med en egen sak om dette.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer det som positivt at den nye kirken står ferdig allerede juni 2017. 

Kommunens planlagte finansiering av dette er allerede klar, men utbetaling av beløpet kom 

litt raskere enn tidligere antatt. Kommunen er imidlertid nå i en slik økonomisk posisjon at 

dette ikke vil by på nevneverdige negative økonomiske konsekvenser i forhold til den 

opprinnelige planen som er lagt i Handlingsprogram 2016- 2019. Kirkelig fellesråd har også 

fått nye økonomiske rammer og ble allerede nå i 2016 trukket i driftstilskuddet for å 

finansiere ekstrabevilgningen på 18 mill. kroner. 

Rådmannen stiller seg positiv til å fremskynde overføringen til 2016. 

 

Vedlegg 

Betalingsplan ny Hønefoss kirke 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 

 

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

 



Hønefoss Kirke

Hønefoss kirke -  rev 00

Fakturabeløp pr måned

Måned jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 Kapitel

Rigg 700000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 7500000
Prosjektering egen / PGL 481500 481500 481500 481500 481500 481500 481500 481500 481500 214400 214400 214400 214400 214400 214400 214400 5834300
Grunnarbeider spunt 818500 1621000 588000 588000 588000 137146 4340646
Grunnarbeider teknsik 225000 225000 450000
Råbygg betong og stål 500000 725000 725000 818442 842887 842887 842887 5297103
Gulv grunn 400000 235330 235330 132900 132900 1136460
Tak og tekking 1700000 354752 2054752
Tømrerarbeider utv 414850 529850 529850 1474550
Vinduer 2139500 2139500 2139500 6418500
Tømrerarbeider innv 481950 481950 481950 1445850
Limtre innv 1392000 1392000 1392000 4176000
Sparkling gulver 332310 332310 664620
Murer/blikk/fasade 135000 135000 135000 405000
Membran/flis bad 30000 30000 60000
Malerarbeider 187000 187000 187000 187000 187000 935000
Gulv overflater 256000 256000 256000 768000
Kjøkken og innredninger 291500 291500 583000
Snekkerarbeider 533500 533500 533500 533500 533500 533500 3201000
Rekkverk smed 269000 269000 538000
Rørlegger / prosjektering 250000 250000 357000 357000 357000 357000 357000 357000 357000 357000 357000 357000 357000 357000 357000 200000 5341000
Elektro / prosjektering 250000 450000 573500 573500 573500 573500 573500 573500 573500 573500 573500 600000 600000 573500 300000 7935000
Etterklangsanlegg 216666 216000 216000 648666
Ventilasjon / prosjektering 150000 150000 600100 600100 600100 600100 600100 600100 600100 600100 150000 150000 5400800
Heis og løftebord 590850 590850 590850 1772550
Lås og beslag 598000 598000
Generelt 203000 203000 203000 609000
Kirkebenker 598400 598400
Hj arb tekniske 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 1200000
Utomhusarbeider 459200 459200 459200 459200 1836800
Nedvask etc 75000 75000 150000
Diverse inkl klokke 352003 352003
LPS 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 75000 1275000

Sum pr måned 2000000 2977500 2186500 3781500 3740330 3608772 2947033 8129547 6899299 7511800 5059450 5315450 4158850 4454350 4785716 2728100 3108203 1607600 75000000

Sum prosjekt

OBAS Entreprenør AS rev 00 datert 25.02.16



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/2975-4   Arkiv: 033 M50  

 

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS HRA, - Årsberetning og 

regnskap 2015  

 
Forslag til vedtak: 

Formannskapet tar årsberetning og regnskap for Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 

til orientering. 

Beskrivelse av saken 

Selskapet ble stiftet 2. november 1992, med følgende formål: 

1. Å oppfylle kommunenes forpliktelser etter Forurensingsloven, knyttet til innsamling 

og gjenvinning av ressursene i husholdningsavfallet. 

2. Å gi et fremtidsrettet og bærekraftig tjenestetilbud, som vektlegger eierkommunenes 

ambisjoner om reduserte utslipp av klimagasser og lokal og regional utnyttelse av 

ressursene i husholdningsavfallet, herunder gjenvinning av energi, materialer og 

næringsstoffer på kommersiell basis. 

3. Å gi et kostnadseffektivt tjenestetilbud. 

4. Å gi et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig tjenestetilbud for innbyggerne, som på 

en positiv måte stimulerer til bærekraftige holdninger og adferd. Selskapet er 

eierkommunenes primærrådgiver i avfallsrelaterte spørsmål.  

 

Ringerike kommune deltar på eiersiden med 46 % av aksjene. Øvrige eiere er Gran 

kommune (21 %), Jevnaker kommune (11 %), Lunner kommune (14 %) og Hole kommune 

(8 %). 

 

Rådmannens vurdering 

De vises til dagens presentasjon av årsregnskap og årsberetning v/styreleder/daglig leder, 

samt vedlagte dokumenter i saken. 

Rådmannen legger med dette årsberetning og regnskap fram for formannskapet til 

orientering. 

 



Vedlegg 

 Årsberetning og regnskap 

 

 

 Ringerike kommune, 11.04.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Formannskapet 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/1014-2   Arkiv: 037  

 

Menova AS, - Årsmelding og regnskap 2015  

 
Forslag til vedtak: 

Årsmelding og regnskap 2015 for Menova AS tas til orientering. 

Beskrivelse av saken 

Menova AS ble stiftet 1. oktober 1992, med følgende formål: 

 Arbeidstrening hos eksterne samarbeidspartnere og varig tilrettelagte arbeidsplasser i 

egen bedrift. 

 Avklaring og utvikling av den enkelte deltakers muligheter for arbeid og aktivitet. 

 Formidling til ordinært arbeid. 

Ringerike kommune eier 93,33 % av aksjene, og Hole kommune eier 6,67 %. 

Generalforsamlingen avholdes 21. april 2016. 

 

Rådmannens vurdering 

De vises til dagens presentasjon av årsregnskap og årsberetning v/styreleder/daglig leder, 

samt vedlagte dokumenter i saken. 

Rådmannen legger med dette årsberetning og regnskap fram for formannskapet til 

orientering. 

 

Vedlegg 

 Årsrapport 2015 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.04.2016 

 

 



 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver, tlf 909 99 923 
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Formannskapet 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/2173-1   Arkiv:   

 

Ringeriksbadet AS, - Årsberetning og regnskap 

 

Forslag til vedtak: 

Årsberetning og regnskap for Ringeriksbadet as tas til orientering. 

Beskrivelse av saken 

Selskapet ble stiftet 15. april 2008 av Helgelandsmoen Næringspark og Hole kommune. I 

ekstraordinær generalforsamling 22. januar 2009 ble det foretatt en aksjeemisjon og 

Ringerike kommune kom inn på eiersiden med 26,5 %. 

Øvrige eiere: Hole kommune (26,5 %) og Helgelandsmoen Næringspark AS (47 %). 

Det avholdes generalforsamling for Ringeriksbadet as onsdag 20 april. 

 

Rådmannens vurdering 

De vises til dagens presentasjon av årsregnskap og årsberetning v/styreleder/daglig leder, 

samt vedlagte dokumenter i saken. 

Rådmannen legger med dette årsberetning og regnskap fram for formannskapet til 

orientering. 

 

Vedlegg 

 Årsberetning m/regnskap og noter. 

 

 Ringerike kommune, 08.04.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Kommunestyret 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/2180-1   Arkiv: 026 &23  

 

Kommunereform - innbyggerundersøkelse  

 

Forslag til vedtak: 

 

Plan for innbyggerundersøkelse vedtas. 

 

Bakgrunn 

Kommunestyret vedtok 25. 02.16, sak 29/16, at det skal gjennomføres en 

innbyggerundersøkelse i forbindelse med reformarbeidet.  

En politisk arbeidsgruppe har utarbeidet en intensjonsplan som skal danne grunnlaget for 

innbyggerundersøkelsen og/eller rådgivende folkeavstemning i de tre kommunene Hole, 

Jevnaker og Ringerike. Intensjonsplanen legges fram for formannskap og kommunestyre i 

april. 

Resultatene fra innbyggerundersøkelse og rådgivende folkeavstemning vil være del av 

beslutningsgrunnlaget når kommunestyret i Ringerike skal behandle om det skal etableres én 

ny kommune. 

Om innbyggerundersøkelsen 

Innbyggerundersøkelsen skal gjennomføres de to første ukene i mai, fra 2. til 13. mai.  

Spørreundersøkelsen gjennomføres som telefonintervju av om lag tre minutters varighet. 800 

innbyggere vil bli oppringt. Antall respondenter er valgt ut etter innbyggertallet i Ringerike 

kommune, jf KMDs notat om opinionsundersøkelser.   

Ringerike kommune har engasjert Sentio til å gjennomføre innbyggerundersøkelsen  



Spørreskjema 

Respondentene får følgende spørsmål:  

 Spørsmål Alternativer 

1.  Flertallet på Stortinget har vedtatt en kommunereform og har bedt alle 

kommuner om å utrede muligheten for sammenslåing med en eller 

flere nabokommuner.  Samtidig har flertallet på Stortinget også sagt at 

det skal være reell frivillighet for kommunene og at innbyggernes og 

kommunenes syn skal respekteres dersom de ikke ønsker 

sammenslåing. 

Ønsker DU at Ringerike kommune bør slå seg sammen med en eller 

flere andre kommuner, eller bestå som en egen kommune? 

 

2.  I dag samarbeider mange kommuner om ulike tjenester og oppgaver. 

Kjenner du til om kommunen din samarbeider med en eller flere 

nabokommuner om tjenester og oppgaver?  

 Ja/nei 

3.  På en skala fra 1 til 5, der 1 er svært negativ og 5 er svært positiv, 

hvor negativ eller positiv er du til at de tre kommunene slår seg 

sammen? 

1 - Svært negativ - 5 - Svært positiv 

4.  En kommunesammenslåing kan ha flere mål. Vi ber deg vurdere 

viktigheten av sju mål. På en skala fra 1 til 10, der 1 er svært uviktig 

og 10 er svært viktig, hvor viktig er følgende mål: 

 

a.  Stort fagmiljø i kommunen 1 - Svært uviktig - 10 - Svært uviktig 

b.  God kvalitet på de kommunale tjenestene 1 - Svært uviktig - 10 - Svært uviktig 

c.  Kort avstand til de kommunale tjenestene 1 - Svært uviktig - 10 - Svært uviktig 

d.  Kostnadseffektiv kommunal drift 1 - Svært uviktig - 10 - Svært uviktig 

e.  Et godt lokaldemokrati 1 - Svært uviktig - 10 - Svært uviktig 

f.  God nærings- og samfunnsutvikling 1 - Svært uviktig - 10 - Svært uviktig 

g.  Livskraftig lokalsamfunn 1 - Svært uviktig - 10 - Svært uviktig 

5.  Hvilke kommunale tjenester synes du det er viktig at det er kort 

avstand til i en eventuell ny kommune? Med avstand mener vi reisetid. 

Helsetjenester 

Barnevern 

Pleie og omsorg i institusjon 

Barnehagetilbud 

Skole- og fritidsordning 

Tilbud innen kultur, idrett og fritid 

Rådhuset 

Kollektivtransport 

Annet, notér: 

6.  Hvis det var folkeavstemning i dag, ville du ha stemt Ja, jeg ønsker sammenslåing 

av kommunene Hole, Jevnaker 

og Ringerike 

Nei, jeg ønsker ikke 

sammenslåing av kommunene 

Hole, Jevnaker og Ringerike 

Ville ikke ha stemt 

7.  Kjønn   

8.  Alder  

9.  Utdanning  Grunnskole 

 VGS 

Høgskole/universitet 

 



Fremdriftsplan 

- Uke 17. Endelig spørreskjema godkjennes av oppdragsgiver i kommunestyre 28. april 

- Uke 18-19. Gjennomføring av telefonintervju 

- Uke 19. Analyse.  

- Uke 20. Sentio overleverer rapport. Resultatene offentliggjøres umiddelbart og foreligger  

før folkeavstemningen. 

 

Rådmannens anbefaling 

Rådmannen anbefaler at innbyggerundersøkelsen gjennomføres som beskrevet i saken.  

Spørreskjemaet er utformet ut fra andre kommuners erfaring med tilsvarende undersøkelser. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 
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Arkivsaksnr.: 16/1581-1   Arkiv: 026  

 

Ringerike Utvikling AS - oppfinansiering  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linje 

 

  

1. Eierstrategien datert 21.08.15, tas til etterretning. 
 
2. Kommunestyret vedtar en tredobling av tilskuddet til RU med halvtårs virkning 

fra 2016. Dette innarbeides i forbindelse med den politiske behandlingen av 1. 
tertial. 

 
3.  Fra 01.01.17 vil tilskuddet fra Ringerike kommune til Ringerike Utvikling AS  

være på 3,6 mill årlig. Ringerike kommune vil at Ringerike Utvikling AS skal ha 
dette driftsgrunnlaget de kommende 3 år. 

 
4. Kommunestyret forutsetter at det gjøres en grundig evaluering av 

måloppnåelsen våren 2019, før en vurderer videre tilskudd. 
 

 
 
 

 

 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

 

 

Fakta/ saksopplysning: 
 



Ringerike Utvikling as ble stiftet 06.01.2010 etter initiativ fra de 3 kommunene i regionen. 

Formålet med selskapet var å sørge for aktiv og målrettet innsats om konkrete tiltak som 

skal bidra til å øke verdiskapningen i Ringeriksregionen og dermed også bidra til økonomisk 

bærekraftig næring og samfunnsutvikling. 

Selskapet skulle arbeide for et nærings og befolkningsmessig løft i Ringeriksregionen. 

Rammen for selskapets innsats vil være oppgaver relatert til hovedmålene som er 

tilkjennegitt i den regional «Utviklingsplan», gjennom direkte engasjement og / eller aktiv 

deltakelse i arbeidsgrupper, oppnevnt for gjennomføring av konkrete oppgaver. 

Selskapet vil være i tett inngrep med de kommunale administrasjoner i enkeltsaker. Forslag 

til effektivisering av rutiner og arbeidsmetoder vil være naturlig del av virksomheten. 

Selskapet skal drive en aktiv profilerings og informasjonsinnsats, samt hente inn 

synspunkter på kommende oppgaver for selskapet.    

 

Eierskap:                                                                                          

Ved stiftelsen av selskapet var det avklart at Ringerike Næringsforum, skulle være med på 

eiersiden. De kom derfor inn på eiersiden i 2010. Det var forventninger og lovnader om 

økonomisk bidrag fra næringslivet ellers også. Flere aktører ble derfor invitert inn på 

eiersiden. På et tidspunkt var det 8 ulike eiere. Vedtekter ble endret i 2011 og 

selskapsstrategiene ble også endret underveis.  Ringerike Utvikling har siden 2011 omsatt 

for ca 5 mill kr pr år. Eiernes direkte bidrag( kommunene) har ligget på ca 2 mill per år, hvor 

dette har vært redusert til 1,8 mill for 2014 og 2015. 

 

Ambisjonene for vekst og utvikling har økt de siste årene. Parallelt med at hovedeierne 

initierte en prosess på generalforsamlingen i 2014 for økt og mer fokusert aktivitet i RU, 

kjøpte de kommunale eierne aksjene fra hhv RNF, RIK og Sparebank1 Ringerike/Hadeland.  

Aksjekapitalen er i dag fordelt på følgende aksjer: 

 

 
 

Nytt styre ble valgt og det ble utarbeidet nye eierstrategier. 
 

Nye eierstrategier ble gitt 21.08.15. 

«Strategi dokument gjelder inntil videre, disse er vedtatt av de kommunale eierne og var 

plattformen for etableringen av RU i sin tid. Eierne ser for seg en prosess der disse vil bli 

revidert. (Kommunenes ansvar) 

  

Eierne ser for seg en betydelig spissing i RUs arbeidet og en tydeliggjøring av RUs rolle 

fremover. Fokuset til RU må være befolkningsvekst og næringsetablering(verdiskapning). 

Rett og slett vekst og utvikling i hele regionen. Eierne ber styret lage mål, tiltak og aktivitets 

planer, som bidrar til å oppfylle regionens målsettinger på disse områdene. 

Eierne ber styret rydde i prosjektporteføljen.  



RU skal være kommunenes verktøy for og nå mål som er vedtatt –RU må bli mer 

handlingskraftig. 

RU må ha fokus på hele regionen. 

   

Eierne ønsker at RU skal ha en Samordnende og koordinerende funksjon, RU må ta en rolle 

for å koordinere alle utviklingsaktørene i regionen. 

Hvem gjør hva? Er det noe vi mangler for å tiltrekke oss nye innbyggere og 

bedriftsetableringer? 

Oversikt over til enhver tid ledige arealer og lokaler. 

Bistå med fakta og presentasjoner til potensielle bedrifter på flyttefot inn til regionen 

En dør inn! Eierne ser for seg en samlokalisering av flere aktører og ber styret gjennomføre 

en god prosess for å sikre at samlokalisering blir vellykket. 

Eierne ønsker seg ett samlet profesjonelt mottakerapparat for henvendelser, og at RU bidrar 

til effektive prosesser. Fra start til mål. Eierne vil at RU skal drive mer oppsøkende 

virksomhet, og mer kartlegging av virksomheter som kunne tenke å flytte på seg og 

eventuelt etablere seg i Ringeriksregionen 

  

Eierne vil at styret har en mer målrettet profilering både innad og utad. 

Eierne vil at styret skal fortsette og styrke den gode Markedsføringen & Merkevarebygging 

som har blitt utført, profilering av regionen både innad og utad 

  

Eierne ønsker kvartalsvis rapportering på målene som blir vedtatt i « kommende prosess» 

  

Eierne ønsker å synliggjøre og tydeliggjøre RUs rolle. RU skal ha fokus på hele regionen. 

RU skal være kommunens verktøy for å nå målsettinger innenfor innsatsområdene 

befolkningsvekst og næringsetableringer. Gjennom «nye» RU ønsker eierne seg en sterkere 

posisjonering. 

 

 

 

 

Vurdering 
 

Etableringen av Ringerike Utvikling AS(RU) var en målrettet satsning for å løfte regionen 

både samfunnsmessig og næringsmessig. Etableringen i seg selv representerte Innovasjon i  

regionen. Dette handler om samarbeid, samhandling og målrettete aktiviteter som over tid 

vil vise seg både å være hensiktsmessig og lønnsomme for næringsliv, bedrifter, 

kommunene og for regionen samlet sett.  

 

Kommunenes verktøy innen befolkningsutvikling og næringsetableringer: 

RUs skal være kommunens verktøy for å nå mål som er vedtatt  innenfor verdiskapning og 

befolkningsutvikling. Kommunene har derfor bedt RU lage mål, tiltak og aktivitetsplaner 

som bidrar til å oppfylle regionens målsettinger på disse områdene. 

Det er behov for å styrke regionen, regionen må samordne og koordinere innsatsen og 

kommunene ønsker at RU skal ta en slik rolle for å få til en felles kraft.   

 

Ringerike Utvikling vil i sitt arbeid samspille med de ulike miljøene i regionen som ønsker å 

bidra til vekst og utvikling. Innsatsen spesielt innenfor næringsetableringer må 

profesjonaliseres og kapasiteten må økes, slik at vi fremstår helhetlig med høy kvalitet og 



tydelighet. Vi har behov for å styrke oss. Vi står ovenfor en konkurransesituasjon relatert til 

bla andre regioner her på Østlandet.  

 

Samlokalisering: 

Kommunene ser også for seg en samlokalisering av flere aktører for å sikre en dør inn i 

regionen. Der en møter et helhetlig, profesjonelt og effektivt mottakerapparat. Kommunene 

ser derfor for seg en betydelig spissing av RUs rolle og arbeid fremover. Dette slik at RU 

blir det verktøyet kommunene etterspør og forventer at RU skal være.  

 

Profesjonell næringsavdeling for alle tre kommunene: 

Ringeriksregionen står foran store endringer, dette gir oss mange muligheter. Muligheter vi 

ikke må la gå fra oss. Regionen ønsker vekst og utvikling og har mål om økt 

befolkningsvekst og næringsetableringer. Selv om vi får bane og vei kommer ikke veksten 

av seg selv. Det er uttalt en ambisjon om en befolkningsvekst opp mot 100% i et 30 års 

perspektiv. I den samme perioden må det tilrettelegges for tilsvarende vekst i den regionale 

sysselsettingen.  Det er tatt et initiativ til å utarbeide en strategi for Ringeriksregionen 

innenfor verdiskapning, samferdsel og befolkningsutvikling. Kommunestyret inviteres til å 

vedta denne strategien i løpet av juni 2016.  

For å nå disse målsettingene om vekst, må vi øke innsatsen betydelig på 

næringsetableringsiden, og rigge oss bedre enn det vi har gjort til nå. Ingen av kommunene 

har i dag egen næringsavdeling, eller noen som bare jobber innenfor dette området. 

Kommunene har derfor er stort behov for å løfte dette arbeidet betydelig for å få til 

nødvendig vekst. Siden kommunene allerede har etablert Ringerike Utvikling og ønsker at 

Ringerike Utvikling skal være kommunens verktøy innenfor næringsetableringsområdet, er 

det naturlig at en økt satsning kanaliseres til Ringerike Utvikling. Rådmannen mener nye 

RU kan utføre dette på en profesjonell måte, og ved å samle ressursene kan en få til mere 

enn hva hver enkelt kommune kan få til alene. 

 

Finansiering: 

I lys av endret eierskap og nytt styre i Ringerike Utvikling AS (RU) har det blitt tydeliggjort 

at RU skal være et strategisk verktøy og jobbe med næringsetableringer og 

befolkningsvekst, samt profilering av regionen innen disse områdene. 

RU har derfor etter at de fikk de nye eiersignaler i august 2015 utarbeidet og vedtatt nytt 

strategidokument for selskapet(ligger vedlagt saken) Dette arbeidet er presentert eierne, og 

eierne er godt fornøyd med arbeidet som er gjennomført og som er i tråd med eiersignaler 

gitt i august 2015. 

Denne spissingen av RUs virksomhet og satsningen som ligger i målsettingene i selskapet 

krever en betydelig opp finansiering av selskapet. Selskapet er i dag finansiert med direkte 

driftstilskudd fra kommunene 1,8 mill kr pr år. I tillegg har selskapet inntekter på prosjekter 

og salg av tjenester. Det er behov for en økning av grunnfinansiering til et nivå som rommer 

de faste, løpende kostnadene.   
Nivået på driften er estimert til ca 6,8 mill hvorav 4,7 mill er knyttet til årsverk.  
Med bakgrunn i dette, mener styret i RU at kommunene sammen med regionrådet må 
stå for det store finansielle løftet fra dagens 1,8 mill til 6,8 mill i rammefinansiering.( 
vedlegg) 
Dette forslaget fra Ringerike Utvikling er krevende for kommunene økonomisk, men 
hvis kommunene faktisk mener det de sier, at de ønsker vekst, må kommunene nå vise 
handling gjennom å opp finansiere Ringerike Utvikling, slik at de foreslåtte tiltak kan 
gjennomføres(se vedlegg) 



Rådmennene har derfor konkludert med at de vil foreslå en tredobling av tilskuddet til 
RU med halvtårs virkning fra 2016. Dvs. en tilleggs bevilling for 2016 på til sammen på 
1,8 mill.  Fra 01.01.17 vil tilskuddet til RU være på 5,4 mill.  Ringerike kommune vil at 
Ringerike Utvikling AS skal ha dette driftsgrunnlaget de kommende 3 år. 
 
Det må gjøres en grundig evaluering av satsingen våren 2019. Lykkes RU i arbeidet kan 
det vurderes å øke tilskuddet ytterligere. I tillegg er det mulig å søke på midler fra 
Rådet for Ringeriksregionen. 
  
 Bevilget 

2016 
Foreslått 
økning 

Total for 
hver 
kommune 
fra 2017 

Halvt års 
virkning 
2016 

Ringerike 
kommune 

1,2 mill 2,4 mill 3,6 mill 1,2 mill 

Jevnaker 
kommune 

0,3 mill 0,6 mill 0,9 mill 0,3 mill 

Hole 
kommune 

0,3 mill 0,6 mill 0,9 mill 0,3 mill 

Totalt  1,8 mill 3,6 mill 5,4 mill 1,8 mill 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler:  

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Notat til: Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner v/ordførere og rådmenn 
Kopi: Rådet for Ringeriksregionen ved regionkoordinator 

Økt aktivitet for befolkningsvekst og næringsetableringer i Ringeriksregionen. 
Ringeriksregionen har et overordnet og avklart forhold til mål om økt befolkningsvekst og 
næringsetableringer. Det er uttalt en ambisjon om en befolkningsvekst opp mot 100 % i et perspektiv 
på 30 år. I det samme perspektivet bør det da også tilrettelegges for tilsvarende vekst i den regionale 
sysselsettingen. Per i dag er det om lag 18.000 arbeidsplasser på Ringerike og 21.500 yrkesaktive 
ringerikinger.  
 
Det betyr at vi skal planlegge for en befolkningsvekst på 45.000 innbyggere og en sysselsettingsvekst 
på opp mot 18.000 arbeidsplasser. 
 
I 2010 ble Ringerike Utvikling etablert som del av dette felles initiativet, og har siden sa vært 
virksomme innenfor en rekke områder knyttet til den ønskede veksten. 
 
Ringerike utvikling har siden 2011 omsatt ca 5 mnok per år. Basis for virksomheten har vært avtaler 
med eierne knyttet til konkrete tiltak innenfor de definerte  innsatsområdene. Eiernes direkte bidrag 
har ligget på om lag 2 mnok per år, hvor dette har vært redusert til 1,8 mnok for 2014 og 2015. 
 
Siden 2010 har det vært jobbet iherdig med koordinering av innsats og samling av mål hos de ulike 
regionale aktørene. Ringeriksregionen har ”rykket opp til Eliteserien” og er sett på som utfordrer 
nummer én hos flere av de andre sentrale østlandsområdene som ønsker den samme veksten.  
 
Som en følge av at vårt omdømme, vår posisjon og vår ambisjon har endret seg, ble det i  august 2015 
initiert en med mål om å fokusere innsats på områdene: 
 

1) Befolkningsvekst 
2) Næringsetableringer 

 
Parallelt med at hovedeierne initierte en prosess for økt og mer fokusert aktivitet, kjøpte de 
kommunale eierne aksjene fra hhv RiK, RNF og SB1, og endret styrets sammensetning. 
 
Det nyetablerte styret, under ledelse av Steffen Fagerås, jobbet frem en strategisk plan og et 
handlingsprogram som svarte til eiernes bestilling. Handlingsprogrammet ble presentert for eierne i 
desember 2015, og er siden da operasjonalisert på tiltaksnivå og budsjettert på tilsvarende nivå. 
 
Vurdert totalkostnad for denne planen er 11 mnok i 2016. For 2017 er nivået på driften estimert til ca 
6,8 mnok hvorav 4,7 mnok er knyttet til årsverk. 
 
Finansiering av aktiviteten er ikke avklart, men styret har konkludert med at det er behov for økningen 
at grunnfinansieringen til et nivå som rommer de faste, løpende kostandene selskapet pådrar seg på 
bakgrunn av satsingen. 
 
Investeringer, prosjektaktivitet, mediekostander med mer kan finansieres gjennom prosjektmidler, 
annet salg, samt sponsorinntekter og lignende  
 

Organisering og tiltak 
Organisering 
Ringerike utvikling har en fast stab bestående av en prosjektkoordinator/adm.sjef. og daglig leder. 
Dette videreføres uten endring. Oppgavene til hhv daglig leder og adm. sjef er i hovedsak operative. 
 



Fororganiseringavaktivitetenevil det etablereset egetprosjektteamfor næringsutvikling.Til teamet
knyttesto årsverki engasjementsomdedikerestil hhvmål2 og3 fra InnsatsområdeNæringsutvikling:

� MÅL2: ”Ringerikeutviklingsikrerdentotaleoversiktenoverarealeroglokalerogandre
muligheterfor næringsetableringeri regionen;”

� MÅL3: ”Ringerikeutviklingkartleggerogdriveroppsøkendesalgmot virksomhetersom
vurdererå flytte sinaktivitet”

Forstyrkingavvirksomhetensprofileringsaktivitet,somunderstøttertiltak for bådebefolkningsvekst
ognæringsetableringerstyrkesstabenmedet årsverki engasjementsom”markedskoordinator”;
Rollenknyttesdirekteoppmot handlingsprogrammets3 og4 fra innsatsområdeBefolkningsvekst.

� MÅL3: ”Ringerikeutviklinggjennomfører12årligekampanjerfor å profilereregionenfor
målgruppene;Kampanjeneskalaktivt ta i brukalleegnedeogtilgjengeligemediekanaler”

� MÅL4: ”Ringerike utvikling skal profilere og representere Ringeriksregionen på�en målrettet
ogpositivmåtesomskaperstolthet ogsomøkerregionensattraktivitetogomdømme,
gjennomulikeprosjekterogaktiviteter.

Figur1: Orgkart

Tiltak
Handlingsprogrammeter operasjonalisert,planlagtogbudsjettertper tiltak - per innsatsområde.
Totaltbestårprogrammetav20uliketiltak fordelt på6 målogto innsatsområder.I tilleggdriver
selskapeten rekkeprosjektogaktiviteterfor regionen,ogvi representererregioneni flerestyrer,
styringsgrupper,arbeidsgruppermedmer.

Foruttømmendelisteovermålogtiltak henvisesdet til vedlagteUtkasttil Handlingsprogram, dadet i
sinhelhetredegjørfor planlagtaktivitet.Gjennomføringavprogrammetforutsetter finansieringi
størrelsesorden11mnok.



Tiltakene er operasjonalisert rundt selskapets vedtatte roller som pådriver, samordner, gjennomfører 
og profilerer. Programmet innleder med en rekke tiltak for samordning, samlokalisering og 
koordinering av regionale krefter. I tillegg ønsker vi å sikre virkemidler som i mindre grad er 
”virksomme” i regionen pt. 
 
I programmets operative del for næringsetableringer skal vi bygge opp et team som driver 
oppsøkende salg av regionen. I tillegg skal vi sikre nødvendig sturkutr, informasjon og oversikt over de 
til en hver tid gjeldende mulighetene for etablering. Vi skal også jobbe for etablering av ett 
mottaksapparat for virksomheter som søker muligheter på Ringerike.  
 
For innsatsområde befolkningsvekst dreier planene og tiltakene seg mye om kommunikasjons og 
markedsstrategier. Vår regionale eiendomsmarked er undereksponert, og de kvalitetene våre 
oppvekstmiljøer og bomiljøer tilbyr, er ikke tilstrekkelig kjent. Kjente mekanismene  og aktører i dette 
markedet er omfattet av det foreslåtte handlingsprogrammet, slik at det ikke er snakk om å etablere 
konkurrenter til verken Finn eller andre markedsplasser – vi skal heller benytte disse på nye og 
originale måter. 
 

Finansiering 
Ringerike utvikling har tidligere vært posisjonert som en aktør for en rekke aktiviteter hvor 
prosjektfinansiering  er mulig. Vi har hatt prosjekter og innsatsområder som dekker folkehelse, by og 
sted-utvikling, kulturnæring med mer. Dette har frigjort midler fra en rekke støttespillere. Med den 
betydelig mer spissede planen er det mindre sannsynlig å finne finansierer utenfor det vi kan definere 
som regionale aktører, men direkte interesser i ringeriksregionen.   
 
Ved etablering av Ringerike utvikling var det en forventing om at selskapets underliggende drift og 
prosjektaktivitet skulle finansieres av næringslivet sammen med kommunene. Dette har i liten grad 
vært tilfellet. Næringslivets bidrag har kommet fra enkeltbedrifter/aktører, og vært knyttet opp mot 
prosjekt eller kampanjer – ikke drift. 
 
Ned bakgrunn i dette, er det styrets vurdering at kommunene sammen med regionråd må stå for det 
store finansielle løftet fra dagens 1,8 mnok til 6,8 mnok i rammefinansiering. Løftet fra 6,8 mnok til 11 
mnok vil styret ta stilling til ila høsten.  
 
Ringerike den 21. Januar 2016 
 
For Ringerike utvikling as 
 
 
 
Jørgen Moe    Steffen Fagerås 
Daglig leder     Styreleder 
(sign)     (sign) 
 
 

Vedlegg: 
1) Eierbestilling (aug 2015) 
2) Styrets anbefalte handlingsprogram/Strategiske plan (des 2015) 
3) Styrets vedtatte budsjetter for operasjonalisering av handlingsprogram (jan 2016) 
4) Notat fra eiermøte des 2015 
 



Til styret i Ringerike Utvikling AS 

Viser til endringer i eierskap og i den forbindelse til gjennomgang og eierdrøftinger om forventninger 

til Ringerike Utvikling AS og selskapets styre. 

Under følger oppsummeringen fra dette arbeidet.  

Eierne mener dette danner et tydelig og godt utgangspunkt for det arbeidet som selskapets styre nå 

skal i gang med. 

 
Ringerike den 21. August 2015 
 

Kjell B. Hansen 

Rådsleder 

Rådet for Ringeriksregionen 

Eiernes forventninger til Ringerike Utvikling  
Strategi dokument gjelder inntil videre, disse er vedtatt av de kommunale eierne og var plattformen 
for etableringen av RINGERIKE UTVIKLING i sin tid. Eierne ser for seg en prosess der disse vil bli 
revidert. (Kommunenes ansvar) 
  
Eierne ser for seg en betydelig spissing i Ringerike Utviklings arbeidet og en tydeliggjøring av 
Ringerike Utviklings rolle fremover. Fokuset til Ringerike Utvikling må være befolkningsvekst og 
næringsetablering(verdiskapning). Rett og slett vekst og utvikling i hele regionen. Eierne ber styret 
lage mål, tiltak og aktivitets planer, som bidrar til å oppfylle regionens målsettinger på disse 
områdene. 
 
Eierne ber styret rydde i prosjektporteføljen.  
Ringerike Utvikling skal være kommunenes verktøy for og nå mål som er vedtatt –Ringerike Utvikling 
må bli mer handlingskraftig. 
Ringerike Utvikling må ha fokus på hele regionen 
  
Eierne ønsker at Ringerike Utvikling skal ha en Samordnende og koordinerende funksjon, Ringerike 
Utvikling må ta en rolle for å koordinere alle utviklingsaktørene i regionen. 
Hvem gjør hva? Er det noe vi mangler for å tiltrekke oss nye innbyggere og bedriftsetableringer? 
Oversikt over til enhver tid ledige arealer og lokaler 
Bistå med fakta og presentasjoner til potensielle bedrifter på flyttefot inn til regionen 
En dør inn! Eierne ser for seg en samlokalisering av flere aktører og ber styret gjennomføre en god 

prosess for å sikre at samlokaliseringen blir vellykket. 

Eierne ønsker seg ett samlet profesjonelt mottaker apparat for henvendelser, og at Ringerike 
Utvikling bidrar til effektive prosesser. Fra start til mål. 
 
Eierne vil at Ringerike Utvikling skal drive mer Oppsøkende virksomhet, og mer kartlegging av 
virksomheter som kunne tenke å flytte på seg og eventuelt etablere seg i Ringeriksregionen 
  
Eierne vil at styret har en mer målrettet profilering både innad og utad 
Eierne vil at styret skal fortsette og styrke den gode Markedsføringen & Merkevarebygging som har 
blitt utført, profilering av regionen både innad og utad 
  
Eierne ønsker kvartalsvis rapportering på målene som blir vedtatt i kommende prosess.  
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/188-7   Arkiv: 611 &86  

 

Furuvangtomta Gnr/bnr 148/343 

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  
 

Furuvangtomta, gnr. 148, bnr. 343, selges til takst kr 480 000-, til Tronrud Eiendom AS. Dette 

tilsvarer kr 300,-/m2. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

 

Innledning / bakgrunn 
 

Salg av del av Furuvangtomta, gitt gnr. 148, bnr. 343, er blitt behandlet i kommunestyret 

21.04.2005 i sak 32/05, 29.10.2009 i sak 101/09 og 28.04.2011 i sak 61/11.  

I kommunestyret 21.04.2005, sak 32/05 ble følgende vedtak fattet i vedtakets pkt. 3: «Det legges 

til grunn at objekt B, D og I avklares i henhold til rådmannens framlegg før salg/makeskifte 

gjennomføres».  

I saksframlegget under pkt. D står følgende:  

«Furuvangtomta, Sokna, gnr. 148, bnr. 6, forretningstomt 3 523 m². Salget gjennomføres når 

veiløsning for Sokna sentrum er avklart.»  

Følgende ble vedtatt 29.10.2009 i sak 101/09 i pkt. 7:  

«Eiendommene selges til takst eller høystbydende over denne»  

I vedtakets pkt. 8 står:  

«Salget overlates eiendomsmegler i Hønefoss. Eiendomsmegler innhenter nødvendig 

informasjon/takst for fastsettelse av salgssum».  

Etter dette vedtaket ble tomten delt. Dette på grunn av at ny kollektivterminal var planlagt på 

den del av tomten som lå nærmest Rv7, ny miljøgate gjennom Sokna sentrum.  



I kommunestyret 28.04.2011 i sak 61/11 ble følgende vedtak fattet i vedtakets pkt. 2: 

«Furuvangtomta  

a) Når det gjelder Furuvangtomta på Sokna er denne sterkt beskåret i forbindelse med planer 

for ny vei Sokna – Ørgenvika og miljøgate igjennom Sokna sentrum.  

b) Ringerike kommune er positiv til at Sokna Utvikling bidrar i forbindelse med utvikling av 

eiendommen». 

 

Etter dette vedtaket ble salget av eiendommen trukket tilbake fra eiendomsmegler, og salget stilt 

i bero.  

 

Den 11.12.2015 fikk kommunen henvendelse fra Tronrud Eiendom AS om ønske om kjøp av 

denne tomten i forbindelse med boligbygging på Sokna.  Tronrud Eiendom AS eier nabotomta, 

tidligere banktomta, og for å få best mulig utvikling av området ønsker de å kjøpe 

«Furuvangtomta». 

 

Saken om salg av tomten til Tronrud Eiendom AS ble behandlet i formannskapet 16.02.2016, i 

sak 18/16, og følgende vedtak ble fattet: 

«Saken utsettes.» 

 

Beskrivelse av saken 
 

Eiendommen er regulert til senterområde - nåværende.  

Tomten er på 1 532,1 m², er flat og ubebygd, og ligger i Sokna sentrum. Pr. i dag blir denne 

tomten benyttet til parkering. Tronrud Eiendom AS har kjøpt «banktomta», gnr. 148, bnr. 355, 

og i forbindelse med utvikling av denne, ønsker de å kjøpe Furuvangtomta til takst, kr 480 000,-. 

Taksten vedlegges.  

Kommunestyret har i vedtaket av 28.04.2011 sagt at Ringerike kommune er positiv til at Sokna 

Utvikling bidrar i forbindelse med utviklingen av eiendommen. Tilbakemelding fra Sokna 

Utvikling er at de er positive til Tronrud Eiendom AS sine planer. Videre er eier av Furuvang 

AS, den tidligere Coop-butikken, kontaktet vedr. et evt. salg til Tronrud Eiendom AS. De er og 

positive til dette. Begge ser på et salg til Tronrud Eiendom AS som positivt for utviklingen på 

Sokna.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 
Eiendommen er regulert til senterområde – nåværende i kommuneplanen.  

 

 

Juridiske forhold  

 

Redegjørelsen nedenfor er kopiert fra Forsynings-, administrasjons- og kirkedepartementets 

Veileder om EØS-avtalens regler om offentlig støtte, side 42 til 44, 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/vedlegg/konkurransepolitikk/offentlig-

stotte/offentlig_stotte_veildere_2011.pdf. Veilederen bygger videre på ESAs retningslinjer 

for salg av offentlig eiendom: 

 

Salg av offentlig eiendom og bygninger er normalt basert på en gjensidig avtale mellom 

selger og kjøper. Dersom salg av offentlig eiendom skjer til underpris, vil kjøperen få en 



økonomisk fordel som kan innebære offentlig støtte. Vurderingstemaet er derfor om 

kjøpesum og eiendomsverdi tilsvarer hverandre, dvs. om salget har skjedd til markedspris. 

 

ESAs retningslinjer om salg av offentlig eiendom 

ESAs retningslinjer angir to alternative prosedyrer som begge sikrer at eiendommen blir 

solgt til markedspris. Den ene prosedyren er bruk av åpen budrunde, den andre er en 

uavhengig vurdering av markedsverdien. Når det offentlige følger en av disse to 

prosedyrene er det ikke nødvendig å notifisere salget til ESA på forhånd ettersom salget 

skjer på markedsmessige vilkår. 

 

Nedenfor redegjøres for de to prosedyrene som utelukker støtte når eiendommer 

selges, og hvilke krav som stilles til salgsprosessen. Kommunen bør likevel lese 

retningslinjene i tillegg til denne fremstillingen når de vurderer salg av Furuvangtomta. 

 

1. Åpen budrunde 

Den ene fremgangsmåten som vil utelukke støtte, er å selge eiendommen/bygningen 

gjennom en budrunde. En budrunde som er åpen og uforbeholden, sammenlignbar med en 

auksjon og tilstrekkelig utlyst og kunngjort, anses per definisjon å sikre at salget skjer til 

markedspris. 

 

Budrunden må være sammenlignbar med en auksjon, der det beste eller eneste budet 

aksepteres. I en sak om salg av området Tjuvholmen i Oslo ble det holdt en budrunde. ESA 

mente denne ikke var sammenlignbar med en auksjon fordi det ikke var klart for potensielle 

kjøpere hvilke indikatorer, annet enn pris, som ville være avgjørende for selger. 

Salgsobjektet var derfor ikke tilstrekkelig definert da budrunden startet. Til tross for dette 

ble salget godkjent etter en konkret vurdering. 

ESA la vekt på at det var holdt budrunde og at salgsprisen kunne reflektere markedspris. 

 

Budrunden må være uforbeholden. Det betyr at selger ikke kan stille krav til hvem som kan 

kjøpe eiendommen. Budrunden må være åpen for alle potensielle kjøpere uavhengig av 

virksomhet. Reguleringsmessige restriksjoner mv. på eiendommen som begrenser kretsen av 

potensielle kjøpere, er imidlertid ikke til hinder for at budrunden anses som uforbeholden. 

Mer spesielle vilkår knyttet til bruken av eiendommen kan også aksepteres, såfremt alle 

potensielle kjøpere er i stand til å oppfylle vilkårene. I saken om salg av området 

Tjuvholmen i Oslo måtte kjøper for eksempel respektere flere konkrete vilkår vedrørende 

utbygging av eiendommen. Dette var blant annet at sjøkanten skulle gjøres tilgjengelig for 

offentligheten, det skulle bygges boligenheter på deler av området, det skulle være høy 

estetisk standard på utformingen mv. Budrunden ble akseptert som uforbeholden fordi 

vilkårene var kjent for alle kjøpere, og alle kjøpere ville ha mulighet til å oppfylle vilkårene. 

 

Budrunden må også være tilstrekkelig utlyst og kunngjort på forhånd. Hensynet bak dette 

kravet er at alle potensielle kjøpere skal gjøres oppmerksom på salget. Avhengig av 

salgsobjektet og hvor de potensielle kjøpere befinner seg, er det noen ganger tilstrekkelig å 

kunngjøre salget i en lokalavis, mens andre ganger må det informeres i en nasjonal eller 

internasjonal avis. Utlysningen må være publisert en viss tid i forkant, en tommelfingerregel 

er utlysning med svarfrist på to måneder. 

 

En budrunde som oppfyller de skisserte vilkårene sikrer salg til markedspris. Det har da 

ingen betydning om det foreligger en takst som er høyere enn salgsprisen.  



 

2. Uavhengig vurdering av markedsverdien 

Den andre fremgangsmåten som kan benyttes for å utelukke støtte til kjøperen, er å innhente 

en ekstern vurdering av markedsverdien til eiendommen/bygningen fra en kvalifisert, 

uavhengig ekspert. 

 

Retningslinjene krever at en slik markedsverditakst innhentes før salgsforhandlingene 

med potensiell(e) kjøper(e) begynner. 

 

Taksten må være basert på allment aksepterte markedsindikatorer og 

verdisettingsstandarder, 

og vil angi minstepris eiendommen kan selges for.  Hvis selger er usikker på om taksten 

baseres på godkjente verdisettingsstandarder, kan én mulighet være å henvende seg til 

Norges Takseringsforbund (NTF) for å bruke deres takseringsstandarder. 

 

Hvis det innhentes to eller flere takster, og disse spriker, må selger vurdere hvilke(n) av 

takstene som antas å gi best uttrykk for markedsverdien. Det er ikke gitt at markedsverdien 

er et gjennomsnitt av de innhentede takstene. 

 

Hvis det er klart at selger ikke får solgt eiendommen til takst, kan prisen nedjusteres 

med inntil 5 % uten å komme i konflikt med reglene. Salgsprisen vil fremdeles anses som 

markedspris, se retningslinjene punkt 2.2 b. 

 

Eksperten må være en kvalifisert takstmann, uavhengig av partene, med relevant 

godkjennelse fra utdanningsinstitusjon e.l. og med egnet erfaring og kompetanse. For å 

dokumentere at salgsprosessen har vært ryddig bør selger innhente en 

uavhengighetserklæring fra takstmannen. I tillegg er det praktisk å innhente CV og 

takstportefølje som viser at takstmannen har taksert lignende bygning av samme 

størrelsesorden i området, og for å kunne dokumentere at takstfastsettelsen er 

kvalifisert. Hvis det oppstår spørsmål om salgsprosessen i etterkant, kan det være 

tidsbesparende og nyttig å ha innhentet disse dokumentene tidlig. 

 

Hvis det stilles vilkår fra det offentlige vedrørende bruk av eiendommen mv. må taksten 

reflektere dette. I forbindelse med opprettelsen av et IT-senter på Fornebu fikk for eksempel 

takstmennene i oppdrag å vurdere markedsverdien av eiendommen med tanke på at 

eiendommen bare kunne brukes til opprettelse av et IT-senter. 

 

Byrdefulle vilkår kan medføre økonomiske utgifter for kjøper og vil kunne senke taksten, 

mens fordeler for kjøper kan heve taksten. Fordeler som følge av den pålagte bruken av 

eiendommen kan for eksempel være reklame for kjøper eller rekreasjonsmuligheter for 

kjøpers ansatte. Foruten eventuelle vilkår for bruken av eiendommen og/eller bygningen, 

kan det bare settes vilkår som gjelder alle bygningseiere, for eksempel plikt til å 

vedlikeholde eiendommen, betale skatter 

mv. Eventuelle ulemper knyttet til slike vilkår skal ikke reflekteres i taksten. Det kan ikke 

stilles vilkår til kjøper eller kjøpers virksomhet. 

 

 

 

 



Tidligere behandlinger og vedtak 

 
Kommunestyret 21.04.2005, sak 0032, saksframleggets side 1 og vedtaket vedlegges  

Kommunestyret 29.10.2009, sak 101/09, vedtaket vedlegges  

Kommunestyret 28.04.2011, sak 61/11, vedtaket vedlegges  

Formannskapet 16.02.2016, sak 18/16, vedtaket vedlegges 

 

Alternative løsninger 
 

1) Gnr. 148, bnr. 343, Furuvangtomta, selges til Tronrud Eiendom AS med bakgrunn et 

gjennomsnitt av to takster. Dette tilsvarer en pris på kr 360,-/m2 eller 576 000,-. 

2) Gnr. 148, bnr. 343, Furuvangtomta, selges til Tronrud Eiendom AS med bakgrunn i m2 

pris i takst 2 for kr 672 000,-. Dette tilsvarer en pris på kr 420,-/m2 eller kr 672 000. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 
Rådmannen ser fordeler for lokalsamfunnet ved at eiendommen kan inngå i utvikling av Sokna. 

Rådmannen viser også til kommunestyrets vedtak i sak 61/11, samt brev fra leder av Sokna 

Utvikling som henstiller Ringerike kommune å selge tomten til Tronrud Eiendom AS, da 

utbygging av boliger på disse tomtene er et viktig ledd i å realisere Sokna Utviklings planer for 

Sokna. 

 

Rådmannen ser at det er et sprang mellom de to takstene. Som støtte for vurderingene av hva 

som er riktig prisnivå har rådmannen innhentet tall fra omsetning av eiendom i den senere tiden. 

Dette gjelder både bolig og næringseiendom. Her har prisnivået vært under kr 300,- pr m², noe 

som indikerer at laveste takst gjenspeiler best prisnivået i Sokna sentrum.  

Blant annet er nivået på oppgjør i forbindelse med etablering av ny RV-7 vurdert i denne 

sammenheng og lokal megler forespurt om m2-priser ved omsetning av eiendommer. 

 

Vedlegg 

 
Mail fra Tronrud Eiendom AS v/Thomas Rustad  

Brev fra leder av Sokna Utvikling  

Mail til Håvard Rustad, eier av naboeiendommen  

Kommunestyrets vedtak i sak 32/05  

Kommunestyrets vedtak i sak 101/09  

Kommunestyrets vedtak i sak 61/11  

Formannskapets vedtak i sak 18/16 

Takst over Furuvangtomta  

Takst over Furuvangtomta 

Utsnitt av kommuneplanen  

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.04.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

kommunalsjef: Gunn Edvardsen 



 

leder: Roger Sørslett 

 

saksbehandler: Torunn Kaspersen 

 

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

 



Fra: ThomasRustad[thomas@tronrudeiendom.no]
Til: RogerSørslett[Roger.Sorslett@ringerike.kommune.no]
Kopi: anders.braaten@haukedalen.no[anders.braaten@haukedalen.no]
Sendt:10.12.201516:03:33
Emne: VS: Vedr. takstpåeiendommengnr148bnr343(FuruvangtomtapåSokna)
Vedlegg:image001.jpg;20151123135249147.pdf
HeiSørslett

Visertil dagenstelefonsamtaleom kommunenstomt i Sokna sentrum.

Viønskerkort sagtå kjøpedenneeiendommenfor å utvikle etterspurte leiligheteri området.Tomtener
enviktigbrikkefor å kommevidere,dadennemåsesi sammenhengmednabotomtenvi harkjøpt av
StatensVegvesen.

Vårtønskeer å kommerasktviderei sakenogber om en tilbakemeldingpåhvordandette kangjørespå
enklestemåte for alleparter.

Fintom jegderfor får en rasktilbakemelding.

Med vennlig hilsen

Thomas Rustad
Salgsdirektør

_____________________________________________
Tronrud EIENDOM AS
Besøksadresse: Verkstedveien 14, Hensmoen, 3516 HØNEFOSS
Postadresse: Postboks 510, 3504 HØNEFOSS
Sentralbord: 46 84 60 00
Mobil: 99 79 67 62
E-post: thomas@tronrudeiendom.no
www.tronrudeiendom.no



Utvikling av«Furuvangtomta»på Sokna

Soknautviklinghar sidenetableringeni 2010værtopptatt avutviklingavFuruvangtomta.
Kommunestyrethar i denneforbindelsetidligerevedtatt følgende(sak11/1000):

«2.Furuvangtomta

a. Salgetav Furuvangtomtastillesi berotil etter at miljøgata er ferdigplanlagtved
nyreguleringsplanfor rv 7 Sokna– Ørgenvika.

b. Ringerikekommuneer positivtil at SoknaUtviklingbidrar i forbindelsemed
utviklingaveiendommen.»

SoknaUtviklingharderfor i lengretid arbeidetmedå leggetil rette for sentrumsnæreleiligheteri
Sokna.Dettearbeidethar foregått i nært samarbeidmedadministrasjoneni Ringerikekommuneog
grunneiernei området.TronrudEiendomASharvist stor interessefor prosjektetogharallerede
kjøpt naboeiendommen.

SoknaUtviklingvil meddette henstilletil Ringerikekommuneom å etterkommeTronrudEiendomAS
forespørselomkjøpavFuruvangtomtadadette er et viktig ledd i å realiserevåreplanerfor Sokna.

Med hilsen

AstridBergLangvandsbråten

LederSoknaUtvikling
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Torunn Kaspersen

Fra: Roger Sørslett
Sendt: 11. januar 2016 12:05
Til: post@rustadkafe.no
Kopi: Torunn Kaspersen
Emne: Furuvangtomta gnr 148, bnr 343

Hei

Jegvisertil samtalemedHåvardRustadi dagangåendeforespørselfra Tronrudeiendomom kjøpavovernevnte
kommunaleeiendom,gnr148,bnr 343.Soknautvikling har sendtRingerikekommuneet brev,der destøtter salgav
denneeiendommentil Tronrudeiendom.
I vårsamtalebekreftetdu å ikkeha interessefor selgå kjøpeeiendommeneller innvendingertil at gnr 148,bnr 343
selgestil Tronrudeiendom,menat du har interesseavå vurderekjøpavvåreiendomgnr148,bnr 6.
Senedenståendekartutsnitt, der dekommunaleeiendommenei områdeter markertmedgult. Ringerikekommune
vil avklareinternt om et salgav gnr148,bnr 6 er aktueltogderetter utarbeideen takstpådenneeiendommen.
Politisksakom salgavkommunaleiendomgnr148,bnr 343vil, sidendet ikkeer flere interessenterfor eiendommen
ennTronrudeiendom,bli fremmetpolitikernefor avgjørelsesåsnartsommulig.
Vedpolitiskvedtakom salgaveiendommenvil salget bli effektuert sårasktsommulig.
Denneepostenvil bli arkivert i saken,samtreferert til i det politiskesaksfremleggetom salgavgnr 148,bnr 343.
Takontaktdersomnoeer uklart eller dersomdu harspørsmål.

Medvennlighilsen

RogerSørslett
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Teknisksjef
Ringerikekommune

Tlf 95876822







 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 09/17980-10  Arkiv: 614 &55  

 
Sak: 101/09 

 

SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER / BYGNINGER  
 

Behandling i Kommunestyret 29.10.2009: 

 
Vedtak i Formannskapets møte 20.10.2009 sak 101/09. 

 
1. Følgende eiendommer legges ut for salg i  2009- 2010: 
      Ringmoen skole 

Del av Hjertelia med hovedhus 
     Vinterroveien 11 c 
     Del av Furuvangtomta 
     Tomtefelt Nes i Ådal 
     Garasje i Bjørnsons vei 

           Einerveien 9 
      
2.   Arnemannsveien  3 og 3B selges under forutsetning av at Ringerike kommune har 
      funnet  tilfredsstillende lokaler/løsninger  for nåværende brukere. 
 
3.  Åsbygda skole selges når alternative barnehageplasser er etablert og under 

forutsetning  av at Åsbygda Vel ikke ønsker å overta eiendommen 
 

1. Heggen skole selges hvis det ikke blir etablert privat skole i bygget innen 15.08.10  
 

2. Einerveien 11 beholdes som utleiebolig. 
 

3. Eiendommene selges til takst eller høystbydende over denne. 
 

4. Salget overlates eiendomsmegler i Hønefoss. Eiendomsmegler innhenter nødvendig 
informasjon/takst for fastsettelse av salgssum.  

 
5. Alle omkostninger ved overdragelsen, tinglysing mv. dekkes av kjøper. 

 
6. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere eiendomsmegler etter å ha innhentet tilbud. 

Meglerhonoraret fratrekkes i salgssum.  
 

7. Rådmannen gis fullmakt til å godta bud/salgssum. 
 

8. Inntektene ved salget benyttes til ekstraordinær nedbetaling på lån. 
 

9. Saken behandles av kommunestyret 
 



Arne Broberg (H) fremmet følgende fellsforslag fra Ap, V, H og Krf:  

 

”Punkt 1: Del av Hjertelia m/hovedhus tas ut av lista. Begrunnelse: Området bør ses 
                sammenheng. Salg avventes inntil reguleringsplan for Kragstadmarka foreligger. 
 

 
 
 
 
 
Punkt 2:         Tilføy:…. for nåværende brukere som kommunen har spesielt ansvar for 
      i dialog med alle brukerne. 
 
 
Nytt punkt 6: For å skape nødvendig forutsigbarhet i forbindelse med salget, gjennomføres i 

forkant nødvendige reguleringstiltak der det anses hensiktigmessig. 
 
 
Nytt punkt 12:  Inntektene ved salget benyttes til ubundet investeringsfond til finansiering av 

fremtidlige investeringer”.  
 
Forslag fra Einar Zwaig (R): 

 
Tillegg til salg av Ringmoen, Åsbygda og Hegge skole: ……. ”selges til allmennyttige 
formål”. 
 
 
Forslag fra Kjersti Nyhus (Sp) 

 
”Det vises til sak 135/08 med følgende vedtak: 
 

”Etterbruk/salg av skolebygning, inventar og eiendom på Heggen/Ringmoen avklares og 

legges fram for politisk godkjennes før nedleggelse effektueres”.  Salg av Heggen/Ringmoen 
skole utsettes inntil politisk behandling om etterbruk er fremmet ovenfor kommunestyret”. 
 
Forslag fra Karl Petter Endrerud (SV) tok opp igjen SV’s forslag fremmet i 
formannskapet: 
 
”Eventuelt salg av Arnemannsveien 3 og 3B settes på vent til det er avholdt dialog mellom 
rådmannen og aktuelle samarbeidspartnere”. 
 

Avstemming: 

 
Utsettelsesforslag fra Nyhus fikk 8 stemmer og falt. Mindretallet besto av: Sp, SV og R. 
 
Deretter ble det foretatt punktvis avstemming: 

 
Punkt  1: Vedr. Salg av Ringmoen : Formannskapets innstilling ble vedtatt med 35 mot 

8 stemmer. Mindretallet besto av: R, Sp og RV. 



   
 Vedr. Salg av Hjertelia: Ved alternativ avstemming mellom formannskapets 

innstilling og Brobergs forslag, ble Brobergs forslag  enstemmig vedtatt. 
 
 For øvrig ble formannskapets innstilling punkt 1 enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 2: Endreruds forslag fikk 8 stemmer og falt. Mindretallet besto av: Sp, SV og R. 
 
 

Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Brobergs 
forslag, ble Brobergs forslag  enstemmig vedtatt. 

 
Punkt 3: Zwaigs forslag fikk 8 stemmer og falt. Mindretallet besto av: Sp, SV og R. 
  
 
Punkt 4: Zwaigs forslag fikk 8 stemmer og falt. Mindretallet besto av: Sp, SV og R. 
 
Punkt 5 : Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Nytt punkt 6:  Brobergs forslag ble vedtatt med 33 mot 10 stemmer. 
  Mindretallet besto av: Frp og Sp 
 
Punkt 7: Formannskapets innstilling (punkt 6) ble enstemmig vedtatt. 
 
Punkt  8: Formannskapets innstilling (punkt 7) ble enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 9:  Formannskapets innstilling (punkt 8) ble enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 10:  Formannskapets innstilling (punkt 9) ble enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 11:  Formannskapets innstilling (punkt 10) ble enstemmig vedtatt.  
 
Punkt 12: Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling (punkt 11)og 

Brobergs forslag,  ble Brobergs forslag ble vedtatt med 33 mot 10 stemmer. 
  Mindretallet besto av: Frp og Sp 
 
 
 
 

Vedtak i Kommunestyret: 

 

1. Følgende eiendommer legges ut for salg i  2009- 2010: 
      Ringmoen skole 
      Vinterroveien 11 c 
      Del av Furuvangtomta 
      Tomtefelt Nes i Ådal 
      Garasje i Bjørnsons vei 
       Einerveien 9 
 
2. Arnemannsveien  3 og 3B selges under forutsetning av at Ringerike kommune har 



      funnet  tilfredsstillende lokaler/løsninger for nåværende brukere, som kommunen har 
     spesielt ansvar for, i dialog med alle brukerne. 
  
3. Åsbygda skole selges når alternative barnehageplasser er etablert og under 

forutsetning   av at Åsbygda Vel ikke ønsker å overta eiendommen. 
 
4. Heggen skole selges hvis det ikke blir etablert privat skole i bygget innen 15.08.10.  
 
5. Einerveien 11 beholdes  som utleiebolig. 

 
6. For å skape nødvendig forutsigbarhet i forbindelse med salget, gjennomføres i forkant 

nødvendige reguleringstiltak der det anses hensiktigmessig. 
 
      7.   Eiendommene selges til takst eller høystbydende over denne. 
 
 8.   Salget overlates eiendomsmegler i Hønefoss. Eiendomsmegler innhenter 
nødvendig  
            informasjon/takst for fastsettelse av salgssum. 
 

9.   Alle omkostninger ved overdragelsen, tinglysing mv. dekkes av kjøper. 
 
10 Rådmannen gis fullmakt til å engasjere eiendomsmegler etter å ha innhentet tilbud. 

Meglerhonoraret fratrekkes i salgssum.  
 
1. Rådmannen gis fullmakt til å godta bud/salgssum. 

 
2. Inntektene ved salget benyttes til ubundet investeringsfond til finansiering av 

fremtidlige investeringer. 
 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 11/1000-4  Arkiv: L05 &53  

 

Sak: 61/11 
 
SOKNA UTVIKLING  
 
Vedtak i Kommunestyret: 

 

1. Sokna barnehage: 

a. Vedtak om salg av barnehagen på Sokna oppheves. 

b. Rådmannen besørger bruksendring for eiendommen. 

c. Rådmannen inngår avtale med Sokna Utvikling om leie av eiendommen i 
samsvar med utredningen. 

2. Furuvangtomta: 

a. Salget av Furuvangtomta stilles i bero til etter at miljøgata er ferdig 
planlagt ved ny reguleringsplan for Rv7 Sokna – Ørgenvika. 

b. Ringerike kommune er positiv til at Sokna Utvikling bidrar i forbindelse 
med utviklingen av eiendommen. 

3. Kirkemoen: 

a. Salg av tomter/grusbane på Kirkemoen stilles i bero til 31.12.11. 

b. Innen denne tidsfrist bør Sokna Utvikling vurdere muligheten for en 
helhetlig utnyttelse av dette området og avsatt areal ved Sokna skole. Det 
må også vurderes om bygging av flerbrukshall er gjennomførbart, samt 
avklares hva slags rolle foreningen eventuelt kan ta. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 28.04.2011: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 

vedtatt. 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/188-6  Arkiv: 611 &86  

 

Sak: 18/16 

 
Furuvangtomta Gnr/bnr 148/343 

 
Vedtak i Formannskapet: 

 
Saken utsettes. 

 
 

Behandling i Formannskapet 16.02.2016: 

 
Rådmannen fremla nytt forslag til vedtak: 
 

«Forslag til omformulering av vedtak: 

Furuvangtomta, gnr 148 bnr 343 selges til Tronrud Eiendom AS. 

 

Det tas forbehold om mindre grensejustering mot kommunens eiendom 148/6 for å sikre 

nødvendig trafikkareal i tilknytning til næringseiendommer mellom riksvei 7 og jernbanen. 

 

Rådmannen delegeres fullmakt til å justere kjøpesummen forholdsvis med redusert areal i 

forhold til takst med nåværende grenser på kr. 480 000,-.» 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 
 

«Saken utsettes.» 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Aasens utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1459-2  Arkiv: F47 &10  

 

Sak: 12/16 

 

Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og Ringerike  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Felles barnevernsvakt for Midt-Buskerud, Ringeriksregionen og Jevnaker kommune 

etableres fra sommeren 2016 i tråd med saksframstillingen.  

2. Barnevernsvakten organiseres som et interkommunalt samarbeid hjemlet i 

kommunelovens § 5A. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 28-1 b. 

3. Barnevernsvakten etableres som et prosjekt. Prosjektet evalueres fram til årsskifte 

2018-2019, med sikte på implementering av et eventuelt korrigert driftskonsept fra 1. 

januar 2019. 

4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/1459-1   Arkiv:   

 

Barnevernsvakt for kommunene Jevnaker, Hole, Modum, 

Krødsherad, Sigdal og Ringerike  

 
Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Felles barnevernsvakt for Midt-Buskerud, Ringeriksregionen og Jevnaker 

kommune etableres fra sommeren 2016 i tråd med saksframstillingen.  

2. Barnevernsvakten organiseres som et interkommunalt samarbeid hjemlet i 

kommunelovens § 5A. Samarbeidet er et administrativt 

vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1 b. 

3. Barnevernsvakten etableres som et prosjekt. Prosjektet evalueres fram til 

årsskifte 2018-2019, med sikte på implementering av et eventuelt korrigert 

driftskonsept fra 1. januar 2019. 

4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Innledning / bakgrunn 

Lov om barneverntjenester § 1-1 pålegger kommunene at barn og unge «får nødvendig 

hjelp og omsorg til rett tid». Hvis barn og unge står overfor en akutt krise eller blir 

utsatt for grov omsorgssvikt, vil begrepet «rett tid» kunne være både kveld, natt, helg 

og høytider. I Prop. 106 L 2012-2013 (Endringer i barnevernloven) understrekes det at 

kommuner som ikke er tilknyttet barnevernvakt må ha andre former for akuttberedskap. 

Siste årene har det vært økt fokus på at kommunene må ha akuttberedskap for barn i 

krise utenom barneverntjenestenes kontortid. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

ved statsråd Solveig Horne sendte i juni 2014 brev til Fylkesmenn og kommuner om 

behovet for akuttbistand: «For at barn som er i krise skal få hjelp så tidlig som mulig, 

må̊ kommunene ha tilstrekkelig beredskap til at nødvendig hjelp kan gis også̊ utenom 



kontortid. Kommunene må̊ sørge for å organisere denne hjelpen slik at behovet for 

akuttilbud blir ivaretatt til barnets beste≫. 

Hvordan kommunene ivaretar barns behov for nødvendig hjelp i akutte situasjoner 

utenfor ordinær kontortid varierer. Ca. 30% av kommunene har organisert beredskap 

gjennom en barnevernvakt. Andre kommuner har beredskap/bakvakts-ordninger hvor 

instanser som legevakt, sykehus og politi kan henvende seg når det oppstår en akutt 

krise utenom barneverntjenestens åpningstid. Noen kommuner har ingen beredskap for 

akutte henvendelser, og følger således ikke pålegg om «nødvendig hjelp til rett tid». 

Alarmtelefonen for barn og unge ble opprettet i 2009, og er landsdekkende. For 

kommuner som ikke er med i en ordning med barnevernvakt, blir henvendelser utenom 

kontortid besvart av barnevernvakta i Kristiansand. Alarmtelefonen kartlegger hvert år 

hvilke kommuner som har beredskap for barnevern. Det har vist seg å være variasjoner 

fra år til år, og ordninger med bakvakt eller at barnevernledelsen kan kontaktes av 

instanser utenom åpningstid har vist seg å være en ustabil løsning over tid (Rapport om 

akuttarbeid i kommunalt barnevern 2014). 

Oslo var først ute med å igangsette barnevernvakt. Etter en tids prøveordning ble 

Barnevernvakta i Oslo fast etablert i 1985. Flere store byer og regioner innførte 

barnevernvakt i forbindelse med nasjonal handlingsplan i barnevernet (1991-1993). 

Staten ga finansiering til oppstart av 24 barnevernvakter i dette tidsrommet. Etter 

programperioden var over, ble kostnadene overført til kommunene. Antall 

barnevernvakter på landsbasis har holdt seg stabilt. Østlandet har størst dekningsgrad, 

mens kommuner i nord har minst. I 2013 var 135 kommuner tilknyttet en 

barnevernvakt. 

 

Beskrivelse av saken 

Barnevernvakt ivaretar barns behov for hjelp og bistand i kriser og akutte situasjoner. 

Noen få barnevernvakter har beredskap hele døgnet (da er gjerne mottaksfunksjonen til 

barneverntjenesten lagt til barnevernvakta) mens andre har beredskap etter 

barneverntjenestens kontortid. 

Når barnevernvakta får henvendelser vil de ut fra situasjon vurdere hvilken hjelp og 

bistand som trengs ut fra et barnevernfaglig perspektiv og ut fra kriteriene i Lov om 

barneverntjenester. Barnevernvakter får ofte henvendelser som lar seg løse med råd og 

veiledning på telefon, en kontorsamtale eller med hjemmebesøk. Erfaringer fra andre 

barnevernvakter viser til at bare et fåtall henvendelser resulterer i akuttplassering av 

barn. 

Foreldre, barn eller barns nettverk som er bekymret for barn kan ta kontakt med 

barnevernvakta. Barnevernvakter kommer ofte i kontakt med barn i akutte situasjoner 

ved at politi eller legevakt tar kontakt. Også andre samarbeidsinstanser som er i kontakt 

med barn som har det vanskelig, vil kunne henvende seg til barnevernvakta – sykehus, 

krisesenter, helsestasjon, utekontakt, psykiatritjeneste, rusomsorg, institusjoner, NAV 



osv. Ofte blir oppdrag for barnevernvakta generert ved at barneverntjenestene som 

jobber med saker på dagtid melder inn saker hvor det er behov for oppfølging av 

familier kveld og helger. 

 

Vedtaksmyndighet/juridiske forhold 

I de tilfellene hvor et barn er i en akutt situasjon hvor plassering er nødvendig uten 

samtykke, er de fleste barnevernvakter organisert slik at de er å anse som 

saksforberedende instans for påtalemyndigheten. I tillegg til barneverntjenestens leder 

har politijurist myndighet til å fatte akuttvedtak etter Lov om barneverntjenester § 4-6, 

2.ledd og § 4-25.  

Det vil være et svært sårbart system, stor belastning, samt praktiske utfordringer for 

barneverntjenestenes ledere å skulle være tilgjengelig for godkjenning av akuttvedtak 

utenom kontortid 365 dager i året. Unntaket i forhold til at påtalemyndigheten fatter 

vedtak vil være plasseringer etter Lov om barneverntjenester § 4-8. Påtalemyndigheten 

kan ikke fatte vedtak med forbud om flytting, det er kun barneverntjenestens leder som 

har vedtaksmyndighet for. 

Et annet viktig argument for at påtalemyndigheten godkjenner og underskriver 

akuttvedtak uten samtykke, er i tilfeller med akuttplasseringer av barn som er på 

gjennomreise eller oppholder seg i en kort periode i distriktet. Hvis barneverntjenestens 

leder fatter vedtak, har det hent at kommunen hvor barnet egentlig er hjemmehørende 

ikke tar ansvar. Det finnes eksempler på akuttplasseringer av barn på gjennomreise hvor 

barneverntjenesten som har fattet vedtak om plassering, har måttet overta barnets sak 

(med begrunnelse i at Lov om barneverntjenester gjelder der barnet oppholder seg).  

Hvis en barnevernvakt plasserer på bakgrunn av vedtak godkjent av påtalemyndigheten 

vil barnets bostedskommune måtte overta og følge opp saken påfølgende arbeidsdag. I 

akuttplasseringer med samtykke (Lov om barneverntjenester § 4-6, 1.ledd) er det vanlig 

praksis at vedtaket underskrives av barnevernsvakta sin leder påfølgende dag. 

Barnevernvakta bør registrere alle henvendelser (også anonyme oppringninger). Det er 

viktig å føre statistikk over alle aktiviteter og henvendelser slik at barnevernvakta kan 

evalueres og reguleres etter behov. Barnevernvakta formidler informasjon videre til 

kommunal barneverntjeneste – via rapport, journalnotat eller melding slik at barna kan 

følges opp etter en krise-henvendelse.  

Det finnes egne data-program som ivaretar behovet for registrering, journal, statistikk, 

videreformidling og meldinger. Noen barnevernvakter har tilgang på 

barneverntjenestens fag-program for å kunne innhente viktig informasjon i kjente saker 

de kommer i kontakt med, men grunnet ulike roller mellom barnevernsvakt og 

barneverntjeneste bør barnevernvakta dokumentere/rapportere gjennom sitt eget system, 

og ikke via barneverntjenestens data-program. 

 

Behov for barnevernsvakt 



Innenfor det distrikt barnevernsvakten er planlagt, har vi i dag ca. 240 henvendelser/år 

utenom barnevernets generelle åpningstid. Når det framtidige tilbudet skal 

dimensjoneres, må det også tas høyde for at antall henvendelser utenfor den kontortid 

barneverntjenestene har nå, vil øke hvis det opprettes en barnevernvakt. Det kan være 

barn og unge som er i svært vanskelige situasjoner, men som ikke blir formidlet til 

barneverntjenestene på bakgrunn av at de løsningene barneverntjenestene har, hvor 

barneverntjenesten for eksempel kun nås gjennom henvendelse til politi.  

Foruten henvendelser fra politi, legevakt, andre barneverntjenester og instanser, er det 

ofte telefoner om barn i krise fra foreldre, slekt, naboer, privat nettverk og mennesker 

som observerer barn i krise der og da. Det er ikke uvanlig med bekymrings-telefoner fra 

privatpersoner som har observert foreldre som ser ruset ut med barn til stede og som 

ringer umiddelbart, henvendelser fra naboer om små barn som de tror kan være alene 

hjemme, naboer som ringer og melder om barn som de oppfatter har blitt utsatt for vold 

hjemme der og da, butikkansatte som har foreldre i butikken som har slått til barna sine, 

campingplass-gjester som ringer om barn som er sammen med fulle foreldre osv. Det er 

slike henvendelser som erfaringsmessig vil øke.  

Terskelen for å ringe politi der og da er ofte høyere enn å ringe barnevernvakta for å 

drøfte sin bekymring (med mulighet for å være anonym melder). Det antas at det kan bli 

økning i antall henvendelser når barnevernvakt er opprettet og blitt allmenn kjent, og at 

barn og unge i distriktet som er i krise blir ivaretatt og hjelpes når de står midt i krisen. 

Ut fra erfaringer fra andre barnevernvakter er det henvendelser fra private (barn, unge, 

foreldre, private som vil melde bekymring) som vil øke når akutt-tjeneste er etablert, 

mens henvendelser fra politi/legevakt antas å være på et mer stabilt nivå med det 

barneverntjenestene har hatt utenom kontortid før barnevernvakt ble etablert. 

 

Organisering av barnevernsvakt 

Barnevernslederne i samtlige kommuner har i samarbeid med konsulentfirma «Trine 

Ingulfsen Consult as» utarbeidet et notat som et utgangspunkt for videre drøftelse for 

planlegging av en felles barnevernvakt. Barnevernslederne har hatt flere drøftingsmøter, 

og saken som rådmannen her presenterer, har sin bakgrunn i konsulentens 

drøftingsnotat og barnevernsledernes anbefalinger. 

Det er i dag flere modeller av barnevernsvakt i bruk i Norge. Som eksempel nevnes  

 Indre Østfold. De ansatte i barneverntjenestene rullerer på å ha vakt 

interkommunalt. Ut fra hva barneverntjenestene i Hole, Jevnaker, Ringerike og 

Midt-Buskerud har signalisert er det ikke aktuelt å ha en slik ordning i området 

som utredes. Både barneverntjenesten i Ringerike og Midt-Buskerud har hatt en 

slik løsning, men erfart at slitasje på ansatte ble for stor slik at de midlertidig har 

måttet kuttet ut ordning med akutt bakvakt. Barnevernslederne signaliserer at de 

ikke mener en slik ordning vil dekke deres behov. 



 Kjøpe nødvendig akuttberedskap fra nærliggende eksisterende barnevernvakter 

(barnevernvakta i Asker og Bærum eller barnevernvakta i Drammen). 

 Enkelte kommuner har lagt akutt-tjenesten ut på anbud og kjøper tjenesten fra 

private aktører, eller nærliggende barnevernsinstitusjon. 

Ingen av disse løsningen blir anbefalt av barnevernslederne i kommunene Krødsherad, 

Sigdal, Modum, Jevnaker, Hole eller Ringerike, som anbefaler at det bygges opp en 

egen barnevernsvakt med ansatte som inngår i turnus og med egen leder. 

Disse kommunene har et befolkningsgrunnlag på tilsammen 62 647 mennesker (juni 

2015), og foreslår en barnevernsvakt organisert slik: 

1. Barnevernsvakten organiseres som et interkommunalt samarbeid i henhold til 

«vertskommunemodellen» (se vedlagt forslag til samarbeidsavtale). 

2. Barnevernsvakten prosjektorganiseres fram til årsskifte 2018-2019, og det 

ansettes egen prosjektleder/avdelingsleder for vaktordningen. 

3. Barnevernsvaktens åpningstid med to personer på aktiv vakt vil være fra kl. 

17.00 til 12.00 mandag til fredag, og fra 17.00 til kl. 01.00 natt til fredag og natt 

til lørdag og høytidsdager. I tidsrommet fra 00.00 til 08.00 på hverdager og fra 

01.00 til 17.00 i helger og høytider har en person bakvakt.  

Det vil være viktig at personell som ansettes har stor interesse for akuttarbeid, 

gjerne med erfaring med å håndtere kriser og akuttplasseringer og evne til å 

arbeide selvstendig. 

4. Barnevernsvakten lokaliseres i barnevernets lokaliteter på Hønefoss. 

 

Vaktområdets nedslagsfelt vil være på til sammen 3706 km
2
. Barneverntjenestene er 

enige om at en felles barnevernvakt naturlig bør ligge i Hønefoss. Med utgangspunkt i 

at barnevernvakta blir lokalisert i Hønefoss sentrum, vil en kunne nå ytterpunktene i de 

andre kommunene i løpet av halvannen til to timer (mulig noe lengre tid på vinterføre). 

Lengst vei vil det være å ha utrykning til Sigdal og Krødsherad. Flere andre etablerte 

barnevernvakter har lengre avstander i sitt område, blant annet barnevernvakta i 

Telemark (som til sammenligning dekker 15 000 km
2
). Sigdal og Krødsherad utgjør 

9,5% av total folkemengde av de kommuner som ønsker felles barnevernvakt. En kan 

dermed anta at behovet for utrykning til disse områdene vil være noe begrenset. 

Størsteparten av befolkningen i området en felles barnevernvakt vil dekke, kan nås 

innen en time kjøring fra Hønefoss. Geografisk område er således ikke til hinder for en 

felles interkommunal barnevernvakt. 

 

Vaktbelastning 

Skal en barnevernsvakt fungere faglig og sikkerhetsmessig forsvarlig, må bemanningen 

være deretter. Med det antall henvendelser som dagens frekvens tilsier (inkl. den 



eskalering som kan forventes), vil det i perioder kunne være oppgaver som 

barnevernsvakta kan utføre, og som kan avlaste barnevernet på dagtid. Flere 

arbeidsområder kan defineres som aktuelle for å gjøre ordningen så kostnadseffektiv 

som mulig. Det kan dreie seg om alt fra rus-kontroll i saker med høy bekymring, 

assistanse ved politi/dommeravhør til å godkjenne fosterhjem/besøkshjem. 

Dersom det blir aktuelt at barnevernsvakta kan avlaste det ordinære barnevernet, vil 

dette indirekte styrke barnevernet samlet. Men det er viktig at man viser varsomhet med 

å legge for mange tilleggsoppgaver til barnevernsvakta, siden det i hovedsak er en 

akutt-tjeneste og som primært ikke skal fungere som en barneverntjeneste med utvidet 

åpningstid. Prosjektperioden vil avklare dette. 

 

Rådmannens vurdering 

Behovet for barnevernsvakt, både for å møte lovverkets krav og det reelle behov som 

avspeiler seg, er uomtvistelig tilstede. Rådmannen registrerer med stor tilfredshet at det 

er enighet mellom barnevernslederne i aktuelle kommuner om hvordan dette kan løses, 

og anbefaler at ordningen prosjektorganiseres som et prosjekt fra 1.juli 2016, og som er 

operativt fra 1. september 2016. Prosjektet evalueres fram til 31. desember 2018, og et 

korrigert driftskonsept implementeres fra 1. januar 2019. 

Ringerike kommune tar på seg rollen som vertskommune, og vil tilsette prosjektleder/-

avdelingsleder snarest.  

Rådmannen i Ringerike etablerer en styringsgruppe for prosjektet. Denne vil bestå av 

kommunalsjef samt prosjektgruppen som vil bestå av samtlige barnevernsledere i de 

berørte kommuner. Det vil likeens bli opprettet en referansegruppe, med deltakere fra 

saksbehandlernivå og fagforening. Prosjektleder rapporterer direkte til styringsgruppen, 

men forholder seg faglig og administrativt til leder for barnevernet i Ringerike 

kommune. 

 

Økonomiske forhold 

De angjeldende kommuner har allerede to interkommunale samarbeid hjemlet i 

kommunelovens kapittel § 5A (legevaktsamarbeidet og krisesentersamarbeidet), med de 

samme aktører som foreslåes i forhold til barnevernsvakten. Et interkommunalt 

samarbeid i forhold til barnevernsvakt vil følge samme mal som disse, både 

avtalemessig og økonomisk. 

Rådmannen i Ringerike har fått utarbeidet et tentativt budsjett i forhold til forslaget, 

som følger vedlagt. Dette tar utgangspunkt følgende: 

 Årslønn for prosjektleder/avdelingsleder:  kr. 550 000,- 

 Årslønn turnusansatt:     kr. 490 000,- 

 Aktiv vakt hverdager:     kl. 17.00 til 24.00 

 Aktiv vakt helger og helligdager:   Kl. 17.00 til 01.00 



 Det er beregnet bakvakt fram til arbeidsdagens begynnelse eller fram til neste 

aktive vakt. 

 

Med de åpningstider som skisseres, vil barnevernsvakten ha et tentativt budsjett med 

samlet nettoutgift på kr. 3 395 300,-, med halvårseffekt for 2016 (se vedlagte 

detaljbudsjett).  Fordeles kostnadene i forhold til innbyggertall (pr. 1.1.2015), vil dette 

gi en kostnad for deltakerkommunene slik: 

Deltagerkommune: Antall innbyggere Kostnadsfordeling 

Ringerike 29 712 1 614 600 

Hole  6 698 364 000 

Jevnaker 6 599 358 600 

Modum  13 685 743 600 

Sigdal 3 520 191 300 

Krødsherad 2 268 123 200 

SUM 62 482 3 395 000 

*Korrigeres for endring i antall innbyggere fra 1.1.2015  

 

Rådmannen anbefaler at den interkommunale barnevernsvakten etableres i tråd med 

saksframstillingen. 

 

Vedlegg 

 

 Forslag til samarbeidsavtale om interkommunal barnevernsvakt organisert etter 

kommunelovens § 28 (Vertskommune). 

 Forslag til tentativt budsjett 2016  

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Marianne Mortensen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

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

 



 

 

       

 

Avtale om vertskommunesamarbeid 

Barnevernsvakt 

 

1. Allmenne bestemmelser 

1.1 Parter 

Partene i denne avtalen er: 

a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925 

b. Jevnaker kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961 381 363 

c. Hole kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 960 010 833 

d. Modum kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 970 491 589 

e. Krødsherad kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 964 962 855 

f. Sigdal kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 964 962 766 

 

Vertskommunen og samarbeidskommunen utgjør «deltakerkommunene» og er to selvstendige 

rettssubjekter, heretter kalt «partene». 

1.2 Formål og rettslig grunnlag 

Den interkommunale barnevernsvakten skal dekke det ansvaret som deltakerkommunene har etter: 

 Lov om barnevernstjenester (barnevernloven) m/tilhørende forskrifter. 

 

Samarbeidsavtalen om drift av felles interkommunal barnevernsvakt er inngått med hjemmel i 

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

§ 28-1 b. 

1.3 Varighet 

Avtalen er gyldig når den er godkjent i deltagerkommunenes kommunestyrer, og trer i kraft 1.7.2016. 

Barnevernsvakten skal være operativ fra 1.9.2016. 

Barnevernsvakten prosjektorganiseres fram til 31.12.18, og et eventuelt justert driftskonsept 

implementeres fra 1.1.2019. Fra denne dato gjelder denne driftsavtalen for fem (5) år med automatisk 

forlengelse for fem (5) år av gangen med mindre den sies opp. Hver av partene kan si opp avtalen med 

ett (1) års varsel før utløpet av 5-årsperioden. 

For endringer og oppløsning av samarbeidet vises det til bestemmelsene i avtalens 6.1 til 6.3.  



 

 

1.4 Samarbeidsmøtet og samarbeidsorganets oppgaver 

Det gjennomføres interkommunale samarbeidsmøter (IS møter) mellom partene. Her møter 

rådmennene (eller den han/hun bestemmer) fra hver deltakerkommune og leder for barnevernet. 

Samarbeidsmøtet gjennomføres med to møter per år (ett møte/halvår), og vil være et forum for strategi, 

utveksling av informasjon, behandling av avvik på systemnivå og samhandling. Samarbeidsmøtet skal 

bl.a. behandle: 

a) Budsjettspørsmål (men det er deltakerkommunene som vedtar budsjettet jfr. punkt 5.1) 

b) Regnskap,  

c) Revisjonsrapporter,  

d) Vesentlige saker av betydning for bemanning, handlingsplaner og samarbeidet.  

 

Ut over dette melder deltagerkommunene inn saker ved behov. 

 

2. Administrasjon 

2.1 Arbeidsgiverforhold 

Vertskommunen har driftsansvaret for barnevernsvakta, og ivaretar arbeidsgiveransvaret for alle 

ansatte i barnevernsvakta. Barnevernsvakta inngår i Ringerike kommunes driftsorganisasjon, og 

ansettelser i barnevernsvakta skjer av det organ og etter de retningslinjer som gjelder for 

vertskommunen. 

 

3. Delegasjon og kontroll 

3.1 Delegering av myndighet fra samarbeidskommunene til vertskommunen 

Forutsetning for denne avtalen er at kommunestyret i samarbeidskommunene gir rådmannen i egen 

kommune adgang til delegering av myndighet til rådmannen i vertskommunen jfr. kommuneloven       

§ 28-1 b pkt. 3. 

Rådmannen i samarbeidskommunen delegerer til rådmannen i vertskommunen å løse 

samarbeidskommunens oppgaver innen barnevernsvakt på sine vegne. Det forutsettes at rådmannen i 

vertskommunen videredelegerer i overensstemmelse med vertskommunens organisasjonsstruktur og 

reglement, jfr. kommunelovens § 28-1 b pkt. 3. 

Delegasjonen fra samarbeidskommunen iht. forrige ledd skal gi rådmannen i vertskommunen fullmakt 

til å fatte avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell betydning, jfr. kommunelovens § 28-1 b pkt. 1. 

Uavhengig av den generelle fullmakten iht. forrige setning, kan samarbeidskommunen i saker som kun 

gjelder dem, avtale spesielle forhold.  

For øvrig gjelder kommuneloven § 28-1 b nr. 5 og 6. 

Vertskommunen plikter å gi melding til Fylkesmannen i Buskerud når vertskommunesamarbeidet 

etableres eller endres. 

3.2 Om kontrollutvalg og lovlighetskontroll 

Vertskommunens kontrollutvalg er kontrollutvalg for barnevernsvakta, jfr. kommuneloven § 28-1 j. 

For krav om lovlighetskontroll av virksomheten gjelder kommuneloven § 28-1 h.  



 

 

 

4. Behandling av klager fra innbyggere 

4.1 Klagesaksbehandling 

Dersom barnevernsvakta eller vertskommunen fatter vedtak som kan påklages etter forvaltningsloven 

§ 28 første ledd, er det likevel den deltakerkommunen der klager har fast bosted som er klageinstans, 

jfr. kommuneloven § 28-1 f, pkt.1. Vertskommunen er underinstans etter forvaltningslovens 

bestemmelser, jfr. forvaltningslovens § 33 og kommuneloven § 28-1 f nr. 3.  

Den enkelte deltakerkommune står rettslig og økonomisk ansvarlig overfor egne innbyggere for de 

vedtak som treffes i samarbeidet.  

Den enkelte deltakerkommune har også økonomisk ansvar for eventuelle erstatningskrav som oppstår i 

forbindelse med barnevernsvaktas tjenesteutøvelse for deltakerkommunen. 

 
4.2 Informasjon 

Vertskommunen har i nært samarbeid med samarbeidskommunene ansvaret for å gjøre 

barnevernsvaktas tjenester kjent overfor innbyggerne i deltakerkommunene og andre relevante 

instanser. Dette kan bl.a. skje gjennom presseoppslag, informasjonsbrosjyrer, samarbeidskommunenes 

internettsider og annet informasjonsmateriell.  

 

5. Budsjett og økonomirapportering 

5.1 Budsjett / Fordeling av utgifter 

Vertskommunen utarbeider utkast til årlig driftsbudsjett for barnevernsvakta og oversender 

budsjettutkastet til samarbeidskommunene innen 1. september hvert år. 

Deltagerkommunenes andel av husleiekostnader og administrative overheadkostnader (overordnet 

ledelse, fakturabehandling, personaladministrasjon, lønn) beregnes etter forholdstallet mellom antall 

innbyggere i den enkelte deltagerkommune og samlet innbyggertall i de seks kommunene Ringerike, 

Hole, Jevnaker, Modum, Krødsherad og Sigdal, basert på innbyggertallet pr. 01.01 det angjeldende 

driftsår.  

Ringerike kommunestyre har bestemt at administrative «overheadkostnader» beregnes lik 0,7 % av 

samarbeidstiltakets lønnsutgifter, j.fr. sak 6/13 den 31.1.2013. 

Det er deltakerkommunene som vedtar barnevernvaktas sitt budsjett. Budsjettet er gyldig når alle 

kommunene har vedtatt dette. 

På grunnlag av krav utstedt av vertskommunen, dekker samarbeidskommunene sine deler av utgiftene 

forskuddsvis. Beløpet forfaller med en halvpart 1. februar og 1. august hvert år. 

Ubrukte midler avsettes på fond til bruk etterfølgende år. Samarbeidskommunene mottar månedlige 

økonomirapporter samt tertialrapporter fra vertskommunen som beskriver kostnadsutvikling og 

prognoser, jfr. punkt 5.3.1. Ved et evt. underskudd avregnes dette mellom deltakerkommunene i 

henhold til kostnadsfordelingsnøkkel som framkommer i forhold til innbyggertall. 

Ved opphør av samarbeidet, skal evt. innkjøpt løsøre/inventar og utstyr takseres og fordeles 

forholdsmessig mellom deltakerkommunene etter fordelingsnøkkelen. 



 

 

5.2 Regnskap 

Vertskommunen fører regnskap for barnevernvaktas drift. Regnskapet følger bestemmelsene som 

gjelder for interkommunalt samarbeid og føres som eget regnskap i vertskommunens driftsregnskap.  

Regnskapet skal føres slik at korrekt KOSTRA rapportering kan ivaretas av partene på en effektiv 

måte. Ansvaret som påhviler den enkelte kommune om å rapportere informasjon om ressursbruk og 

tjenesteyting til bruk i nasjonale informasjonssystemer (KOSTRA, o.a.), blir ikke endret ved denne 

avtalen. 

 

5.3 Økonomirapportering 

 
5.3.1 Tertialrapport 

 Vertskommunen avgir tertialrapporter per 30. april og 31. august. 

 Eventuelle avvik skal påpekes og forklares. 

 Frist for oversendelse fra vertskommune til samarbeidskommunene er 15. mai og 15. 

september. 

 Rapporten skal gi samarbeidskommunene korrekt grunnlag for rapportering til KOSTRA. 

 

 

5.3.2 Årsrapport 

 Vertskommunen utarbeider årsrapport med relevant statistikk for tjenesten. 

 Årsrapport økonomi pr. 31. desember (3. tertial) settes opp med hovedtall, regnskap mot 

budsjett og fordeling på kommunene.  

 Årsrapport sendes samarbeidskommunene. Frist 5. februar. 

 

5.3.3. Årsmelding 

Beskriver måloppnåelse, inkludert tall på overordnet nivå. Avvik skal påpekes og forklares. Nye 

utfordringer og muligheter som avdekkes bør påpekes i årsmeldingen (evt. i vedlegg). 

Årsmeldingen sendes samarbeidskommunene så snart denne er klar, og senest 15. mars slik at 

samarbeidskommunene kan få med seg relevant info i sine årsmeldinger. 

Vertskommunen er videre ansvarlig for å ivareta samarbeidskommunenes innsyns- og 

informasjonsbehov. 

 

6. Endringer og oppløsning av samarbeidet 

 

6.1 Uttreden av samarbeidet  

Samarbeidskommunene kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i barnevernsvakta og 

kreve seg utløst fra avtalen. Avtalen kan bare sies opp med virkning fra neste avtaleår jfr. 

kommuneloven § 28-1 i. 

For øyeblikkelig oppløsning gjelder kommuneloven § 28-1 i.  



 

 

6.2 Endring av avtalen 

Hver av partene kan kreve reforhandling av avtalen innenfor avtaleperioden. Det skal minimum gis 6 

(seks) måneders varsel før eventuelle reforhandlinger kan iverksettes. Det skal gjennomføres 

reforhandlinger dersom flere kommuner vil slutte seg til vertskommunesamarbeidet.  

6.3 Tvisteløsning 

Tvist om avtalen eller om hvordan elementer i avtalen skal forstås, løses gjennom forhandlinger 

mellom partene og avgjøres av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer oppnevnt av Fylkesmannen i 

Buskerud (vertskommunens fylke) dersom enighet gjennom forhandlinger ikke oppnås. Det samme 

gjelder tvist om utgiftsfordelingen.  

 

7. Ikrafttredelse 

Avtalen trer i kraft fra 1.7.2016. Deltakerkommunene forplikter seg til å gjennomføre 

kommunestyrebehandling og delegere myndighet til vertkommunens iht. avtalens punkt 3.1 innen 

avtalt ikrafttredelsestidspunkt. 

 

 

 

 

Hole kommune    .  .2016                                                                     Ringerike kommune    .   .2016 

     

 

         Ordfører                                                            Ordfører 

 

 

Jevnaker kommune   .  .2016                                                                  Modum kommune   .   .2016 

 

 

         Ordfører                                                                                                        Ordfører 

 

 

Sigdal kommune     .    .2016                                                                 Krødsherad kommune     .   .2016 

 

   

         Ordfører                                                                                                       Ordfører                                        



 

 

 

        

 

        

 

 



Tentativt budsjett for barnevernsvakt 
Jevnaker, Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal og Ringerike 

 

 
Lønn: 
Ordinær lønn 
Faste tillegg (helg, kveld, helligdag) 
Honorar bakvakt 
Vikarutgifter (sykdom og ferie) 
Feriepenger 
 
SUM pensjonsgivende lønn 

 
 

1 321 000 
258 300 
260 000 
180 000 
242 000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 261 300 

Pensjonsutgifter 
Overtid inkl. feriepenger 
Arbeidsgiveravgift 
 
SUM lønnskostnader 

 
452 000 
85 000   

395 000 
   

 
 
 
 

3 193 000 

 
Drift og leasing av bil 
Husleie 
Telefonutgifter 
Kompetansetiltak 
Kjøregodtgjøring 
Diverse annet innkjøp 
 
SUM innkjøp 

 
70 000 
40 000 
15 000 
15 000 
20 000 
20 000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

180 000 

Adm. «overheadkostnader» 0,7%  22 000 

SUM TOTALBUDSJETT                                                                                                           3 395 300 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/853-3  Arkiv: A20 &60  

 

Sak: 8/16 

 

Reviderte opptaksområder for grunnskolene i Ringerike  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
 

1. Vedlagte reviderte opptaksområder for grunnskolene i Ringerike vedtas. 

 

2. Vedlagte kommunale retningslinjer for behandling av søknad om skolegang ved 

annen skole enn den eleven sokner til vedtas. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 09.03.2016: 

 

 

Forslag til nytt pkt 2 fra Richard Baksvær (Frp): 

«Fritt skolevalg innføres» 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag til vedtak pkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

 

Ved avstemming mellom rådmannens forslag og Baksværs forslag til nytt pkt 2 ble 

rådmannens forslag vedtatt mot 4 stemmer (Frp, H og V). 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/853-2   Arkiv: A20 &60  

 

Reviderte opptaksområder og retningslinjer for behandling av 

søknader om annet skolested enn nærskolen 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

1. Vedlagte reviderte opptaksområder for grunnskolene i Ringerike vedtas. 

 

2. Vedlagte kommunale retningslinjer for behandling av søknad om skolegang ved 

annen skole enn den eleven sokner til vedtas. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Saksutredning: 

 

De kommunale forskriftene om skolenes opptaksområder er vedtatt og forvaltes i henhold til 

Opplæringslovens § 8-1:  

”Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i 

nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike 

områda i kommunen soknar til. Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den 

eleven soknar til” 

 

Vurdering av hvilken skole som er nærmest (nærskolen), skal ta utgangspunkt i geografiske 

forhold, men andre objektive forhold som topografi og farlig skolevei kan også vektlegges. 

Det kan i tillegg legges vekt på subjektive forhold som at eleven har søsken på skolen. 

 

Opptaksområdene er faste slik at elever og foresatte vet hvilken skole de tilhører. 

Opptaksområdene vil bli vurdert dersom det oppstår store endringer som nedlegging og/eller 

nybygging av skoler. 

 

Ved behandling av søknader om skolebytte, følges retningslinjene som ble politisk vedtatt 

av hovedstyret for kultur, omsorg og oppvekstmiljø i sak 01/0059 (vedlegg). Fylkesmannen i 

Buskerud er klageinstans jfr. Opplæringsloven § 15-2. 
 
 



Kirkeskolen har bare begrenset elevkapasitet. Elever som tidligere sognet til Vegård skole 

ble ved nedleggelse av denne overført til Vang skole. Denne praksisen fortsetter inntil ny 

skole i Hønefoss sør er ferdig. 

 

Sak om reviderte opptaksområder og fritt skolevalg ble førstegangsbehandlet av 

hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK) i desember 2015. HOK vedtok å sende 

forslaget ut på høring. Det her kommet inn 12 høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelsene sammenfattet i tabellform:  

 

Uttalelse fra Opptaksområder Fritt skolevalg 

SU – Tyristrand skole Ønsker opptaksområder som 
i dag slik at tidligere 
Stranden skoles opptaks 
tillegges Tyristrand 

Ingen hensikt med fritt 
skolevalg; redd det fører til 
konkurranse mellom skolene 
om hvor det er best å være 
elev. 

FAU – Tyristrand skole Beholde opptaksområdene 
slik at Stranden hører inn 
under Tyristrand 

 

Ask Utvikling  -  tidligere FAU 
Stranden skole 

Beholde opptaksområdene 
slik at Stranden hører inn 
under Tyristrand. 
Forutsigbarhet er barnets 
beste, ikke splitte 
bygdesamfunn 

 

SU - Kirkeskolen Spørsmål ved grensen ved 
Puttenstøtta 

Mener dagens løsning der 
det er anledning til å søke 
annen skole enn nærskolen 
fungerer godt. 
Elevrådet ønsker fritt 
skolevalg. 

SU – Hallingby skole Grense i Hønefoss by bør 
være bybrua. 
 

Ønsker at opptaksområdene 
skal være bestemmende for 
hvilken skole en elev 
tilhører. 

Brakar AS Endringer av opptaksområder som betyr at elever får andre 
nærskoler enn skoleåret 2015/2016, lar seg neppe 
gjennomføre transportmessig fra august 2016. 
En oppsplitting av tidligere Stranden skoles opptaksområde 
vil bli en transportmessig utfordring. 
Elever fra området Hen, Nymoen går i stor grad på Ullerål 
skole og Hov ungdomsskole selv om deler av området 
tilhører Hallingby skole. 
 

SU – Hov ungdomsskole Foreslår at Nymoen, Nybyen 
i sin helhet skal tilhøre 
Ullerål og Hov. 

Ser utviklingen går mot fritt 
skolevalg, men ønsker 
tydelige kriterier for å 



definere kapasitet ved en 
skole. 

SU – Vang skole Mener elever som bor 
langs Hadelandsveien med 
tilgang til gangveien Putten 
– Klekken bør tilhøre Vang 
skole. 
Tidligere Vegård skoles 
opptaksområde tilhører 
formelt Kirkeskolen, men av 
kapasitetshensyn Vang skole 
inntil ny skole på Benterud 
står ferdig. Elever fra Vegård 
som starter opplæringen ved 
Vang skole, må få fullføre 
barnetrinnet ved Vang skole. 

Fritt skolevalg kan bety at 
flere elever må kjøres til 
skolen, noe som er ugunstig 
av miljøhensyn.  

SU – Helgerud skole Ve-krysset er en naturlig 
grense mellom Veien skole 
og Helgerud skole. 

 

SU – Veienmarka 
ungdomsskole 

Elevene skal få opplæring 
ved nærskolen etter 
opptaksområdene. 

Ønsker ikke fritt skolevalg. 
Viktig med forutsigbarhet for 
elever og foreldre. Fritt 
skolevalg kan danne A- og B- 
skoler. 

SU og FAU – Haugsbygd 
ungdomsskole 
 

 Fritt skolevalg kan føre til 
kortsiktige skoleskifter, noe 
vanskeliggjør langsiktig 
planlegging. En fare er at 
noen skoler kan bli 
«eliteskoler». 
SU og FAU ønsker ikke 
innføring av fritt skolevalg. 

SU – Veien skole SU Veien skole ønsker ingen 
endring av eksisterende 
opptaksområder. 

SU ønsker ikke fritt 
skolevalg. 

 

Reviderte opptaksområder 

Når det gjelder forslaget til reviderte opptaksområder, peker flere av uttalelsene på at det er 

uheldig med en oppsplitting av tidligere Stranden oppvekstområde. Brakar peker på at en 

slik oppsplitting også vil gi en dyrere og mer komplisert skoletransport. 

 

Tidligere Vegård skoles elever ble ved nedleggelse overført til Vang skole på tross av at 

Kirkeskolen ligger nærmere. Kirkeskolen har ikke kapasitet til elevene fra Vegård. SU ved 

Vang skole uttaler at denne ordningen bør gjelde inntil ny skole i Hønefoss syd blir tatt i 

bruk. Elever som har startet på Vang skole bør få fullføre barnetrinnet ved denne skolen. 

 



SU ved både Kirkeskolen og Vang skole påpeker at grensen mellom de to skolene bør gå der 

gangveien langs Hadelandsveien mot Klekken slutter (ved Putten). De som bor ved 

gangveien bør tilhøre Vang skole, de andre Kirkeskolen. 

 

SU ved Hallingby skole uttaler at bybrua ved Hønefossen er et naturlig framtidig skille 

mellom skoler i Hønefoss sør og Hønefoss nord. 

For å tydeliggjøre hvor grensen mellom Hallingby og Ullerål går, settes brua over 

Hensfossen som grense.  Hele Vågård, Hensmoveien, Nymoen og Skårflågan tilhører 

Ullerål. 

 

«Fritt skolevalg»  

Samarbeidsutvalgene ved grunnskolene i Ringerike ønsker som helhet ingen innføring av 

«fritt skolevalg». De mener dagens ordning der elevene starter den pliktige opplæringen ved 

«nærskolen» fungerer godt. Dette gir både elever, foreldre og den enkelte skole god 

forutsigbarhet. 

På bakgrunn av høringsuttalelsene vil ikke rådmannen fremme forslag om innføring av fritt 

skolevalg. 

Hovedstyret for kultur, omsorg og oppvekstmiljø vedtok i sak 01/0059 retningslinjer for 

behandling av søknader om skolegang ved annen skole enn den eleven soknet til; vedtaket i 

kursiv under: 

 

Rektor ved tilflyttingsskolen er delegert myndighet til å avgjøre slike søknader. I 

vurderingen skal rektor ta hensyn til klassen og totalt sett den enkelte skole, avstanden hjem 

– skole og tilknytning til nærmiljøet tas i betraktning, i tillegg til foreldrenes ønsker. 

Skolebytte skal ikke medføre merutgifter til flere klasser, og merutgifter til skoleskyss dekkes 

ikke. 

 

Rådmannen ser behovet for å oppdatere og fornye disse retningslinjene. Forslag til nye 

retningslinjer følger denne saken som vedlegg. 

De nye retningslinjene skal være informative for både skoleansatte, elever og foresatte, og 

de skal erstatte prinsipper vedtatt hovedstyret for kultur, omsorg og oppvekstmiljø i sak 

01/0059. 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen er opptatt av at både elever, foreldre og skolene skal ha god forutsigbarhet. Når 

skolenes samarbeidsutvalg nesten utelukkende er fornøyde med dagens ordning bygd på 

nærskoleprinsippet ser rådmannen ingen grunn til å endre på dette. 

Rådmannen registrer ønsket om at tidligere Stranden skoles opptaksområde som helhet 

legges til Tyristrand, og anbefaler at det vedtas sammen med de vedlagte reviderte 

opptaksområdene. 

Nye tydelige retningslinjer for behandlingen av søknader om skolegang ved annen skole enn 

den eleven sokner til, vil gi alle berørte parter et tydelig og informativt styringsverktøy. 

 

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

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

papirutskrift. 

  



Vedlegg 

 Forslag til opptaksområder for grunnskolene i Ringerike 

 Gjeldende opptaksområder 

 Politisk vedtak i sak 01/0059; prinsipper ved skolebytte. 

 Fra Opplæringsloven § 8-1; nærskoleprinsippet 

 Uttalelse fra SU ved Hallingby skole 

 Uttalelse fra SU ved Hov ungdomsskole 

 Uttalelse fra SU ved Tyristrand skole 

 Uttalelse fra FAU ved Tyristrand skole 

 Uttalelse fra Ask utvikling 

 Uttalelse fra SU og elevråd ved Kirkeskolen 

 Uttalelse fra Brakar 

 Uttalelse fra SU ved Vangs kole 

 Uttalelse fra SU ved Veienmarka ungdomsskole 

 Uttalelse fra SU ved Haugsbygd ungdomsskole 

 Uttalelse fra SU ved Helgerud skole 

 Uttalelse fra SU ved Veien skole 
 Nye kommunale retningslinjer for behandling av søknader om skolegang ved annen skole 

enn den eleven sokner til 

 

 

 

Ringerike kommune, 24.02.2016 

 

 

  

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

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



A. Reviderte opptaksområdene for grunnskolene i Ringerike, behandlet av HOK i møte 
09.03.16. 
       

             A.1 Eikli skole 

       Trygstadfeltet tilhører Eikli. Tandbergmoveien t.o.m. nr. 20 tilhører Eikli skole, høyere  

       nummer tilhører Kirkeskolen. Grensen mot Hønefoss skole er syd for 

       Stangsgate. Myra/Hvelven, Myrveien, Tolpinrud, Helgeshaugen, Riperbakken,  

       Teglverksveien, nedre del av Vinterroveien og Ringveien opp til Veienmoen 

       tilhører Eikli skole. 

      Grensen mot Tyristrand går ved Styggdalsbakken.     

    

A.2 Hallingby skole 

Grensen mellom Hallingby og Ullerål skoler går ved brua over Hensfossen. Området nord 

for brua tilhører Hallingby.  

       Grensen mellom Hallingby og Nes skoler går ved Grøterudberget. 

  

A.3 Haugsbygd ungdomsskole 

       Elever som bor i området som sokner til Kirkeskolen og Vang skole tilhører 

       Haugsbygd ungdomsskole.  

 

A.4 Helgerud skole 

Grensen mellom Helgerud og Veien skoler går ved avkjøringen til Oppen gård.  

Ramsrudområdet tilhører Helgerud skole. 

      Grensen mellom Helgerud skole og Tyristrand skole går ved Sandaker.  

      Grensen mellom Helgerud skole og Sokna skole går ved Skotland og Møtteberg.  

        

A.5 Hov ungdomsskole 

       Elever som bor i området som sokner til Hønefoss og Ullerål skoler       

       tilhører Hov ungdomsskole. 

 

A.6 Hønefoss skole 

Grensen mot Eikli går ved Stangsgate. Mot Ullerål er grensen jernbanebrua i Hønengata. 

Hele Hengsle inkl. området Mossejordet og Westheimsgate tilhører Hønefoss skole. Mot 

Vang skole går grensen øst for Vestern gård. Vestern gård og Krakstad tilhører Hønefoss 

skole. 

 

A.7 Kirkeskolen 

Grensen mot Vang skole går ved Putten slik at beboere fra Hadelandsveien 269 og lavere 

nummere tilhører Kirkeskolen. Mot Tyristrand går grensen ved første grustaket vest for 

Busund. Tandbergmoen, Hverven, Monserud, Hvervenenga tilhører Kirkeskolen. Eldre 

bebyggelse øst for Trygstad tilhører  Kirkeskolen. 

  



A.8 Nes skole 

       Grensen mellom Hallingby og Nes skoler går ved Grøterudberget.  

A.9 Sokna skole 

       Grensen mellom Helgerud og Sokna skoler går ved Skotland og Møtteberg. 

 

A.10 Tyristrand skole 

Mot Kirkeskolen går grensen ved første grustak vest for Busund. Mot Helgerud går 

grensen ved Sandaker og mot Eikli går grensen ved Styggdalsbakken.         

   

A.11 Ullerål skole 

        Grensen mot Hallingby skole er ved brua over Hensfossen.  

        Mot Hønefoss skole går grensen ved jernbanebrua i Hønengata.  

        Følgende områder hører til Ullerål skole: Storjordet, Haldenjordet, Rabba, Rundtom, 

Øyatangen, Eggemoveien til grense mot Oppland, Almemoen, Vågård , Geiteryggen. 

Nybyen og Nymoen Mot Vang skole går grensen der jernbanen krysser Hvalsmoveien. 

 

A.12 Vang skole 

        Grensen mot Kirkeskolen går ved Putten slik at beboere i Hadelandsveien 283 og høyere 

nummere tilhører Vang skole. Grensen mot Hønefoss skole går øst for Vestern  gård.  

Grensen mot Ullerål skole går ved jernbanen/Hvalsmoveien. Tidligere Vegård skoles  

opptaksområde tilhører Vang skole inntil ny skole i Hønefoss sør tas i bruk. 

 

A.13 Veien skole 

        Grensen mellom Helgerud og Veien skoler går ved avkjøringen til Oppen gård. 

Veksalbakken og nedre del av Heradsbygdveien tilhører Veien skole.  

        Grensen mot Hønefoss skole er der jernbanen krysser Soknedalsveien. 

        Furulundveien, Veienkroken og flata på Veienmoen/Høyby tilhører Veien skole. 

 

A.14 Veienmarka ungdomsskole 

Elever som bor i opptaksområdet til Eikli, Helgerud og Veien skoler tilhører Veienmarka 

ungdomsskole. 

 



Opptaksområder for grunnskolene i Ringerike à jour 20.03.12 

 

Opptaksområdene for grunnskolene i Ringerike kommune:  

Politisk vedtatt i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur i sak 11/09 og revidert i sak 

37/11. 

 

1.1  Eikli skole 

      Trygstadfeltet tilhører Eikli. Eldre bebyggelse øst for Trygstad tilhører  

       Kirkeskolen. Tandbergmoveien t.o.m. nr 20 tilhører Eikli skole, høyere  

       nummer tilhører Kirkeskolen. Grensen mot Hønefoss skole er syd for 

       Stangsgate. Myra/Hvelven, Myrveien, Tolpinrud, Helgeshaugen, Riperbakken,  

       Teglverksveien, nedre del av Vinterroveien og Ringveien opp til Veienmoen 

       tilhører Eikli skole. 

 

 1.2  Hallingby skole 

       Grensen mellom Hallingby og Ullerål skoler går nedenfor Hen gamle mølle.  

       Grensen mellom Hallingby og Nes skoler går ved Grøterudberget. 

Hele opptaksområdet til tidligere Ringmoen skole inngår i Hallingby skoles 

opptaksområde.  

  

 1.3  Haugsbygd ungdomsskole 

Elever som bor i området som sokner til Kirkeskolen, Vegård og Vang skoler 

tilhører Haugsbygd ungdomsskole. 

 

 1.4  Helgerud skole 

       Grensen mellom Helgerud og Veien skoler går ved avkjøringen til Oppen gård. 

       Ramsrudområdet tilhører Helgerud skole.     

       Grensen mellom Helgerud skole og Stranden skole går ved Sandaker. 

       Grensen mellom Helgerud skole og Sokna skole går ved Skotland og Møtteberg  

        

 1.5  Hov ungdomsskole 

Elever som bor i området som sokner til Hønefoss og Ullerål skoler tilhører Hov 

ungdomsskole. 

 

1.6  Hønefoss skole 

Grensen mot Eikli går ved Stangsgate. Mot Ullerål er grensen jernbanebrua i          

Hønengata. Hele Hengsle inkl. området Mossejordet og Westheimsgate tilhører   

Hønefoss skole. Mot Vang skole går grensen øst for Vestern gård. Vestern gård  

og Kragstad tilhører Hønefoss skole. 

 

 1.7  Kirkeskolen 

Grensen mot Vang skole går sydvest for Puttenstøtta. Grensen mot Vegård skole 

går ved Kalkverket. Mot Stranden skole går grensen ved det første grustaket etter 

Busund bru. Tandbergmoen, Hverven, Monserud, Hvervenenga tilhører  

       Kirkeskolen.  

 

1.8  Nes skole 

       Grensen mellom Hallingby og Nes skoler går ved Grøterudberget.  

 

1.9  Sokna skole 

       Grensen mellom Helgerud og Sokna skoler går ved Skotland og Møtteberg.    

       (Støveren, Bakåsen, Fonkalsrud, Roa tilhører Sokna skole).        



Opptaksområder for grunnskolene i Ringerike à jour 20.03.12 

 

 

 

1.10 Stranden skole 

        Mot Kirkeskolen går grensen ved det første grustaket etter Busund bru.     

        Mot Tyristrand skole går grensen ved Berggård. Mot Eikli skole er grensen ved  

        Styggdalsbakken, og mot Helgerud skole er grensen ved Sandaker. 

 

1.11 Tyristrand skole 

        Mot Stranden skole går grensen ved Berggård. Elever som går på barnetrinnet  

        ved Stranden skole, tilhører Tyristrand skole på ungdomstrinnet.  

 

1.12 Ullerål skole 

        Grensen mot Hallingby skole er nedenfor gamle Hen mølle.  

        Mot Hønefoss skole går grensen ved jernbanebrua i Hønengata.  

        Følgende områder hører til Ullerål skole: Storjordet, Haldenjordet, Rabba,  

        (hele Rabbaveien) Rundtom, Øyatangen, Eggemoveien til grense mot 

        Oppland, Almemoen, Vågård og Geiteryggen.         

 

1.13 Vang skole 

        Grensen mot Kirkeskolen går sydvest for Puttenstøtta.  

        Grensen mot Hønefoss skole går øst for Vestern gård.  

        Grensen mot Ullerål skole går ved jernbanen/Hvalsmoveien.  

        Hele tidligere Åsbygda skoles opptaksområde inngår i Vang skoles  

        opptaksområde. 

 

1.14 Vegård skole 

        Grensen mot Kirkeskolen går ved Kalkverket. 

 

1.15 Veien skole 

        Grensen mellom Helgerud og Veien skoler går ved avkjøringen til Oppen gård.   

        Hallumsdalen, Ve Terrasse, Trymsvei, Odinsvei, Vebakken, Veksalveien,  

        Veksalbakken og nedre del av Heradsbygdveien tilhører Veien skole.  

        Grensen mot Hønefoss skole er ved jernbanen.  

        Øvre del av Vinterroveien, Vestliveien, Furulundveien, Veienkroken og flata på   

        Veienmoen/Høyby tilhører Veien skole. 

 

1.16 Veienmarka ungdomsskole 

Elever som bor i opptaksområdet til Eikli, Helgerud og Veien skoler tilhører 

Veienmarka ungdomsskole. 

 

 



 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 01/01553-002  Arkiv: 044 A2 &61  

 

SAKSPROTOKOLL: SKOLEBYTTE (DELEGERING AV MYNDIGHET)  

 

Behandling i Hovedstyret for kultur, omsorg og oppvekstmiljø 20.06.01 sak 01/0059: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Vedtak i Hovedstyret for kultur, omsorg og oppvekstmiljø: 

1)  Rektor ved tilflyttingsskolen får delegert myndighet til å fatte vedtak i saker vedr. 

skolebytte fra skolestart høsten 2001 i.h.t. dagens regler. 

 

Pkt: 3 i retningslinjer for saksbehandling av skolebytter vedtatt at Hovedstyret for kultur, 

omsorg og oppvekstmiljø den 17.06.98 endres til følgende:   I  vurderingen av søknader om 

skolebytte skal hensynet til klassen og totalt sett på den enkelte skole, avstanden hjem/skole og 

tilknytning til nærmiljøet tas i betraktning, i tillegg til foreldrenes ønsker. Skolebytte skal ikke 

medføre økte utgifter til flere klasser. Det dekkes ikke merutgifter til  skoleskyss i forbindelse 

med skolebytter. 

 



Fra opplæringsloven 

Kapittel 8. Organisering av undervisninga 

§ 8-1.Skolen 

Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i 

nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike 

områda i kommunen soknar til. Kravet i § 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om 

kunngjering i Norsk Lovtidend gjeld ikkje. 

To eller fleire kommunar kan avtale at område i ein kommune soknar til ein skole i 

nabokommunen. Elles gjeld retten etter første ledd første punktum. Kommunane må gi 

likelydande forskrift om kva for område i kommunane som soknar til denne skolen. 

Kommunane skal opprette ein skriftleg samarbeidsavtale. Kommunestyret vedtar sjølv 

avtalen og endringar i denne. Samarbeidsavtalen skal minst innehalde fråsegn om: 

a) 
opprekning av avtalepartane og kva kommune som skal drifte skolen som dei gitte 
områda soknar til 

b) det økonomiske oppgjeret mellom kommunane, som kostnader til skyssordning 

c) varigheita på avtalen 

d) reglar for å tre ut av og avvikle samarbeidet, og 

e) anna som etter lov krev avtale. 

Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til. 

Ein elev kan i særlege tilfelle flyttast til ein annan skole enn den skolen eleven har rett til 

å gå på etter første ledd, dersom omsynet til dei andre elevane tilseier det. Grunnen til at 

ein elev kan flyttast, kan til dømes vere at eleven mobbar ein eller fleire medelevar. Før 

det blir gjort vedtak om å flytte ein elev, skal ein ha prøvd andre tiltak. Når det er 

nødvendig, kan eleven flyttast til ein skole utanfor kommunen, men ikkje slik at eleven 

må flytte ut av heimen eller at skoleskyssen blir uforsvarleg lang. 

0 
Endra med lover 30 juni 2000 nr. 63 (ikr. 1 aug 2000, etter res. 30 juni 2000 nr. 645), 21 
juni 2013 nr. 98 (ikr. 1 aug 2013, etter res. 21 juni 2013 nr. 685), 24 apr 2015 nr. 23. 

 



            

           07.12.15 

 

Svar på høringsbrev – Reviderte opptaksområder – fritt skolevalg (Saksnr. 15/8694-3) SU Tyristrand 

skole. 

 

 

Til stede:  

To representanter for elevrådet på barneskolen, to representanter for elevrådet på u.skolen, to 

representanter for FAU, to representanter for lærerne, to representanter for andre ansatte og 

rektor. 

 SU ved Tyristrand skole ønsker å opprettholde de opptaksområdene som er i dag for vår 

skole. 

-  Ved innføring av nye opptaksområder blir konsekvensen at man splitter Askbygda i to. SU 

ønsker ikke at dette skal skje, og dette er SU sitt hovedargument for å beholde nåværende 

opptaksområder. 

- Gode relasjoner og godt samarbeid mellom befolkningen i Askbygda og Tyristrand/Nakkerud 

er allerede opparbeidet etter at Stranden skole ble lagt ned (samfunn og skole). 

 SU ved Tyristrand skole ønsker ikke innføring av fritt skolevalg. 

- SU ser ingen hensikt i å innføre fritt skolevalg med de begrensningene som er skissert i 

høringen. 

- SU er redd for konkurranse mellom skolene om hvilken skole som er best å gå på. 

 

 

Referent 

Erik Lund 

Rektor 

 



Høringsuttalelse ang reviderte opptaksområder for grunnskolene i Ringerike fra FAU Tyristrand skole 

Arkivsaksnr 15/8694 

 

FAU  Tyristrand skole ønsker å opprettholde de opptaksområdene som i dag eksisterer  for vår skole.  

I 2014 ble Stranden skole lagt ned og alle elevene valgte overflytting  til Tyristrand . Elevene og 

foreldrene er nå etter snart 2 år vel integrert ved Tyristrand skole, gode relasjoner og godt samarbeid 

mellom bygdene Ask, Nakkerud og Tyristrand er opparbeidet.  

 

Ved å endre opptaksområdene for grunnskolene med det utfallet at Ask bygda deles i fire og de 

tidligere Stranden elevene splittes ser FAU Tyristrand følgende problem.  

 

 Skape uro og engstelse hos barna hvor familier og venner blir splittet og delt til forskjellige 

skoler. Når storskolen skal stå ferdig i 2017 kan elever i tidligere Stranden skolekrets ende 

opp med å bytte skole en gang til ved nedleggelse av Eikli og Kirkeskolen.  

 Ringerike kommune følger ikke FNs konvensjon om barns rettigheter nr 3 som sier at ved alle 

handlinger som omfatter barn skal barnets beste være et grunnleggende hensyn, dette kan vi 

ikke se blir ivaretatt ved å dele tidligere Stranden elever i fire og kanskje må bytte skole tre 

ganger mot sin vilje.  

 Dyr transportløsning til fire ulike skoler siden alle har krav på skoleskyss 

 Vennekretsen til barna splittes og idrett og kulturaktiviteter vil forgå på mange ulike arenaer 

noe som vil føre til at vennskap i nærområdet vil begrenses.  

 

 

FAU  Tyristrand opplever at skolebarna og foreldrene fra tidligere Stranden skole  er svært fornøyde 

med Tyristrand skole, de føler seg trygge og rolige på at barna har en god skolehverdag. Vi ønsker at 

de nå skal få fred etter mange år med uro og nedleggelsestrusler.  

 

 

 

 

På vegne av FAU Tyristrand                11 januar 2016 

Hege Ødegård Killingstad 

Elin Thomasrud Ødegaard 

Nina Johansen (leder) 

 

 



Høringsuttalelse ang reviderte opptaksområder for grunnskolene i Ringerike. 

Arkivsaknr. 15/8694 

På vegne av Ask Utvikling og tidligere FAU ved Stranden skole oppfordrer vi politikerne til å lytte til 

innbyggerne og lokalbefolkningen i de berørte områdene, om å opprettholde dagens løsning for 

skolegrenser. D.v.s. at alle som tidligere soknet til Stranden skole, faller inn under Tyristrand og 

Nakkerud skolekrets. 

Høsten 2014 ble Stranden skole lagt ned. Den gang ga kommunen alle elvene valget om hvilken skole 

de ville begynne på. Valget stod mellom Tyristrand, Helgerud, Kirkeskolen, Veien og Eikli. Alle elevene 

valgte å starte på Tyristrand fordi dette var det mest naturlige og det var viktig for elevene fortsatt å 

holde sammen. Når først nedleggelsen var et faktum var det viktig å handle til BARNAS BESTE, dette 

gjorde kommunen klokt i når de gav elevene dette valget. Den avgjørelsen er alle elevene i dag veldig 

tilfreds med og de har funnet seg godt til rette på Tyristrand skole. For innbyggerne på Ask er det 

naturlig strømning mot Tyristrand og Nakkerud. Bygda føler seg nå som en del av Tyristrand og 

Nakkerud krets. Både når det gjelder fritidsaktiviteter og ikke minst ungdomsskolen.  

På bakgrunn av den avgjørelsen kommunen tok da de godkjente at tidligere Stranden elever fikk 

begynne på Tyristrand tok de samtidig et valg om skolegrense. Vi ber derfor dere alle tenke dere 

godt om før dere lager en endring som splitter den lille bygda på 4 skoler. Det er trist å være vitne til 

at kommunen kun tenker matematikk i sin beregning av hvor skolegrensene skal gå i fremtiden. Vi 

ber dere i stede tenke på BARNAS BESTE (FNs barnekonvensjon artikkel 3) og la elevene og deres 

foreldre få fortsette en forutsigbar og trygg skolehverdag på en skole de nå er så godt integrert ved. 

For småbarnsfamilier og familier som har yngre søsken som skal starte på skolen, er det også 

vanskelig når de ikke vet hvordan de skal løse en så vanskelig situasjon som rammer de mest sårbare, 

nemlig barna våre. I kommuneplan for bygging og utvikling er Ask et satsningsområde. Hvordan 

tenker da kommunen at småbarnsfamilier vil velge å bosette seg på Ask når adressen innenfor 

bygdegrensa er avgjørende for hvilken skole barna skal gå på? 

Alle elevene har krav på skoleskyss. Dette forslaget legger opp til en relativt dyr transportløsning. 

Noe som også er uheldig med tanke på miljøet. 

Alle barna som tidligere gikk på Stranden (og deres søsken), ble ved nedleggelse av Stranden, lovet å 

fullføre skolegangen sin på Tyristrand. Dette må da også gjelde kommende elever i området.  

Vi ber dere nå ta deres eget ord på alvor og la barna våre få en trygg og stabil barndom i nærhet til 

deres venner og omgangskrets.  

 

Ask, 14. januar 2016 

Anders Lerberg Kopstad, Ask Utvikling  

Bernt Gran 

Janne Solli, tidligere FAU Stranden skole 

Nina Rødningen 
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Oppvekst og kultur v/Geir Svingheim  

Postboks 123 Sentrum 

3502 Hønefoss 

  
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/2176-16 1779/16 033  18.01.2016 

 

Høringsuttalelse fra SU Hov ungdomsskole ang fritt skolevalg og reviderte 

opptaksområder 

 

Reviderte opptaksområder: 

Samarbeidsutvalget på Hov ungdomsskole ønsker at en ser på muligheter for å endre den 

nåværende og foreslåtte skolegrensen mellom Hov ungdomsskole (og Ullerål skole) og 

Hallingby. Hov ungdomsskole foreslår at alle elever i hele bygda Nymoen og Nybyen går til 

samme skole, Ullerål skole/Hov ungdomsskole. I dag deles bygda i to og jevnaldrende i et 

etablert sosialt nærmiljø splittes til ulike skoler. Opptaksområdene bør fokusere på naturlige 

sosiale jevnaldrendemiljøer og sikre at disse får gå på samme skole. 

 

Fritt skolevalg:  

Samfunnsutviklingen tilsier at vi går mot fritt skolevalg basert på den enkeltes ønske om større 

valgfrihet på mange områder, også skole. Rektor ved den enkelte skole gis i forslaget rett til å 

innvilge eller ikke innvilge et skoleønske, utenfor skolens oppvekstområde, basert på 

kapasitet. Samarbeidsutvalget ved Hov ungdomsskole ønsker i denne sammenheng at tydelige 

kriterier for hva begrepet kapasitet innebærer, i og for Ringeriksskolen, defineres for å sikre en 

felles og likeverdig saksbehandling i kommunen. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Tone Sandvik 

Rektor 

tone.sandvik@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

På vegne av SU Hov ungdomsskole: Helene N. Grun (elevråd), Martin S. Nyhuus (elevråd), Richard 

Baksvær (FAU), Maria E. Wien (FAU), Kine Borg (ped.personale), Geir Forbord (lærer), Arnbjørn 

Moløkken (Ringerike kommune), Hanne Brodalen (andre tilsatte), Tone Sandvik (rektor), 

 



 
Vang skole 

Fløytingen 95 - 3514  Hønefoss    

Telefon: 32 17 14 70    

E-post: vang.skole@ringerike.kommune.no 
 

 

 

 
15. februar 2016 

 

 

HØRINGSUTTALELSE FRA SAMARBEIDSUTVALGET VED VANG SKOLE 

«Reviderte opptaksområder og fritt skolevalg». 

 

Saken ble tatt opp i Samarbeidsutvalget (SU) ved Vang skole den 20.januar 2016. 

Fritt skolevalg 

SU ved vang skole ønsker ikke å støtte fritt skolevalg, fordi vi anser det viktig å skape 
tilhørighet til barnas nærmiljø. Vi mener også at fritt skolevalg vil kreve mer transport av barn, 
noe som vi anser som ugunstig sett fra et miljøhensyn.  
Dagens ordning gir også rom for skolebytte. Det er viktig at det lages en veiledning til 
rektorer hvordan de skal forholde seg til søknad om skolebytte. 
 

Reviderte opptaksområder. 

I saksframlegget side 2, 3 avsnitt mener vi at årstallet for ferdigstilling av ny skole i Hønefoss 
syd strykes. 
  
Punkt A.12 
Grensen mot Kirkeskolen går mellom Hadelandsveien 283 og 269. (ingen nummer mellom). 
Elevene som bor i Hadelandsveien 283 og oppover (og har tilgang til gangveien Putten- 
Klekken) tilhører Vang skolekrets.  
Grensen mot Hønefoss skole får øst for Vestern gård. 
Grensen mot Ullerål skole går ved jernbanen/Viulveien.  
Hele tidligere Vegård opptaksområde tilhører Vang skole inntil ny skole i Hønefoss syd står 
ferdig. Det må presiseres: De som starter på Vang skole før ny skole er ferdig, fullfører 
barnskoleløpet på Vang skole. Det er viktig at disse elevenes rett til skoleskyss opprettholdes 
helt til de går ut av Vang skole. 
 
 
På vegne av Vang skoles SU 
Kari Amlien, sekretær  
 

 
 

Vang skole



Ringerike kommune  

Postboks 123, Sentrum 

3502 Hønefoss  

 

Reviderte opptaksområder for grunnskolene i Ringerike og innføring av fritt skolevalg – 

høring, saksnr. 15/8694-1 

 

Høringsuttalelse fra SU Helgerud Skole 

 

Vedr. A.4. 

Ad. Grensen mellom Helgerud og Veien skole går ved avkjøringen til Oppen gård. 

Helgerud SU mener at naturlig skolekretsgrense for Heradsbygda går ved Ve-krysset, ikke ved 

avkjøringen til Oppen gård. 

Skolen har i dag flere elever fra grenseområdet mellom skolekretsene Veien og Helgerud. Når 

kommunen nå ser på kretsgrensene, mener vi at denne grensen bør vurderes på nytt. 

 

280116 

 

Helgerud skole 

 

Benedicte Murstad Sollien 

Sekretær SU 

 

 

 

 

 



MOTTATT 02 ttB,2016

SU VEIENMARKA UNGDOMSSKOLE

31. januar 2016

Ringerike kommune
Postboks 123
3502 Hønefoss
p" _o_stmotta k@ ri n q e ri ke. ko ttULU n e. no

Dokid:
1 601 1 936
(15/8694-16)
Høringsuttalelse:

HøRINGSUTTALELSE: REVIDERTE OPPTAKSOMRADER . FRITT SKOLEVALG

SU ved Veienmarka ungdomsskole har gjennomgått høringsbrevet fra
hovedkomiteen for oppvekst og kultur vedrørende fritt skolevalg og nye
opptaksområder. Høringsbrevet er gjennomgått av SU Veienmarka i møte den
29.januar 2016.
SU Veienmarka har med bakgrunn i sin gjennomgang følgende uttalelser i denne
høringsuttalelsen:

Fritt skolevalq:
SU ved Veienmarka ungdomsskole ønsker ikke å støtte fritt skolevalg. Vi begrunner
dette med nedennevnte punkter:

Vi mener det er viktig med en forutsigbar hverdag for både elever, foreldre og
ansatte. Et fritt skolevalg vil kunne medføre en høyere frekvens av skolebytter
som vil medføre tilsvarende overføring av ressurser per barn. Dette betyr at
det blir mer utfordrende å styre etter trygge og forutsigbare rammer. For
lærerne kan det bety ufrivillige bytte av lærerjobber. For elevene kan det bety
mind re forutsigbart klassemiljø.

Det er også betydelige utfordringer knyttet til å beregne <riktig> verdi på
elevsjekken og å håndtere lærerovertallighet ved skoler som velges vekk.

Mange kommuner har ikke økonomi til å finansiere skoleskyss i større omfang
enn det som gjøres i dag, og de fleste vil vel være enig i at det ikke er ønskelig
at det er foreldrenes økonomi som skal bestemmer hvem som kan velge.

Vi mener at dette i større grad kan være med på å danne A- og B- skoler. Med
økende grad av offentliggjøring av resultater på nasjonale prøver, eksamen og
mobbeundersøkelser så vil det være fristende å velge skoler med bakgrunn i

medienes omtale. De skolene med best omdømme vil således være mest
attraktive og vil kunne <tømme>> de mindre attraktive skolene for elever. Vi
mener det ikke alltid er sammenheng mellom medieskapt omdømme og

a

t

a



o

kvalitet på den enkelte skole. En skole kan fortjent oppnå et dårlig rykte, men
vi vet alle at et slikt rykte lever lenge etter at skolen har gjennomført viktige
forbedringstiltak. Videre vil offentlig tilgjengelig informasjon om oppnådde
karakterer i de ulike fag kunne være sterkt misvisende. For eksempel vil det
være vanskelig å fullt ut korrigere for foreldrenes utdanningsbakgrunn og
andre forhold som ligger utenfor skolens kontroll. Uansett vil det være viktig at
men ser på årsaken til at elever velger seg bort, og at det blir gjennomført
nødvendige tiltak om det viser seg at kvaliteten på opplæringstilbudet er for
dårlig.

Vi anser det som viktig å skape tilhørighet til elevenes nærmiljø og vi
understreker at også dagens ordning gir rom for skolebytte.

Revidering av opptaksområdene:
Dette har vi ingen spesifikke kommentarer til

På vegne av SU Veienmarka ungdomsskole -
lsabell Skjersli, leder og Eskil D. Rotherud, sekretær



Høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget og Foreldrenes arbeidsutvalg ved Haugsbygd 

ungdomsskole i sak 15/8694-3 Reviderte opptaksområder – fritt skolevalg 

 

1. Samarbeidsutvalget (SU) og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Haugsbygd ungdomsskole 

hadde et felles møte tirsdag 13.01.2016 hvor saken om innføring av fritt skolevalg ble 

diskutert. 

2. SU og FAU mener fritt skolevalg kan føre til kortsiktige skoleskifter, noe som vanskeliggjør 

langsiktig planlegging for skolene og som igjen kan føre til dårligere læringsmiljø for elevene. 

En manglende langsiktig planlegging kan også føre til usikkerhet blant de ansatte ved 

skolene. Dette kan føre til dårlig arbeidsmiljø blant ansatte som også kan påvirke 

læringsmiljøet for elevene. 

3. SU og FAU mener det er viktig å tilstrebe at barna går på skole sammen med barn fra sitt 

nærmiljø. Slik kan de lære seg å leve i et miljø og løse eventuelt oppståtte konflikter. Vi 

mener det bør være en viss terskel før man går til det skritt å ta barn ut av konflikten ved å 

bytte til en annen skole. Dagens ordningen ved bytte av skole ved særskilte behov, mener vi 

fungerer bra.   

4. En annen fare ved fritt skolevalg er at enkelte skoler kan bli «eliteskoler», og vi kan uten at vi 

har noen kontroll på det, få «taper» og «vinner» skoler. Dette kan skape uønskede skiller i 

Ringerikssamfunnet. 

5. Transportøkonomisk kan dette fort bli en fordyrende løsning dersom mange ønsker å gå på 

en skole der det ikke er en naturlig bussforbindelse. På barneskolenivå, vil timeplanen også 

måtte legges opp i forhold til busstider – dette er komplisert nok som det er i dag. 

Konklusjon 

SU og FAU ved Haugsbygd ungdomsskole ønsker ikke innføring av fritt skolevalg fordi vi mener 

det er viktig å få mest mulig skole ut av de pengene vi har til rådighet og fordi elever med 

særskilte behov for skolebytte, allerede blir ivaretatt med dagens ordning. 

 

Med hilsen 

Samarbeidsutvalget og FAU ved Haugsbygd ungdomsskole 

 

 



Referat fra SU/SMU møte på Veien skole 02.12.2015 

 

Tilstede 
 
Fra personalet: Aashild Kvale, Tore Bråten Barnås, Inger Lise Frogh, Bente Tandberg 
 
Fra FAU: Lise Furulund, Svein Arne Haugerud, Morten Rønning, Johan Møller.  

Fra elevråd: Torjus Vinjevoll 

Politikerrepresentant: Trine Sandum 

Ikke tilstede: Alexandra Opdahl 

 

Sak 1  Godkjenning av referat fra SU/SMU - møte 09.09.2015 

 Referat godkjent 

Sak 2  Referatsaker fra elevråd 

 BUK – forberedelser: Håndballmål vil bli prioritert fra elevrådet. 
 Gave fra kommunalsjef. Kr 8000 i forbindelse med 50 års –jubileet.  

Elevrådet har besluttet å bruke pengene til bowlingbesøk for alle skolens 
elever.  

 Referatsaker fra FAU møte 25.11.2015 

 Jubileumskveldene på skolen: FAU fornøyd med overskuddet. Skolen har fått 
dekket sine jubileumsutgifter.   

 FAU ønsker bedre oppslutning om FAU møtene. 
 Opprydding på FAU sitt rom er gjort. 
 Julegrantenning: Årets 3. trinn har gjennomført denne med godt resultat.  
 Spørreskjema ut til foreldre.om elevers behov for buss hjem fra skolen er 

sendt ut i regi av FAU. På bakgrunn av resultatene vil FAU gjøre en 
henvendelse til Lillian Ellevold, Ringerike kommune og Brakar. Veien skole 
støtter FAU i denne saken. 

 Minibankterminal innkjøpt.  
 Åpningstid skolen: Lærerne som låser opp dørene på morgenen bør møte 

elevene på en positiv måte. 
 Utvidelse av dagens parkeringsplass og eventuelt flytting av ansatte-  

parkering: FAU tar kontakt med grunneier om det er muligheter for dette.  
 FAU ønsker å få opp et skilt med forbudt parkering langs gangveien. 

Hovedkomiteen for areal og miljø har overtatt slike saker etter at trafikkrådet 
er nedlagt. Henvendelse bør rettes dit. FAU følger opp saken.  

 FAU sin rolle ved skolen: Det er enighet i FAU om å endre profil på de saker 
og arbeidsoppgaver som FAU skal være involvert i. Det er enighet i FAU om 
at de ønsker å ha noen mer «faglige» prosjekter å arbeide med. Det ønskes 
en dreining av saker som omhandler skolens virksomhet. 

 

 



Sak 3  Samarbeidsutvalget. Hvordan får vi det i gang? 

 Det er naturlig at SU/SMU følger opp denne profilen i sitt arbeid. Alle organer 
må bli flinkere til å melde saker til SU/SMU. Skolen kan også blir mer aktiv i å 
gi informasjon om aktuelle saker og det som rører seg i skolehverdagen. 

Sak 4 Mobbing på skolen. Hvor er skolen i dette?   

FAU ba om informasjon fra skolen på hvilke verktøy som brukes i arbeidet mot 
mobbing. 

Skolen informerte om rutiner og prosedyrer i kommunens handlingsplan mot mobbing 
og vold, bruk av «PALS» og «Mitt valg» som forebyggende programmer.  

Skolen bruker kartleggingsverktøyet «Spekter» utarbeidet av atferdssenteret i 
Stavanger for å skaffe seg informasjon om læringsmiljøet i klassene. I tillegg har vi 
Elevundersøkelsen på 7. trinn og Foreldreundersøkelsen på 3. og 7. trinn. 

Inspeksjonen ute styrkes i aktuelle perioder mht i varetagelse av enkeltelever og 
spesielle fokusbarn. 

Skolen utarbeider skriftlig dokumentasjon over arbeid som gjøres i mobbesaker og 
har tett dialog med involverte foreldre og elever. 

 Enighet om at alle parter må være flinke til å melde saker der det er mistanke om at 
mobbing foregår. Det er gjennom tett samarbeid hjem og skole at arbeidet for å 
hindre mobbing blir vellykket. 

  

FAU ønsker presentasjon av PALS på neste møte, 13. januar 2016. 

Sak 5  Eventuelt 

 Høring reviderte opptaksområder - Fritt skolevalg. Frist 01.02.2015. 
Det er ikke forslag på fritt skolevalg og opptaksområdet for Veien skole 
foreslås ikke endret. Veien skole ønsker heller ingen endring.  

 Informasjon om situasjonen i Ringerike kommune når det gjelder flyktninger 
og asylsøkere. 

 Økonomiplan 2016.  Informasjon om signaler fra formannskapet. Endelig 
vedtak i kommunestyret i uke 51. 

 Referat fra vernerunde på Veien skole 24.11.2015.. 
Sak til FAU møtet 13.012.2016: Dugnad for reparasjon/vedlikehold av 
hinderløypa. 

 Tore Barnås ønsket at FAU overtar ansvaret for innsamling av midler til 
leirskole for 7. trinn. 

 Arbeidet med Mitt Valg: Rapporter for høsthalvåret skrives i disse dager og 
skal sendes samlet til Lions. 

 Orientering om resultater og videre arbeid med nasjonale prøver. 
 Svein Arne Haugerud spurte om hvor mange nasjonaliteter det er på Veien 

skole? Rektor sjekker det ut til FAU –møtet 13. januar 2016. 
 
SU/SMU møter våren 2016: 24.februar 25. mai kl. 20.00 -21.00 
 
Bente Tandberg,  
Ref. 



Retningslinjer for behandling av søknad om skolegang ved annen skole enn den eleven sokner til 

Opplæringsloven § 8-1: 

1. «Grunnakoleelevane har rett til å på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i 

nærmiljøet dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i 

kommunen soknar til. Kravet i § 38 første bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk  

Lovtidend gjeld ikkje. 

Opplæringsloven § 8-1,  3. ledd e.: 

e) Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven sokner til. 

 

Kommunale retningslinjer for behandling av ved  søknad  om skolegang  ved annen skole enn den 

eleven sokner til: 

(Behandles av Hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK) 09.03.16) 

 

1. Foreldre/foresatte som ønsker skolegang for sitt/sine barn ved annen skole enn den 

eleven sokner til, sender søknad til den skolen det søkes om plass ved. Eventuelle 

skyssutgifter dekkes av foresatte. 

2. Rektor ved skolen det søkes plass ved, vurderer om skolen har kapasitet til eleven. 

Rektor fatter vedtak (enkeltvedtak) med klagerett, og håndteres i tråd med 

forvaltningslovens bestemmelser. Kopi av vedtaket sendes til den skolen eleven 

opprinnelig sokner til. 

3. Eventuelle klagesaker forberedes ved den enkelte skole. Klagen sendes så 

kommuneleddet som enten imøtekommer klagen eller sender saken til Fylkesmannen for 

endelig avgjørelse. 

4. Dersom foresatt ønsker å søke sitt barn inn ved annen skole enn den barnet sokner til, 

gis det mulighet for dette. Det vil være en forutsetning at søknad om skolegang utenom 

egen skolekrets følger innskrivingen som et vedlegg 

5. Når det må prioriteres mellom elever som søker om skolegang ved annen skole enn den 

eleven sokner til, skal følgende kriterier i prioritert rekkefølge vektlegges: 

1) Det må være elevkapasitet både til nåværende og framtidige elever i 

opptaksområdet. 

2) Om søknaden er tilrådd av PPT eller annen sakkyndig instans 

3) Om eleven har søsken ved skolen fra før 

4) Om eleven får tryggere skolevei 

5) Geografisk nærhet til skolen 

6. Elever som flytter innen kommunen i løpet av et skoleår, kan eleven etter søknad få 

fortsette ved samme skole ut skoleåret. Eventuelle skysskostnader må foresatte dekke 

fra første dag. 

7. Elever som har fått innvilget skolegang ved «annan skole enn den eleven soknar til», får 

fortsette ved skolen ut grunnskoletida uten å måtte søke på nytt hvert år. Eventuelle 

skyssutgifter dekkes av foresatte. 
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Alternative samarbeidsløsninger – grunnskole -  Sør-Aurdal 

kommune og Ringerike kommune - Høringsgrunnlag  

 
Forslag til vedtak: 

 

Høringsbrev og notat med alternative samarbeidsløsninger – grunnskole - sendes på høring 

med høringsfrist 3. juni 2016. 

 

 

 

 

Bakgrunn for saken 

 
Vedtak i kommunestyrene i begge kommune juni 2015; 

Sør-Aurdal kommune og Ringerike kommune nedsetter arbeidsgruppe og et felles 

tverrpolitisk utvalg med mandat og framdrift som beskrevet i saksframlegget.  

 

Arbeidsgruppe ble nedsatt og har bestått av: 

Inger Randi Islandsmoen Kleven – tjenesteleder Oppvekst og kultur i Sør-Aurdal 

Anne Kirsti Sørumshaugen – tjenesteleder helse og familie i Sør-Aurdal 

Annette Sulland – enhetsleder Nes omsorgssenter og hjemmetjenesten i Ringerike kommune 

Geir Svingheim – spesialrådgiver oppvekst Ringerike kommune 

 

Tverrpolitisk referansegruppe har bestått av: 

Kåre Helland – ordfører Sør – Aurdal kommune 

Trinne Adde Hansebakken – varaordfører Sør-Aurdal kommune 

Harald Liodden – representant for opposisjonen Sør-Aurdal kommune 

Kjell Børre Hansen – ordfører Ringerike kommune 

Dag Henaug – varaordfører Ringerike kommune 

Hans Petter Aasen – representant for opposisjonen i Ringerike kommune 

 

Arbeidsgruppas mandat: 
 



Helse En formalisering av muligheten innbyggerne helt i sør i Sør-Aurdal 

har til å benytte seg av legevaktordningen i Ringerike kommune. Det 

er ikke ønskelig om samarbeid av legetjenestene, men en formell 

avtale som omfatter enkeltstående konsultasjoner. 

Felles helsetilbud innenfor helsefaglige tjenesteområder. Her kan 

nevnes: åpen omsorg, institusjon, helsestasjon og fysioterapi. 

 

Oppvekst  Felles skolekrets for områdene Nes, Begnadalen og Hedalen. 

Barnehageplasser på tvers av kommunegrensene. 

 

Økonomi Forslag til økonomisk oppgjør mellom kommunene ved en eventuell 

justering av kommunegrensen. 

 

Videregående skole Muligheten for ungdom fra Sør- Aurdal til å søke videregående 

skoletilbud i Buskerud, Hønefoss og Ringerike videregående. 

Muligheten for ungdom fra Ringerike til å søke videregående skole i 

Oppland, Leira i Nord-Aurdal kommune. 

Dette er fylkeskommunale oppgaver som må undersøkes med 

Oppland og Buskerud fylker. 

 

Justering  Arbeidsgruppa skal vurdere, og eventuelt foreslå en justering 

av kommunegrensen  kommunegrensene på bakgrunn av den forestående utredningen av 

denne saken og kommunereformen. 

 

 

I et fellesmøte mellom arbeidsgruppa og det tverrpolitiske utvalget 21. januar 2016 

redegjorde arbeidsgruppa for utredningsarbeidet så langt: 

 

Legevakt  

I 2013 mottok Ringerike kommune en forespørsel fra Sør-Aurdal kommune om innbyggerne 

i «ytre deler av kommunen» kunne få benytte tjenester ved Ringerike interkommunale 

legevakt. 

 Henvendelsen ble avklart slik; 

Akutt sjuke personer kan selvsagt uavhengig av kommunetilhørighet kontakte 

nærmeste legekontor/legevakt. 

 

Siden dette spørsmålet ble vurdert så seint som i 2014, vurderer arbeidsgruppa at ytterligere 

arbeid med dette spørsmålet ikke trengs. 

 

Institusjon  

Sør-Aurdal har god dekning i egen kommune når det gjelder institusjonsplasser. Nes 

omsorgssenter tar i mot pasienter fra hele kommunen. 

Arbeidsgruppa vurderer at det ikke er grunnlag for samarbeid om institusjonsplasser. 

 

Hjemmebaserte tjenester 

I Ringerike er det for tiden få innbyggere i grenseområdene mot Sør-Aurdal som mottar 

hjemmetjenester. Situasjonen i Sør-Aurdal er tilsvarende. 

 

 

Justering av kommunegrensen 



Arbeidsgruppa har vurdert dette. En eventuell endring av kommunegrensen må gjennom en 

omfattende demokratisk prosess. To mulige scenarier har vært drøftet; 

1. Flytte kommunegrensen mot Sørum i Begnadalen, og mot Storruste i Hedalen. Dette 

ville bety at deler av Hedalen og Begnadalen framtidig vil Ringerike kommune. 

2. Flytte kommunegrensen sørover til Grøterudberget slik at hele Nes skolekrets vil 

tilhøre Sør-Aurdal kommune. 

Arbeidsgruppa sin vurdering er at dette er et meget omfattende arbeid som vil måtte 

involvere andre tjenester enn skole og helse. Oppdraget vil ikke kunne gjennomføres innen 

tidsfristen for utredningsarbeidet – 01.05.16.  Utredningen av en eventuell justering av 

kommunegrensene må derfor tas opp igjen i et annet forum.   

Arbeidsgruppa sier at et viktig moment når det gjelder justering av kommunegrensen er at 

nivået på arbeidsgiveravgift er vesentlig lavere i Sør-Aurdal enn i Ringerike. 

 

Det tverrpolitiske utvalget ga sin støtte til arbeidsgruppas vurdering av det videre 

utredningsarbeidet: 

 Arbeidsgruppa konsentrerer det videre utredningsarbeidet om løsninger for 

grunnskolene.  

For blant annet å avklare den politiske behandlingen av mulige samarbeidsløsninger, ble det 

også avholdt en fellesmøte mellom arbeidsgruppa og det tverrpolitiske utvalget 14. mars 

2016. 

I dette møtet fikk arbeidsgruppa råd for videre framdrift, noe som ligger til grunn for 

det videre arbeidet:  

 Formannskapene i begge kommunene får sak som inneholder 3-4 alternativer for 

framtidig grunnskoleløsning. Disse legges fram uten prioritering. Rådmannen foreslår i 

sin innstilling at forslagene sendes ut på høring med høringsperiode fra vedtak i 

formannskapsmøtene i april – 05.06.16. 

 Samarbeidsutvalgene og foreldrenes arbeidsutvalg (SU og FAU) kan arrangere folke- 

bygdemøte (-r) i høringsperioden innen medio mai. Her er arbeidsgruppa + 

referansegruppa naturlige deltakere.  

 Høringsbrev og notat som omhandler alternative grunnskoleløsninger sendes 

samarbeidsutvalgene (SU-ene), elevrådene, lag og foreninger i bygdene + andre.  

 Etter høringsfristen sammenfatter arbeidsgruppa innkomne høringsuttalelser, og et 

forbereder politisk sak som legges fram slik at kommunestyrene får behandlet saken før 

1. juli i år. 

 

 

Den videre framdrift blir dersom forslaget til vedtak blir vedtatt: 

 Høringsperiode: Fra vedtak i formannskapene i april – 05.06.16. 

 Et eller flere bygdemøter i første halvdel av mai.  

 Arbeidsgruppa, med eventuell bistand av det tverrpolitiske utvalget, sammenfatter 

høringsuttalelsene og forbereder politisk sak til begge kommunestyrene for 

behandling i slutten av juni 2016.  

 

Høringsbrev og notat med alternative samarbeidsløsninger følger denne saken som vedlegg. 

 

Rådmannens vurdering 



Rådmannen er opptatt av at innbyggerne, uavhengig av bosted i kommunen, skal ha gode 

tjenester. Elevtallet ved skolene i Begnadalen, Hedalen og Nes er synkende, og 

framskrivinger viser en betydelig nedgang fram mot 2020. Et samarbeid mellom Sør–Aurdal 

og Ringerike kommune om skoleløsning for Begnadalen, Hedalen og Nes vurderes som et 

framtidsrettet alternativ, dersom det fortsatt skal være grunnskoler mellom Hallingby og 

Bagn. Rådmannen anbefaler at alternative løsninger sendes på høring. 

 

 

Vedlegg 

 

 Høringsbrev  

 Notat med alternative samarbeidsløsninger 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Sør-Aurdal kommune – Ringerike kommune 

Høringsnotat 
Alternative samarbeidsløsninger – grunnskole 
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Høringsnotat alternative samarbeidsløsninger – grunnskole – Sør-Aurdal 

kommune og Ringerike kommune 

 

Arbeidsgruppa har siden tidlig høst 2015 arbeidet ut fra det vedtatte mandatet. 

Fra desember 2015 har utredningen i det vesentlige dreid seg om forskjellige løsninger for 

grunnskoledrift.  

Fra politisk hold har følgende problemstilling blitt trukket fram: 

 Skal det være grunnskoler mellom Hallingby i Ringerike og Bagn i Sør-Aurdal, og i så 

fall hvor skal den/disse være lokalisert? 

 

Befolkningsutviklingen 

Befolkningsutviklingen i området Nes i Ringerike og Hedalen – Begnadalen i Sør–Aurdal er 

negativ. Dette er ikke bare en tendens, og framskrivinger av elevtallet ved de tre skolene i 

området synliggjør denne utviklingen. 

I Norge har antallet grunnskoler blitt redusert mye de siste årene.  

I 2014 var det 2886 grunnskoler i landet, nesten 400 færre enn i 2004. Det er i hovedsak 

skoler med under 100 elever som har blitt lagt ned. 

I 2004 hadde 1200 grunnskoler mindre enn 100 elever. I 2014 var tallet på skoler med under 

100 elever sunket til 900. 

Antall opplæringspliktige barn har i samme periode økt.  

 

Arbeidsgruppa anbefaler samarbeidsløsninger.  

Samarbeidsløsninger kan gi elevene et bedre og mer framtidsrettet grunnskoletilbud enn det vi 

har mulighet til innenfor dagens organisering med tre skoler lokalisert i et begrenset 

geografisk område. 

Økonomisk blir en samlokalisert løsning billigere – stordriftsfordeler. 

 

Neste side viser elevtallsutviklingen i Hedalen, Begnadalen og Nes de neste seks årene. 

Tallmaterialet bygger på dagens elevtall, og barn under skolepliktig alder som er bosatt 

områdene.  

 Felles for alle de 3 skolene er en betydelig nedgang i elevtallet. 

 De oppgitte tallene for skoleåret 2015/2016 er hentete fra GSI – rapportering pr. 

01.10.15 
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Begnadalen skole (uten u. trinn) 

Trinn 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

1 6 2 2 2 1 5 4 

2 7 6 2 2 2 1 5 

3 9 7 6 2 2 2 1 

4 6 8 7 6 2 2 2 

5 6 6 8 7 6 2 2 

6 4 6 6 8 7 6 2 

7 4 4 6 6 8 7 6 

sum 42 39 37 33 28 25 22 

Begnadalen skole har inneværende skoleår 40 elever. Framskriving viser at elevtallet ved Begnadalen 

skole nesten er halvert om 6 år.  

Hedalen skole 

Trinn 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

1 10 5 7 4 9 3 5 

2 9 10 5 7 4 9 3 

3 6 8 10 5 7 4 9 

4 2 6 8 10 5 7 4 

5 7 2 6 8 10 5 7 

6 4 6 2 6 8 10 5 

7 12 4 6 2 6 8 10 

8 8 11 4 6 2 6 8 

9 5 9 11 4 6 2 6 

10 14 5 9 11 4 6 2 

sum 77 66 68 63 61 60 59 
 

   Om 6 år viser prognosen at elevtallet ved Hedalen barne- og ungdomsskole vil bli redusert med over 

30 %. 

Nes skole 

Trinn 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

1 2 1 2 2 2 4 2 

2 0 2 1 2 2 2 4 

3 2 0 2 1 2 2 2 

4 2 2 0 2 1 2 2 

5 0 2 2 0 2 1 2 

6 5 0 2 2 0 2 1 

7 4 5 0 2 2 0 2 

8 4 4 5 0 2 2 0 

9 2 4 4 5 0 2 2 

10 6 2 4 4 5 0 2 

sum 27 22 22 20 18 17 19 
 

    Inneværende skoleår er det 34 elever som får opplæring ved Nes skole. Om 6 år er viser prognosen et 

elevtall som er 35 % lavere. 
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Avstand og reisetid mellom skolene 

Strekning Avstand Ca. tid ved 

direktekjøring 

Nes – Hedalen b/u skole 22km 20 min 

Begnadalen skole. Hedalen b/u skole 9km 15 min 

Begnadalen skole - Bagn 27km 25 min 

Hedalen b/u skole - Bagn 36km 40 min 

Nes – Begnadalen skole 22km 15 min 

 

 

Elever med skoleskyss ved skolene inneværende skoleår 

Skole Skyss 

1. trinn 

Skyss over 2. – 

10. trinn 

Totalt elever med 

skyss 

Elevtall ved 

skolen 

% med 

skyss 

Begnadalen 

skole 

6 32 38 42 90 % 

Hedalen barne- 

og 

ungdomsskole 

10 47 57 77 75 % 

Nes skole 2 15 17 27 63 % 
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Elever på 1. trinn har rett til gratis skyss når avstanden mellom hjem og skole er mer enn to 

kilometer. Elever på de øvrige trinnene har rett til gratis skyss når avstanden er mer enn fire 

kilometer. 

Ut over dette er noen elever innvilget gratis skyss på grunn av særlig farlig skolevei. 

Inneværende skoleår er ca. 75 % av elevene ved de aktuelle skolene innvilget fri skoleskyss. 

 

Opplæringsloven, skoleplikt og formålet med opplæringen 

Opplæringsloven er overordnet styrende for både grunnskole- og videregående opplæring i 

Norge. 

 

§ 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring 

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i 

samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg 

grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarande opplæring. 

 

Formålet med opplæring uttrykkes i § 1-1 i same lov: 

§ 1-1. Formålet med opplæringa 

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot 

verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. 

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, 

slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, 

likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er 

forankra i menneskerettane. 

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven 

og vår felles internasjonale kulturtradisjon. 

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. 

Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. 

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva 

sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, 

engasjement og utforskartrong. 

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha 

medansvar og rett til medverknad. 

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei 

utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal 

motarbeidast. 

 

Skoleeier, kommunen, er ansvarlig for å legge til rette for at formålet med opplæring skal 

realiseres. For å kunne ivareta dette ansvaret er det avgjørende med tilstrekkelig faglig 

kompetanse på skolene samt at det totale miljøet er positivt og stimulerende. 
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Kompetansekravene for å undervise i grunnskolen har blitt skjerpet, noe som vil resultere i 

flere faglærere – også på barnetrinnet. For små skoler med få lærere er det svært vanskelig å 

oppfylle de nye kompetansekravene. 

Valgfag på ungdomstrinnet omfatter 14 forskjellige læreplaner, og hver skole må tilby 

minst to av disse. Små skoler greier bare å tilby et begrenset antall retninger innenfor valgfag, 

noe som blir begrensende for elevenes skoletilbud. 

 

Årsverk til ordinær undervisning ved de tre skolene inneværende skoler er slik: 

Skole Årsverk til ordinær 

undervisning 

Årsverk fagarbeider/assistent 

Begnadalen skole 4,36 0,81 

Hedalen barne- og 

ungdomsskole 

9,95 1,54 

Nes skole 5,32 1,12 

 I tillegg bruker skolene ressurser til spesialundervisning. 

 

Forskning på skolestørrelse og kvalitet gir ingen entydige svar. Ulike forskningsprosjekter, 

faglige resultater og brukerundersøkelser viser at det er andre faktorer enn størrelsen på 

skolen som har betydning for kvaliteten. Det man med sikkerhet kan si er at små skoler har 

større utfordringer enn større skoler med å rekruttere og utvikle faglig kompetanse. Fordeler 

og ulemper ved å samle elevene: 

Fordeler:  

 Elevene vil møte en mer variert kompetanse blant de ansatte. Endringen i forskrift til 

opplæringsloven der krav til kompetanse for undervisning i barnetrinnet og på 

ungdomstrinnet ble skjerpet, vil vanskelig kunne innfris ved en liten skole. Dette blir 

spesielt en utfordring på Nes og i Hedalen der vi har få elever på ungdomstrinnet og 

slik få lærere knyttet opp imot undervisningen 

 Medarbeidere utvikler seg samspill med andre; få medarbeidere begrenser 

utviklingsmulighetene. Større skoler med flere medarbeidere legger bedre til rette for 

faglige diskusjoner og refleksjoner, noe som legger grunnlaget for en bedring av 

praksis. 

 Det er lettere å organisere spesialundervisningen på en ressurseffektiv måte ved større 

skoler.  

 Det vil bli enklere for elevene å finne noen som «passer» når elevmassen øker. En 

større skole vil bidra til at elevenes sosiale nettverk utvides 

 Skoler med få ansatte er sårbare ved f.eks. sykefravær og lovpålagte permisjoner. 

Begnadalen skole og Hedalen barne- og ungdomsskole sliter med å knytte til seg 
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kvalifiserte vikarer. Ved en liten skole vil fravær av en ansatt kunne få større 

konsekvenser enn ved en større skole. Skoler med flere ansatte skaper større 

fleksibilitet til å håndtere et fravær på en bedre måte enn skoler med få ansatte.   

 For de ansatte vil det lette arbeidsbelastningen ved overgangen fra å undervise i 

fådelte klasser til å kunne forholde seg til elever fra samme årstrinn  

 Tilgangen til varierte læremidler vil være bedre på en større skole.   

 Kostnader til skoledrift pr elev blir lavere ved større skoler.  

 

Ulemper: 

 Ved en liten skole kan det være lettere å ha innsikt i elevmiljøet, følgelig raskere sette inn 

tiltak ved behov. 

 For noen elever representerer et lite og oversiktlig miljø en trygghet. 

SFO-tilbudet kan representere en utfordring for foreldre ved skolenedleggelse. 

 Opplæring i ordinære klasser kan føre til mindre kontakt på tvers av alder. 

 Tilknytningen til eget nærmiljø kan bli dårligere.  

 Flere får lenger reisevei til skolen. 

 

Barnekonvensjonen – barnets beste 

Ved samlokalisering vil elevene møte et større og mer variert miljø, kunne bli en del av større 

sosiale nettverk og få et større tilfang på impulser.   

Barnekonvensjonen kapittel 12 understreker at barn har rett til å si sin mening og bli hørt.  

Dette vil bli ivaretatt ved at elevrådene får uttale seg om de alternative skoleløsningene i 

området. I tillegg vil kommunens barnerepresentant motta høringsnotatet for uttalelse 

Dette blir framlagt sammen med øvrige høringsuttalelser når kommunestyrene i Sør – Aurdal 

og Ringerike får en avgjørende sak til behandling i slutten av juni 2016.  
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Alternative samarbeidsløsninger – grunnskole – Sør-Aurdal 

kommune og Ringerike kommune 

tillegg til høringsbrev – høringsfrist 5. juni 2016 

 

 

A Skoletilbudet for hele grunnskolen (1. – 10. trinn) for elever 

tilhørende Begnadalen skole, Hedalen barne- og 

ungdomsskole og Nes skole samles. 

  

Begnadalen skole legges ned da skolen ikke har stor nok 

bygningsmessig kapasitet 

 

A-1 Skoletilbudet legges til Nes fra 01.08.17. 

A-2 Skoletilbudet legges til Hedalen fra 01.08.17. 

 Samlet elevtall i området, medregnet ungdomstrinnet fra Begnadalen 

skole 

Trinn 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

1 8 11 8 12 12 11 

2 18 8 11 8 12 12 

3 15 18 8 11 8 12 

4 10 15 18 8 11 8 

5 10 16 15 18 8 11 

6 13 10 16 15 18 8 

7 17 12 10 16 15 18 

8 21 13 12 10 16 15 

9 19 15 13 12 10 16 

10 11 13 15 13 12 10 

sum 142 131 126 123 122 121 

 

Dette alternativet betyr en kombinert skole med mer enn 120 

elever, i gjennomsnitt 12-14 elever på hvert trinn.  
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Nes skole har etter gjennomført planlagt rehabilitering plass til et 

slikt elevtall.  

I Ringerike kommunes langtidsbudsjett, er det budsjettert med en 

investering på 12 millioner til oppgradering av den eldste delen 

ved Nes skole. 

Ved Hedalen barne- og ungdomsskole er det ikke behov for store 

bygningsmessige endringer, men det må legges til rette for flere 

grupperom og arbeidsplasser for de ansatte.
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B Skoletilbudet for barnetrinnet (1. – 7. trinn) for elever 

tilhørende Begnadalen skole, Hedalen barne- og 

ungdomsskole og Nes skole samles.  

 

Elever bosatt i Sør-Aurdal fullfører den 10-årige grunnskolen 

ved Sør-Aurdal ungdomsskole på Bagn, mens elever bosatt 

innenfor Nes´ skoles opptaksområde fullfører grunnskolen på 

Hallingby skole. 

 

B-1 Skoletilbudet legges til Nes fra 01.08.17. 

B-2 Skoletilbudet legges til Hedalen fra 01.08.17 

B-3  Skoletilbudet legges til Begnadalen fra 01.08.17 

 

 Barnetrinnet fra Begnadalen, Hedalen og Nes samlet 

Trinn 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

1 8 11 8 12 12 11 

2 18 8 11 8 12 12 

3 15 18 8 11 8 12 

4 10 15 18 8 11 8 

5 10 16 15 18 8 11 

6 13 10 16 15 18 8 

7 17 12 10 16 15 18 

sum 91 90 86 88 84 80 

 

Dette alternativet betyr at samarbeidsløsningen kun omfatter 

barnetrinnet (1. – 7. trinn). En slik løsning betyr at Sør-Aurdal 

ungdomsskole på Bagn får styrket elevgrunnlaget. 

 

Oppgraderingen av den eldste delen av Nes skole kan bli mindre 

omfattende enn om Nes skole skal være en kombinert skole med 

opp mot 140 elever. 
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Det vil ikke være behov for store bygningsmessige endringer ved 

Hedalen barne- og ungdomsskole. 

Ved Begnadalen skole må det flyttes noen delevegger for å lage 

større rom for noen av klassene. 

 

C    Gjesteelever 

Elever fra begge kommune kan etter søknad tas inn som 

gjesteelever ved grunnskoler på tvers av kommunegrensene 
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Elevtallet ved Sør-Aurdal ungdomsskole (SAUS) og ungdomstrinnet ved Hallingby skole 

inneværende skoleår: 

Skole 8. trinn 9. trinn 10. trinn Sum elevtall 

Sør-Aurdal 

ungdomsskole 

27 21 29 77 

 

Alternativ A betyr at Sør-Aurdal ungdomsskole (SAUS) «mister» elever fra Begnadalen. 

Synkende elevtall påvirker også SAUS, og kan forringe læringsmiljøet ved skolen. Alternativ 

B «styrker» elevtallet ved SAUS, mens alternativ C ikke påvirker ungdomsskolen på Bagn. 

Skole 8. trinn 9. trinn 10. trinn Sum elevtall 

Hallingby skole 39 21 30 90 

 

Ungdomstrinnet ved Hallingby kombinerte skole har inneværende skoleår 90 elever. Skolen 

har fysisk kapasitet til flere elever, noe både hovedalternativ B og C medfører. 

  

Videregående skoletilbud 

Fylkeskommunene er skoleeiere og drifter de videregående skolene. Etter fullført grunnskole, 

har alle rett til et tilbud på en videregående skole. Fylkene er ansvarlige for å tilby dette. 

Både Oppland Buskerud fylkeskommuner har blitt kontaktet om muligheten til tilby 

skoleplasser på tvers av fylkesgrensene. Det eksisterer allerede en avtale som gir ungdom fra 

Jevnaker mulighet til å søke skoleplass ved Hønefoss eller Ringerike videregående skoler. En 

tilsvarende avtale vil det bli arbeidet for å få til også for elever bosatt i Hedalen, Begnadalen 

og Nes. En avtale må også gå «andre veien», slik at elever bosatt nord i Ringerike kan søke 

om og kunne få skoleplass ved Leira videregående skole. 

 

Felles skolekrets for området Hedalen, Begnadalen og Nes 

Sør-Aurdal og Ringerike kommuner vil dersom kommunestyrene i juni vedtar et av de 

foreliggende alternativene utarbeide en avtale om felles skolekrets.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

Høringsbrev 
Alternative grunnskoleløsninger Sør-Aurdal kommune – Ringerike kommune 

 

Til:  

 Samarbeidsutvalgene og elevrådene ved 

 Begnadalen skole, Hedalen barne- og ungdomsskole, Nes skole 

 Bygdeutvalgene i Begnadalen, Hedalen og Nes 

 Barnas representant 

 Fagforeningene ved Begnadalen skole, Hedalen barne- og ungdomsskole og Nes skole 

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

16/2114-2 13901/16 026 A20 06.04.2016 

 

Formannskapene i Sør-Aurdal kommune og Ringerike kommuner har nylig vedtatt å sende 

alternative samarbeidsløsninger for grunnskolene i Begnadalen, Hedalen og Nes ut på høring. 

Høringsperioden varer fram til søndag 5. juni 2016. Høringsinnspill må være sendt eller 

poststemplet seinest 5. juni 2016. 

 

Vedlagte notat med ulike samarbeidsløsninger følger dette høringsbrevet. 

Bruk benevnelsene A-1, A-2,B-1, B-2 og C når det avgis uttalelser og alternativene 

kommenteres. 

 

Samarbeidsutvalgene ved skolene i de tre bygdene planlegger å avholde et felles folkemøte 

om samarbeidsløsningene tidlig i høringsperioden – i første halvdel av mai. 

 Høringsuttalelser (innen 5.) sendes primært elektronisk til: 

 

{ HYPERLINK "mailto:postmottak@ringerike.kommune.no" } 

{ HYPERLINK "mailto:postmottak@sor-aurdal.kommune.no" }  

Mer e-posten med «Høringsuttalelse skole» 

 

 eller som brevpost (posstemplet seinest 5. juni) til: 

Sør-Aurdal kommune, Tingvollbakkin 15, 2730 Bagn 

Ringerike kommune, postboks 123, 3502 Hønefoss 

 

For arbeidsgruppa 

 

 

__________________________   ___________________________ 

Inger Randi Islandsmoen Kleven   Geir Svingheim 

Sør-Aurdal kommune     Ringerike kommune 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/970-2  Arkiv: 614 &18  

 

Sak: 9/16 

 

Status godkjenning av skoler og barnehager pr. 01.02.16  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

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

orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 09.03.2016: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig tatt til orientering.  

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/970-1   Arkiv:   

 

Status godkjenning av skoler og barnehager pr. 01.02.16  
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

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

orientering. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

 

Sammendrag 

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

forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  

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

at det bygningsmessige må være i orden. 

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

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

intensiverte arbeidet med godkjenninger de siste årene gir positive resultater. Kirkeskolen 

og Nes skole ble i løpet av 2015 godkjent. Alle barnehagene i Ringerike kommune er 

godkjent. 

 

Innledning / bakgrunn 

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

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

sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. 

 

§ 6 i forskriften stiller krav om godkjenning.  

Søknad om godkjenning skal framlegges når 

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

Det er kommunen som vurderer og behandler søknader om godkjenning.  

I Ringerike kommune ligger ansvaret hos kommuneoverlegen. 

 

 

 



§ 28 Tilsyn  

Kommunen fører tilsyn med at disse forskrifter overholdes. Kommunen 

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

om helsetjenestene i kommunen. 

 

STATUS GODKJENNING – barnehager og skoler pr. 01.02.16. 

Virksomheter som oppfyller vilkårene for godkjenningen har status godkjent. 

  

Virksomhet Type Antall Navn Status 

Barnehager 

 

1 Fegri Godkjent 

2 Solstad  

3 Skogstjernen  Godkjent 

4 Bondeheimen Godkjent 

5 Vesleveien  Godkjent 

6 Viul  Godkjent 

7 Hundremeterskogen  Godkjent 

8 Brit Østli Godkjent 

9 Lise Søderholm Godkjent 

Privateide 

barnehager 

10 Almemoen Godkjent 

11 Almgrenda barnehage  Godkjent 

12 Blåbærskogen barnehage  Godkjent 

13 Dalsbråten  Godkjent 

14 Espira Hovsmarka  Godkjent 

15 Espira Trøgstad  Godkjent 

16 Hov  Godkjent 

17 Kirkemoen  Godkjent 

18 Nedre Auren  Godkjent 

19 Smeden  Godkjent 

20 Sokna natur og gårds- og 

naturbarnehage  

Godkjent 

21 Tolpinrud  Godkjent 

22 Åsatua naturbarnehage  Godkjent 

Kommunalt eide 

barnehager 

23 Eikli Godkjent 

24 Hallingby m/uteavdeling Godkjent 

25 Haug Godkjent 

26 Heggen Godkjent 

27 Heradsbygda )* se merknad 

28 Hvervenmoen Godkjent 

29 Hønefoss Godkjent 

30 Nes Godkjent 

31 Tyristrand m/uteavdeling Godkjent 

32 Ullerål Godkjent 

33 Veien Godkjent 



 

Kommunale  

skoler 

Barneskoler 

34 Veien skole Godkjent 

35 Helgerud  Godkjent 

36 Vang  Godkjent 

37 Kirkeskolen  Godkjent 

38 Eikli  Ikke godkjent 

39 Hønefoss  Ikke godkjent 

40 Ullerål Ikke godkjent 

Kombinerte barne- 

og ungdomsskoler 

41 Nes skole Godkjent 

42 Hallingby skole Godkjent 

43 Sokna  Midlertidig 

Godkjent )** 

44 Tyristrand  Godkjent 

Ungdomsskoler 

45 Hov u. skole  Ikke godkjent 

46 Veienmarka u. skole Godkjent 

47 Haugsbygd ungdomsskole Godkjent 

Privateid b/u - skole 48  Ringerike Steinerskole Godkjent 

Fylkeskommunale Videregående 

skoler 

49 Hønefoss videregående  Godkjent 

50 Ringerike videregående  Ikke godkjent 

51 Ringerike arbeidsinstitutt Ikke godkjent 

)* Heradsbygda barnehage bygges ut, og er midlertidig flyttet til Heradsbygdveien 20 

(tidligere Norderhovhjemmet). Heradsbygda barnehage må godkjennes på nytt etter 

utbyggingen som skal være sluttført før neste barnehageår starter. Det midlertidige tilholdet 

i Heradsbygdveien 20 er ennå ikke godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skole. 

)** Sokna skole må gjennom en godkjenningsprosess etter helrenoveringen. 

 

Beskrivelse av saken 

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

gjelder godkjenning av alle skoler i Ringerike kommune. 

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

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

utbedringer som må utføres før godkjenning kan bli gitt. 

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

forhold. Hovedutfordringen i Ringerike er fysiske - bygningsmessige forhold. 

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

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

fylkeskommunale og kommunale virksomheter.   

 

Juridiske forhold 

Utdrag fra Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler: 

Sikkerhet og helsemessig beredskap 

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

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

Førstehjelp 

    Virksomheten skal ha førstehjelpsutstyr i tilstrekkelig mengde og av tilfredsstillende 

standard. 



Smittevern 

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

    sjukdommer blir så liten som praktisk mulig.   

Røyking 

    Det skal ikke røykes i virksomhetens inne område. 

Inneklima/luftkvalitet 

    Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. 

    Temperaturregulering skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner. 

  Den relative luftfuktighet i rommene må ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser 

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

Rengjøring og vedlikehold 

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

     hygienisk tilfredsstillende metoder. Hovedrengjøring skal gjennomføres årlig. 

Uteområdet og tekniske anlegg skal vedlikeholdes og rengjøres etter behov. 

 § 26 i forskriften sier: 

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

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

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

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

forskriften. 

 

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

kommunens grunnskoler. 

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

Det er gjennomført fysiske utbedringer ved flere skoler slik at 10 av 14 skoler nå er 

godkjente.  Nes skole og  Kirkeskolen har blitt godkjent siste år. 

 

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

Tidligere godkjent Godkjent 2015 Vurderes godkjent 

2016 eller seinere 

Vang skole Nes skole Hov u. skole 

Helgerud skole Kirkeskolen Hønefoss skole 

Hallingby skole Sokna skole 

(midlertidig godkjent) 

)* 

Ullerål skole 

Haugsbygd u. skole  Eikli skole 

Veien skole   

Tyristrand skole   

Veienmarka u. skole   

)* Paviljong reist ved Sokna skole er godkjent brukt i byggeperioden. 

 

I Ringerike kommune er det vel 3100 elever i grunnskolen. Om lag 70 % av elevene får 

opplæring ved skoler som er godkjent. 

 

Tiltak som kan gi godkjenning i 2016 eller seinere: 

 
2016 eller seinere (årstallene refererer til handlingsprogram 2016 – 2019): 

 Sokna skole – total renovering pågår. 



 Skolebygg Hønefoss nord (Ullerål skole og Hov ungdomsskole) har fått avsatt 2 

millioner kroner til planlegging i 2016. Investering til utbygging er utsatt ett år. 

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

Investeringen i Hønefoss nord ble av kommunestyret utsatt med ett år.  

 Eikli skole – erstattes av ny skole i Hønefoss sør som er under prosjektering og 

planlegges ferdigstilt i 2018. 

 

Økonomiske forhold 

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

forskriften, har betydelige kostnader. 

I kommunens vedtatte handlingsprogram 2016 – 2019 ligger  

inne (beløp i millioner kroner): 

 

Investeringstiltak 2016 2017 2018 2019 SUM 

Oppgradering skolebygg 5 000 5 000 3 000 3 000 16 000 

Ny skole med flerbrukshall 

Hønefoss sør 

36 500 121 000 121 000 21 000 299 500 

Ny skole med flerbrukshall 

Hønefoss nord, (omfatter 

utbygging av Ullerål skole og 

renovering eller nybygg ved 

Hov ungdomsskole) 

    2 000 Utbygging – skolebygg Hønefoss nord ble i 

kommunestyret vedtatt utsatt ett år. 

Sokna skole total renovering 37 000 35 000   70 000 

Nes skole ny fløy   1 000 11 000 12 000 

 

 

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

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

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

store bygningsmessige utfordringer må løses før godkjenning kan gis. 

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

kontrollrutinene i barnehager og skoler raskt blir rettet opp. 

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

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

samtlige skoler kunne bli godkjent.  

 

 

 Ringerike kommune, 29.02.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 

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



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1639-6  Arkiv: A10 &32  

 

Sak: 11/16 

 

Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2016  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Brukerundersøkelsen tas til orientering  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/1639-2   Arkiv: A10 &32  

 

Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2016  

 
Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

Brukerundersøkelsen tas til orientering  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

Sammendrag 

 

Ringerike kommune har en årlig spørreundersøkelse blant foreldre som har barn i Ringerike 

kommune. I 2016 er KS Bedre kommune sin undersøkelse gjennomført. Alle kommunale 

barnehager gjennomfører undersøkelsen, og mange private barnehager velger også å delta. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Hensikten med brukerundersøkelsen er bl.a. mer systematisk brukermedvirkning, 

brukerdialog og å få mer fornøyde bruker. Resultatene benyttes i brukerdialogen og 

Ringerike kommunen setter mål på ønsket brukertilfredshet både for kommunen samlet og 

den enkelte enhet. Mål på opplevd kvalitet fra bruker knyttes sammen med andre indikatorer 

på økonomi, målt kvalitet, sykefravær mv. til et helhetlig styringssystem. Resultater på 

opplevd kvalitet blir en sentral del av den løpende resultatdialogen mellom rådmannsnivået 

og den enkelte virksomhet og i medarbeiderdialogen mellom enhetsleder og medarbeidere.  
 

Det ble valgt web-basert svar som den best svarmåte på undersøkelsen. Papirskjemaer er 

svært tidkrevende. Det er underveis oppdaget mye feil i epostadresser som har blitt tilsendt 

til administrasjonen. For noen brukergrupper vil det ikke være aktuelt med web-svar. 

Hvordan svarmåte skal løses ved neste undersøkelse må vurderes opp mot anonymitet. 

Målet er økt svarprosent.  



 

Statistisk signifikans av resultatene er vurdert som god da det er ca. 750 som har svart.  

For enheter med få svar fra brukere vil resultater tolkes med varsomhet. Det er ikke 

forskjeller mellom kommunale og private barnehager som bør tillegges vekt. 

Undersøkelsen viser blant annet at 

 foreldre i stor grad er meget fornøyde med barnehagetilbudet.  

 foreldre er mest fornøyd med personalet og barnets trivsel. 

 foreldre er minst fornøyd medvirkning og fysisk miljø.  

Barnehagene utarbeider tiltak basert på resultatene, i samråd med foreldrene. 

Skalaen går fra 1 til 6, der 1 er dårligst og 6 er best. Brukerundersøkelsen kan ikke 

sammenlignes med fjorårets undersøkelse da Ringerike kommune i år har tatt i bruks KS sin 

undersøkelse. Gjennomsnitt per tema med resultater fra landet med i parentes: 

 Svarprosent: 48 prosent  

 Trivsel: 5,1 (5,2) 

 Brukermedvirkning: 4,6 (4,8) 

 Respektfull behandling: 5,3 (5,4)   

 Tilgjengelighet: 5,2(5,5) 

 Informasjon: 4,8(4,8) 

 Fysisk miljø: 4,6 (4,8) 

 Helhetsvurdering: 5,1 (5,2) 

 

Rådmannens vurdering 

Brukerundersøkelsen er viktig for at barnehagene skal få tilbakemelding på sitt arbeid. 

Rådmann er opptatt av at barnehagetilbudet i hver barnehage skal være av god kvalitet. 

Barnehagene i Ringerike har gjennomgående høye score på årets brukerundersøkelse. 

Svaroppnåelsen totalt sett bør bli bedre. 

Rådmann er godt fornøyd med resultatene for hvordan foreldrene opplever 

barnehagetilbudet. 

 

 

 Ringerike kommune, 15.03.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

saksbehandler: Marianne Mortensen 

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

 



 



Hovedutvalget for oppvekst og kultur etterspurte i møtet 06.04.16 et notat til Formannskaps 

og Kommunestyremøte hvor svar på spørsmål i utvalget besvart muntlig ble svart opp 

skriftlig.  

Hvorfor er KS sin undersøkelse benyttet? 

På oppfordring fra politikere i Kommunestyre, Formannskap og Hovedkomiteen for Oppvekst 

og kultur vår 2015 er det i 2016 gjennomført KS sin brukerundersøkelse i både kommunale og 

private barnehager.   

Hvor mange deltok? 

Alle 11 kommunale barnehager og 13 private barnehager deltok.  

Svarprosenten for alle var 48%. I de kommunale barnehagene var svarprosenten 50% for de 

private 47%. Svarprosenten har gått ned fra 70,9-48% fra fjorårets undersøkelse, denne var 

ikke for de private og laget av interne ressurser. Landet for øvrig har svært varierende 

svarprosent, stikkprøver barnehagemyndigheten har tatt viser et spenn på fra 30-80%. En 

nedgang i svarprosent beskriver KS som normalt ved et bytte av brukerundersøkelser. Andre 

grunner til nedgang kan være kun web-basert svar, færre språk undersøkelsen er oversatt til 

samt feil i hjelpetekster.   

Hvordan vurderes resultatene?  

Statistisk signifikans av resultatene er vurdert som god da det er ca. 750 som har svart. En 

feilkilde kan være at det er to svar på hvert barn. Dette er varslet KS.  

Barnehagene i Ringerike har gjennomgående høye score på årets undersøkelse. 

Det er ikke forskjeller mellom kommunale og private barnehager som bør tillegges vekt. KS 

anbefaler at resultater over 0,3 kommenteres, i årets undersøkelse er forskjellene tilsvarende 

0,3 eller mindre.  KS oppfordrer til å være varsomme med å ta ut resultater fra enheter med få 

brukere. Kommuneadministrasjonen tar ut resultater på et høyere nivå som det blir vist til. For 

å se KS sin vurdering av brukerundersøkelse barnehage se:  

http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/effektiviseringsnettverkene/kvalitet-og-

brukermedvirkning/resultater-fra-bedrekommune.no-2012---2015/ 

Sammenlikningen med landet som helhet gir nyttig informasjon om hva som er vanlig ellers i 

landet. 

 

Hvor ofte bør en brukerundersøkelse gjennomføres? 

Det er viktig å vurdere utviklingen over tid i egen kommune for å se om det har skjedd 

endringer. Har det skjedd forbedringer på områder hvor kommunen har gjennomført tiltak? 

Man vil også kunne få svar på om kommunen har klart å opprettholde gode resultater. For å 

ha tid til å analysere, gjennomføre tiltak, implementere og vurdere disse ønsker 

barnehagemyndigheten å gjennomføre undersøkelsen hvert andre år.  

 

Er det spesifikke feilkilder? 

Kun web-baserte svar, mye feil i epostadresser, få språk undersøkelsen er oversatt til, feil i 

hjelpetekster.  

 

 



 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1440-2  Arkiv: D11  

 

Sak: 10/16 

 

Invitasjon til samarbeid med Haugsbygd Idrettsforening Flerbrukshall - Haugsbygd Arena 

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Prosjektet om Haugsbygd arena tas til orientering. 

2. Ringerike kommune vil gå i dialog med Haugsbygd Idrettsforening etter at 

barnehage- og skolebehovsanalysen er politisk behandlet. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.04.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

formannskapet.  

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/1440-1   Arkiv:   

 

Flerbrukshall - Haugsbygd Arena 

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

1. Prosjektet om Haugsbygd arena tas til orientering. 

2. Ringerike kommune vil gå i dialog med Haugsbygd Idrettsforening etter at 

barnehage- og skolebehovsanalysen er politisk behandlet. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Bakgrunn 

Haugsbygd Idrettsforening (HIF), gjorde 27.01.16 en henvendelse til Ringerike kommune 

der de inviterer til samarbeid om prosjektet: Haugsbygd Arena. 

Haugsbygd Arena skal bli en flerbrukshall med hallflate for håndball (20m x 40m), enkelt 

tribuneanlegg og serveringsområde med mer. 

HIF peker på de overordnede målene i idrettsmelding nr. 26 fra Kulturdepartementet og 

gjeldende kommuneplan for Ringerike; 

 

 Videreutvikle trygge og gode lokalsamfunn 

 Tiltrekke og beholde ungdom i etableringsfasen og yngre familier 

 Styrke folkehelsa ved å tilrettelegge for fysisk aktivitet 

 

Haugsbygd er vedtatt å være et livskraftig lokalsamfunn i Ringerike. 

Samfunnsdelen av ny kommuneplan legger opp til en betydelig befolkningsøkning i 

Ringerike.  

For å dimensjonere barnehage- og grunnskolekapasiteten på en fornuftig måte, blir det 

utarbeidet en barnehage- og skolebehovsanalyse våren 2016.  

 

Kapasitet og behov for kroppsøvingsfasiliteter ved skolene i et tidsperspektiv fram mot 2030 

vil framgå av sluttrapporten fra denne analysen. 

 

Sluttrapporten er planlagt politisk behandlet. Rapporten vil være et grunnlag og dokument 

for å fatte beslutninger om bygging, utvidelse av barnehager og skoler kombinert med 



strukturelle endringer. Rapporten vil si noe om det er behov for økt kapasitet knyttet  til 

Vang skole og Haugsbygd ungdomsskole. 

 

. 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune forbereder en forventet befolkningsvekst.  Dette betyr at de tjenester 

kommunen skal levere må dimensjoneres i takt med denne befolkningsutviklingen. 

Barnehage- og skoletilbud er viktige kommunale oppgaver. Kommunen skal bidra til at 

Ringerike er et godt sted å bo, og være en attraktiv kommune for innbyggerne. Et variert 

idretts- og kulturliv er viktige innslag i folks hverdag. Ringerike kommune oppfatter 

invitasjonen fra Haugsbygd Idrettsforening som positiv, og rådmannen foreslår å gå i dialog 

med Idrettsforeningen etter at barnehage- og skolebehovsanalysen har blitt politisk 

behandlet. 

 

 

Vedlegg 

Invitasjon til samarbeid fra Haugsbygd Idrettsforening 

Prosjektbeskrivelse – Haugsbygd Arena 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

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

 

 



 

 

 

 

 

PROSJEKT: 

 

Haugsbygd iF 

 

 

Haugsbygd Arena  

 

 

EN FLERBRUKSHALL MED KULTURAREALER OG ET 

SAMLINGSPUNKT FOR HAUGSBYGD 

 

 

 

  



Bakgrunn for Prosjektet 
 

i Stortingsmelding nr. 26 Den norske idretts- modellen (2011-2012). Kulturdepartementet 

mener det vil være formålstjenlig å legge vekt på følgende kriterier ved utvelgelse av 

prioriterte anleggstyper framover: 

 

 Brukspotensial; særlig blant barn og ungdom, men også for egenorganisert 

aktivitet for alle aldersgrupper. 

 Anlegg med lav dekningsgrad; med dette menes anlegg med stort eller middels 

stort brukspotensialsom det finnes relativt få av på landsbasis. 

 Flerbruksmuligheter; det vil si anlegg som enten kan benyttes av ulike idretter og 

aktiviteter og/eller kan benyttes av andre grupper, eksempelvis skolen, på tidspunkt 

hvor idretten eller andre primære bruker grupper ikke benytter anlegget. 

 Mangfold i aktivitetstilbudet; gjennom anleggsutbyggingen skal det stimuleres til 

et mangfoldigaktivitetstilbud for befolkningen. 

 

Overordnede mål i idrettsmelding nr. 26 
Kulturdepartementet har gjennom idretts- politikken et ansvar for å legge til rette 
for idrett og fysisk aktivitet i form av trening eller mosjon på fritiden. På denne 
bakgrunn kan følgende overordnede mål utledes for den statlige støtten til 
idrettsformål; 
 

 Alle skal ha mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet i form av trening og 

mosjon 

 Den frivillige, medlemsbaserte idretten skal sikres gode rammevilkår for å gi 

grunn- lag for et omfattende og inkluderende aktivitetstilbud. Det legges særlig 

vekt på å utvikle attraktive tilbud til barn og ungdom. 

 Samfunnet skal være godt tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet. 

 

Kommuneplan 2007 – 2019 Ringerike 

kommune 
i kommuneplanen identifiseres ni hovedmål i langtidsperioden. Haugsbygd iF 
ønsker å trekke frem to hovedmål «innen befolkning og samfunn»: 

 HOVEDMÅL 1.2 Videreutvikle trygge og gode lokalsamfunn 

o Tiltrekke og beholde ungdom i etablerings fasen og yngre familier. 

o Styrke folkehelsa ved å tilrettelegge for fysisk aktivitet. 

 

 HOVEDMÅL 1.3 Sikre kulturarven og naturens mangfold. 

o Utnytte og videreutvikle regionens muligheter for idretts- og friluftsliv. 

 

«Disse målene krever stor grad av samspill mellom kommunen og andre aktører som 
frivillige organisasjoner, velforeninger og andre i nærmiljøene rundt i kommunens 
tettsteder og bygder». Haugsbygd iF ønsker samarbeid med Ringerike kommune i for- 
hold til bruk av hallen i skoletiden, da hallen kan spille en viktig rolle i myndighetenes 
planer om å utvide antall timer fysisk fostring i grunnskolen. 



 

Økt aktivitet 

For Haugsbygd iF er det meget viktig å legge forholdene til rette slik at vi kan få 
tenåringene til å fortsette med idrett så lenge de er i skolepliktig alder.  
Det er rimelig å anta at en Flerbrukshall i Haugsbygd vil bidra til å gi økt aktivitet både innenfor 
de idrettene finnes i idrettslaget i dag og kanskje også for aktiviteter som i dag ikke er en del av 
Haugsbygd iF 
 

  



Behovsvurdering 

Generelt 
Haugsbygd iF har gjort en første vurdering av hvilke behov som finnes og som kan dekkes av en 
flerbrukshall.  
 
i de siste årene har Haugsbygd som bo- område blitt meget populært, flere og flere 
flytter til området. På bakgrunn av den forventede befolkningsøkning på Ringerike er det 
rimelig å  
 
Dette skaper økt aktivitet innen idretten og større behov for å plan- legge å være i 
forkant i forhold til fremtidig endringer i bosetning. i kommuneplanen for 2007 – 
2019 er det lagt til grunn et behov for mange nye boenheter i Haugsbygd og 
områdene i nærhet. Dette vil kreve at vi tenker langsiktig og sørger for å bygge idretts- 
anlegg som har kapasitet til å betjene befolkningen i minst 20 år fremover. 
 
Det er vår vurdering at en Flerbrukshall vil dekke opp under det eksisterende behov, samtidig 
som det er rimelig å anta at tilgangen til gode treningsfasiliteter vil genere nye og økte behov. i 
Haugsbygd trenger vi ikke å gå lengre enn å se på hva kunstgressbanen har generert av økt 
aktivitet, utover det som var tilfelle før banen ble bygget. 
 
For Haugsbygd IF er det  meget viktig  å legge forholdene til rette slik at vi kan  få tenåringene 
til å fortsette med idrett så lenge de er i skolepliktig alder.  
Det er rimelig å anta at en Flerbrukshall i Haugsbygd vil bidra til å gi økt aktivitet både innenfor 
de idrettene som finnes i idrettslaget i dag og kanskje også for aktiviteter som i dag ikke er en 
del av Haugsbygd IF.    
 

Håndball 
Håndballgruppa i HiF har i dag noe treningstid i gymsalene på Vang samt at det leies tid i 
Ringerikshallen og Hønefoss arena.  
i dag har Haugsbygd en utfordring med å gi barn og ungdom et tilfredsstillende tilbud i 
nærområdet. Dette innebærer at blant annet at rekrutteringen blir redusert samt at vi har 
utfordringer med å beholde unge innenfor håndballen etter 13-14 års alderen. Basert på 
erfaringene fra Holeværingen og Tyristubben er det rimelig å anta at tilgangen til en skikkelig 
hall i nærområdet både vil øke rekruttering og ikke minst skape grunnlag for å behold barn og 
unge, aktivisert lengre enn det som er tilfelle i dag. 
Det er gjort en vurdering av behovet for treningstid både basert på dagens aktivitetsnivå og på 
bakgrunn av at vi tror det vil være mulig å kunne ha et tilbud til alle årsklasser fra 8 år til og 15 
år. Denne vurderingen ender opp med et behov for ca 1200 treningstimer i perioden fra 
september til april. 

Fotball 
Fotball i Haugsbygd iF har stort sett blitt en ”sommer-aktivitet”, i den formening at det er 
begrensede muligheter for å kunne trene etter at frosten og snøen har kommet. i dag leier 
Haugsbygd tid i andre haller, samtidig som det er mange av lagene som ikke har noe tilbud. Hvis vi 
får en Flerbrukshall, vil det skape økt trenings- og turneringsaktivitet. 
 



Det er gjort foreløpig analyser av behovet for treningstid og ønske om å gjennomføre 1-2 
turneringer i vinterhalvåret. Basert på disse analysene er det under visse forutsetninger definert et 
behov for ca 800 timer i Flerbrukshallen. 

Ski 
Skigruppa har i dag innendørs trening på sensommer og høst. Dette behovet er pr dd ca 40 
timer i måneden, samtidig som det gjennomføres diverse treningssamling på høsten som vil 
trekke veksler på en Flerbrukshall. 
 

All-idrett / turn 
Haugsbygd har i dag et tilbud om allidrett for de yngste barna.  Dette tilbudet vil bli vesentlig 
forsterket hvis man får bygget en Flerbrukshall.   
 
i ringeriksregionen er det veldig mange barn som ønsker å delta på turnaktiviteter.  Det er 
rimelig å anta at hvis man får en flerbrukshall vil man kunne etablere et tilbud om allidrett / 
turn som strekker seg ut over barna i haugsbygd. 

Musikkkorps 
Vang skoles musikkkorps har i dag øvinger i gymsalen på Vang samt i aulaen på Vang skole. Ved 
å gi korpset bedre øvingslokaler og lokaler for konserter vil det gi grunnlag for større aktivitet, 
samt grunnlag for å gjennomfører samlinger og seminarer som i dag blir gjennomført i andre 
lokaler. 
Vang skoles musikkkorps gjennomfører hvert år et stort loppemarked. Det er rimelig å anta at 
en Flerbrukshall vil bidra til å forenkle gjennomføringen av arrangementet og ikke minst bidra 
til å øke omsetningen på loppemarkedet. 

Andre lag og foreninger i Haugsbygd 
Det er viktig at hallen kommer til nytte for hele Haugsbygd iF. Det innebærer at en hall vil 
dekke behovene for for både håndball, fotball og ski. i tillegg vil en flerbrukshall dekke 
behovene for øvings- og delvis konsert lokaler for Vang skoles musikkkorps. 
 
Det er også kartlagt at det er stor interesse for å etablere en idrettsfritidsordning i 
tids- rommet 1300-1700, den nye hallen vil være ypperlig til dette formålet. i denne 
sammen- hengen vil tilstøtende arealer til selve idrettshallen gi god mulighet for 
lokaliteter for leksehjelp i idrettsfritidsordningen. Trimrom med fasiliteter for 
styrketrening og spinning vil gi en bredere bruk en bare innedørsidretter. Stabile, for- 
utsigbare treningsforhold i en hall vil bety mye både for kvalitet og attraktivitet. En 
slik standardheving vil være en klar styrking av treningstilbudet. 
 

Andre Bruksområder 
Utenom den primære bruken som detaljert over, kan hallen også brukes til andre 
idretter og arrangement. Noen aktiviteter medfører at gulvet i hallen må dekkes til. 
Før ble dette løst ved å investere i gulvplater som ble lagt på i for- bindelse med ulike 
arrangement. i de senere år er det kommet nye løsninger i plast som kan vurderes. 
Siden det i driftsbudsjettet legges opp til å sette av årlige midler, så vil dette typisk 
kunne brukes til å anskaffe utstyr som kan øke muligheter for inntjening ved utleie. 
 



i arealene i tilknytning til hallflaten vil det kunne bli plass til garderober, 
publikumstoaletter, lagerrom, styrkerom, kiosk og møterom.  

Samlingspunkt i Haugsbygd 
Barn og foreldre samles på treninger og kamper, og Haugsbygd iF har en stor sosial 
verdi i nærområdet. Breddeidretten står i fokus for Haugsbygd iF, det er et idrettslag 
for alle, uansett kunnskaper og målsettinger og ferdigheter. Disse verdiene skal alltid 
ligge til grunn. 
 
Haugsbygd iF anser et bedre idrettsanlegg som en investering i trivsel og velvære. Et 
velfungerende idrettslag vil bidra til at ungdommen fortsetter lenger innen 
idretten med sunne interesser i et godt sosialt nettverk. 
 
Ungdommene i Haugsbygd har i dag ikke noe samlingspunkt i vinterhalvåret.  En flerbrukshall 
vil kunne bli et sted som ungdommen kan samles og som kan tilrettelegges for aktiviteter 
utover det rent idrettslige.   

Oppsummering av behovene og konvertering til areal behov 
Basert på de funksjons- og mengdebehovene som er detaljert, over har HiF foreløpig 
oppsummert hvilke arealer som er nødvendige for å tilfredsstille de førstnevnte behovene: 
 

 Standard håndballbane med nødvendige sikkerhetsavstander til vegger 
 enkelt tribuneanlegg 
 serveringsområde inkl areal for kiosk  
 øvings- og konsertareal for korps 
 lagerrom for idrettslaget og korpset 
 møterom 
 styrketreningsrom 
 garderobeløsning 
 toaletter 
 3 løpebaner langs den ene siden av håndballbanen 
 3-5 rom for all aktiviteter for andre aktører i Haugsbygd, inkl aktiviteter for barn og 

ungdom som ikke er engasjert i organisert idrett 
 

Forutsetninger for realisering av prosjeket 
 
Haugsbygd iF er ydmyke i forhold hva det vil kreve å få realisert Haugsbygd 
Arena.  Som en del av denne ydmykheten er det to-tre elementer som helt 
vesentlige for at HiF ønsker å realiser bygging og ikke minst drifte Haugsbygd 
Arena: 

1 et felles ønske fra medlemmene i HiF om at Haugsbygd Arena skal realiseres 
(avklares på et ekstraordinært årsmøte) 

2 tomten til bygget tilkommer uten kostnad 
3 det avklares nødvendige driftsinntekter før man starter realiseringen av 

prosjektet 

 



Bygningsmessig løsninger 
Avhengig av hvilke eierskap som velges og hvordan Haugsbygd arena skal realiseres, så vil 
prosessen frem til den endelige bygningsmessig løsning variere.   Uavhengig av dette, vil det 
gjennomføres en konkret gjennomgang av de enkelte brukernes behov, som en input til 
prosjekteringen av Haugsbygd Arena.  

 

Kostnadsoverslag og finansiering 
Det er naturlig nok, basert på nåværende status i prosessen ikke gjennomført en detaljert 
vurdering av hverken kostnader for å realiserer, finansiere eller drifte Haugsbygd Arena.  Disse 
vurdringene vil bli gjort iht den skisserte fremdriftsplanen som presentert senere i 
dokumentet. Basert på andre tilsvarende haller, er det anslått en kostnadsramme på 35 mill 
(må avklares videre) 
 
Finansiering avhenger av eierstruktur og samarbeid med andre aktører , men tippemidler, 
støtte fra stiftelser, aksjesalg, egenkapital og egeninnsats er naturlige elementer i den 
finansieringsstrukturen for Haugsbygd Arena. 
 

Eierstruktur 
 
Haugsbygd IF har pr dd ikke tatt endelig stilling til eierskapet til Haugsbygd Arena og vi vil 
diskutere eierstruktur med eventuelle samarbeidspartnere.  Prinsippielt ser vi for oss følgende 
alternativer for eierskap i Haugsbygd Arena: 
• Aksjeselskap eiet av HIF og / eller andre interessenter  
• Aksjeselskap eiet av andre private/kommunale/fylkeskommunale aktører 
 
Uavhengig av eierskap er følgende faktorer viktig for Haugsbygd IF: 

 Eierstrukturen gir mulighet for tildeling av Tippemidler 
 Realisering av Haugsbygd Arena,  
 Konkretisere og skille risiko fra resten av aktiviteten i HIF og  
 Sikre tilgang til aktivitetene i HIF spesielt og Haugsbygd generelt. 

 

Fremdrift –mulig realisering 
Basert på vår kunskap og vurderinger pr dd, har vi skissert opp følgende fremdriftsplan.  Vi er 

optimistiske i vår tidsplan, samtidig som vi er helt åpne til å diskturer innholdet, milepæler og 

fremdrift med mulige samarbeidspartnere. 

 

1. Finansiere opp og lede et skisseprosjekt. Skisseprosjektet skal ende opp med en 
"arealplan", tegning, kostnadsestimat (med minst mulig usikkerhet), overordnet 
fremdriftsplan for bla innhenting av anbud, forventet byggetid mv) - våren 2016 

2. Prosjektgruppen utarbeider prosjektplan-/søknad om funksjonell 
forhåndsgodkjenning blant annet med vekt på hva som gir mest mulige tippemidler 
September 2016  

3. Ekstra ordinært årsmøte i HIF behandler søknad som funksjonell 
forhåndsgodkjenning September 2016 



4. Prosjektgruppen sender inn funksjonell forhåndsgodkjenning til KD (via Ringerike 
kommune)(dette kan alternativt gjøres av Idrettsrådet) 

5. Prosjektgruppen sikrer finansieringsplanen for realisering av prosjektet Haugsbygd 
Arena  -Vår/sommer 2016 

6. Søke om spillemidler oktober 2016 
7. Prioritering av spillemidler i kommunen desember 2016 
8. Søknad om spillemidler til fylkeskommune januar. 2017 
9. Vedtak fra fylkeskommune mai-juni 2017 
10. Oppstart grunnarbeider juni-juli 2017 
11. Ferdig hall september 2018 

 



Haugsbygd Idretssforening 
 
 
        Haugsbygd 27. Januar 2016 
 
 
Ringerike kommune ved Rådmannen 
 
 
INVITASJON TIL SAMARBEID 
«Haugsbygd IF er kjent meg at Ringerike kommune gjennomfører en analyse av 
fremtidig behov for skolebygg, inkl behovet som vil komme i Haugsbygd.  Vi antar at 
denne behovsanalysen også inkluderer behovet for gymsaler/idrettshaller.   
 
Haugsbygd IF har startet et prosjekt som har til ambisjon å realisere en flerbrukshall i 
Haugsbygd, Haugsbygd Arena.  Ambisjonen er å få en flerbrukshall inkl arealer til 
kulturaktiviteter.  Det er rimelig å anta at plasseringen av en slik hall ikke vil kunne bli 
så langt unna Vang skole og Haugsbygd ungdomsskole. Vedlagt finner dere 
prosjektplanen som viser bakgrunnen for prosjektet og fremdriftsplanen for det videre 
arbeidet med Haugsbygd Arena. 
 
 
All den tid at det kan se ut som arbeidet med Haugsbygd Arena og den pågående 
analysen i regi av RIngerike kommune, faller sammen i tid, mener Haugsbygd at det 
vil være hensiktsmessig å ha et tett samarbeid med RIngerike kommune i det videre 
arbeidet med Haugsbygd Arena. 
 
På bakgrunn av det overstående inviterer derfor Haugsbygd IF Ringerike kommune 
til å delta og bidra i det videre utredningsarbeidet knyttet til realiseringen av en 
fremtidig Flerbrukshall i Haugsbygd." 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Øystein Olsen 
Leder Haugsbygd IF 
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Arkivsaksnr.: 16/1925-2   Arkiv: C00  

 

Twin Town meeting 2016  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Ringerike kommune deltar  på Twin Town Meeting 2016 

2. Formannskapet velger denne delegasjonen til møtet:  

…….     

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Ringerike kommune er invitert til vennskapsbymøte i Lohja i Finland fra 26.-29. mai. 

Invitasjonen gjelder for 10 personer inkludert representanter fra Foreningen Norden. 

 

Temaet for årets møte er «Miljø og grønne verdier».   

 

Vennskapsbysamarbeidet i Norden består nå av kommunene Växjö i Sverige, Lohja i 

Finland, Skagastrònd på Island og Ringerike. Den danske vennskapskommunen har trekt seg 

ut av samarbeidet. 

 

Växjö melder at de ser f ram til møtet, men har bestemt seg for ikke å ta med ektefeller på 

slike møter. Disse vil erstattes med ansatte med spesialkunnskap innenfor det det valgte 

temaet. De ser dette som et forsøk på å øke kontakten og samarbeidet mellom kommunene 

innenfor det valgte temaet.   

 

Lohja ber om påmelding innen 29.04. Agenda for møtet kommer senere. 

Utgiftene til vennskapsbymøtet, i hovedsak reiseutgifter til deltagerne, dekkes av 

budsjettpost avsatt til formålet. 

 

 

 



Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på videre vennskapssamarbeid, og tilrår at kommunen deltar på 

Twin Town meeting 2016. Valg av delegasjon til møtet overlates til formannskapet. 

 

Vedlegg 

Invitasjon og påmeldingsskjema til Twin Town meeting 2016. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Magnar Ågotnes 

 

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

 



29.3.2015

PL  PB 71 Karstuntie 4, 08100 LOHJA p. 019 369 0

08101 Lohja - Lojo Karstuvägen 4, 08100 LOJO

Invitation to the Twin Town Meeting in Lohja,
Finland 26.5. – 29.5.2016

The City of Lohja has the pleasure to host the Twin Town Meeting 2016 and would like to invite the
representatives from Skagaströnd, Växjö and Ringerike to Lohja in May (26.5. – 29.5.2016).

The invitation is for 10 persons from each municipality (including representatives from the Föreningen
Norden).

In the previous meeting in Skagaströnd, all municipalities agreed that in the future the meetings will
have a theme. For this year’s theme, we have chosen “Environment and green values”.

We will send the preliminary agenda in a few weeks, but we expect the delegations to arrive on
Thursday 26.5.2016. The official program will begin at dinner at 19.00, however we have activites and
lunch planned for those delegations that arrive during morning. The departure will be on Sunday
29.5.2016, preferably after 13.00 as that is when the official program ends.

We will meet all delegations at your point of arrival (be it the ariport or harbour) on 26.5.2016 and we
will escort you back on 29.5.2016.

We ask that you send a copy of this invitation and of the registration form to your Chairman of
Föreningen Norden.

Best regards,

Mika Sivula

Mayor of Lohja



 

  

 29.3.2016  

 

   Asiakirjan nimi 

PL  PB 71  Karstuntie 4, 08100 LOHJA p. 019 369 0 

08101 Lohja - Lojo Karstuvägen 4, 08100 LOJO  

 

Twin Town meeting in Lohja, Finland 2016 

Registration form 

Name  

Title  

Municipality / Organisation  

Address  

Zip Code and City  

E-mail address  

Phone number (mobile)  

Preferred language  

Arrival to Helsinki-Vantaa 
airport / or other mode of 
transport 

Date: 
Time: 
Plane/Train/Ship/Other: 

Departure from Helsinki-
Vantaa airport / or other 
mode of transport 

Date: 
Time: 
Plane/Train/Ship/Other: 

Accommodation Single:                           Double: 

Name of accompanying 
spouse / preferred 
roommate 

 

Allergies  

Other requests  

 

Please note that we have reserved rooms based on the assumption that each delegation consists of 
10 persons. Therefore each delegation has 4 double rooms and 2 single rooms. There are also a few 
additional single rooms available, should they be needed. 

We have planned optional activities for Saturday afternoon. Please mark the one you would like to 
participate in. Please also mark another activity, as most activities are dependent on weather and 
number of participants. (Mark your first choice with the number (1) and second – third choices with (2) 
and (3)) 
 

Activity  

A walk at Karkali National Park (2-6 kilometers, depending on 
what the group(s) choose) and a visit to the Torhola Caves 
(entering the cave is optional) 

 

Golf  

A tour of cultural sites in Lohja (church, museums etc.)  

Kayaking on the Lake of Lohja (no prior experience 
necessary) 
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Arkivsaksnr.: 15/9001-24   Arkiv: 144 &37  

 

Kommunal planstrategi 2016-2020 - mottatte innspill  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Mottatte innspill og rådmannens kommentarer til disse tas til orientering.  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Sammendrag 

Kommunal planstrategi vedtas i starten av hver kommunestyreperiode, jf. plan- og 

bygningsloven § 10-1. Strategien avklarer hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i 

kommende periode for å møte kommunens behov. Kommunen har nå innhentet synspunkter 

fra statlige og regionale organer, samt nabokommuner.  

 

Beskrivelse av saken 

Innhenting av synspunkter 

Som en del av arbeidet med planstrategien skal det innhentes synspunkter fra statlige og 

regionale organer, samt nabokommuner. Dette ble gjennomført i løpet av februar og mars 

2016. Forslag til planstrategi ble oversendt aktuelle uttaleparter 18.02.2016. Samtidig ble 

arbeidet kunngjort på kommunens nettsider, og i Ringerikes blad. Frist for innspill var 

23.03.2016. Det kom inn totalt 9 innspill. Jernbaneverket har fått utsatt uttalefrist til 

11.04.2016. Innspillene er oppsummert og vurdert i vedlegg 1.  

 

Saken ble også tatt opp i regionalt planforum 08.03.2016. På møtet var fylkeskommunen, 

fylkesmannen, Statens vegvesen, Jernbaneverket og kommunen representert. Se vedlagt 

referat (vedlegg 2).  

 

Videre prosess og framdrift 

Framdriftsplanen nedenfor viser antatt framdrift i den videre prosessen.  

 

Milepæl Tid 

Revidere forslag April 

Formannskapet – nesten endelig utkast presenteres 10. mai 



Forslag til vedtak gjøres kjent (min. 30 dager før vedtak) 31. mai 

Vedtak i kommunestyret 30. juni 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet har tidligere fattet følgende vedtak i denne saken:  

 

19.01.2016 

Sak 5/1 

1. Informasjon om kommunal planstrategi tas til orientering.  

2. Prosess for utarbeidelse av ny kommunal planstrategi videreføres 

som beskrevet i saksframlegget.  

 

16.02.2016 

Sak 21/16  

 

1. Forslag til planstrategi sendes for uttalelse til statlige og regionale 

organer, samt nabokommuner.  

2. Forslag til planstrategi forelegges de tre hovedkomiteene. 

3. FS skal involveres i planstrategiprosessen, og det skal arrangeres et 

temamøte om saken. Saken skal opp på alle FS møter fram til vedtak.  

 

15.03.2016 

Sak 28/16 

Orientering om status i planstrategiarbeidet tas til orientering.  

 

Innspill som følger saken:  

 

Runar Johansen p.v.a. Ap, H, Krf og V: 

«Kommunen står ovenfor store utfordringer i årene fremover og mange 

planer er under arbeid. Vi ser derfor behovet for oppfølging av kommunens 

samfunnsdel i planperioden. Dette for at samfunnsdelen er ajour med ønsket 

og nødvendig utvikling.» 

 

Inger Kammerud: 

«I sammenheng med arbeidet med arealdelen er det viktig å revidere/fornye 

temaplanene som omhandler grønnstrukturen og sykkelplanen.» 

 

 

Med bakgrunn i formannskapets vedtakspunkt nr. 3 den 16.02.2016 får formannskapet i 

hvert møte fram mot vedtak et saksframlegg med orientering om status i saken. Temamøte 

ble avholdt som en del av formannskapets møte 15.03.2016.  

 

Forslag til planstrategi er forelagt de tre hovedutvalgene, jf. formannskapets vedtak 

16.02.2016. Hovedutvalgene fattet følgende vedtak:  

 

Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning 

07.03.2016, sak 27/16 

1. Forslag til kommunal planstrategi for 2016-2020 tas 

til orientering.  

2. Regionalt plankontor må på plass snarest og tas med 

i planleggingen.  

3. En evt kommunereform (sammenslåing av flere 

kommuner) må hensyntas i planstrategi dokumentet.  

 

Hovedutvalget for helse, 

omsorg og velferd 

08.03.2016, sak 7/16 

Forslag til kommunal planstrategi for 2016-2020 tas til 

orientering.  

Hovedutvalget for oppvekst Forslag til kommunal planstrategi for 2016-2020 tas til 



og kultur, 09.03.2016 

Sak 7/16 

orientering. 

 

Alternative løsninger 

Dersom formannskapet har innspill til det videre arbeidet med planstrategien, kan dette 

fremmes som egne vedtakspunkt.   

 

Rådmannens vurdering 

Behov for prioritering 

Noe av selve hensikten med kommunal planstrategi er å gjøre kommunens planarbeid 

målrettet og ikke mer omfattende enn nødvendig. I regionalt planforum fikk også 

kommunen råd om å bruke planstrategien til å gjøre en streng prioritering. Rådmannen 

støtter dette, og mener at det i perioden framover vil være avgjørende for Ringerike å 

avgrense og prioritere de viktigste planoppgavene.  

 

I innspillene til planstrategien har det kommet forslag om flere planoppgaver som ikke har 

vært foreslått prioritert i foreløpig forslag til planstrategi. Rådmannen ønsker å avgrense 

arbeidsoppgavene slik at de viktigste planene prioriteres og gjennomføres raskt. 

Rådmannens vurdering av innspill til planstrategiarbeidet framgår av vedlegg 1.  

 

Behov for eventuelle endringer underveis i perioden 

Planstrategien er retningsgivende for kommunens planarbeid i kommende periode. Dersom 

det underveis dukker opp behov for andre prioriteringer enn det som er angitt i 

planstrategien, kan det politisk fattes vedtak om disse prioriteringene. Det vil ikke 

nødvendigvis være behov for en formell revidering av vedtatt planstrategi.  

 

Dersom det skjer endringer i kommunestrukturen underveis i perioden, vil det være naturlig 

å utarbeide en felles planstrategi for den nye kommunestrukturen.  

 

 

Vedlegg 

1. Oppsummering og vurdering av innspill  

2. Referat fra planforum 08.03.2016 

3. Innspill fra Fylkesmannen i Buskerud 

4. Innspill fra Buskerud fylkeskommune 

5. Innspill fra Mattilsynet 

6. Innspill fra Hole kommune 

7. Innspill fra Jevnaker kommune 

8. Innspill fra Bærum kommune 

9. Innspill fra Oslo kommune 

10. Innspill fra Øystein Bull-Hansen, prosessleder for parallelloppdrag Hønefoss 

11. Innspill fra Ringerike kommune Helse og omsorg 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.04.2016 

 



 

 

 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  

 



    Datert 04.04.2016 
 

Ringerike kommune 

Kommunal planstrategi  

2016-2020 

 

 
Oppsummering og vurdering av innspill  

 
Som en del av arbeidet med kommunal planstrategi skal kommunen innhente 
synspunkter fra statlige og regionale organer, samt nabokommuner (jf. pbl. §10-1). 
 
Forslag til planstrategi ble oversendt aktuelle uttaleparter 18.02.2016. Samtidig ble 
arbeidet kunngjort på kommunens nettsider, samt i Ringerikes blad. Frist for innspill 
var 23.03.2016.  
 
Det kom inn totalt 10 innspill. Oversikt over innspill framgår av lista nedenfor. Videre i 
dette dokumentet er hvert enkelt innspill oppsummert og kommentert av rådmannen.  
 
Nr. Hvem            Side  
1. Fylkesmannen i Buskerud, 14.03.2016 .................................................................. 2 
2. Buskerud fylkeskommune, 23.03.2016 ................................................................... 4 
3. Jernbaneverket ....................................................................................................... 4 
4. Mattilsynet, 07.03.2016........................................................................................... 5 
5. Hole kommune, 29.03.2016 .................................................................................... 6 
6. Jevnaker kommune, 16.03.2016 ............................................................................ 6 
7. Bærum kommune, 15.03.2016 ............................................................................... 6 
8. Oslo kommune, 29.03.2016 .................................................................................... 6 
9. Øystein Bull-Hansen, prosessleder for parallelloppdrag Hønefoss, 14.03.2016 ..... 7 
10. Ringerike kommune, Helse og omsorg, 15.03.2016 ............................................. 8 
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1. Fylkesmannen i Buskerud, 14.03.2016 
Oppsummering Rådmannens kommentar 

Det er utarbeidet en god oversikt over 
kommunens planbehov i perioden. 
Fylkesmannen trekker fram behovet for å 
revidere kommuneplanens arealdel og 
utarbeide en sentrumsplan for Hønefoss for å 
nå samfunnsdelens mål om å styre 70 % av 
befolkningsveksten til sentrum.  

 

Klima, areal og transport: Viser til nasjonale mål 
om å redusere klimagassutslipp. Potensialet for 
transformasjon og fortetting i Hønefoss sentrum 
bør vektlegges, spesielt tilrettelegging for 
boliger nær ny jernbanestasjon.  

 

Støy- og luftforurensning: For å sikre god 
miljøkvalitet for nye og eksisterende boliger i 
Hønefoss må det fokuseres på å begrense 
trafikken i sentrum. Fylkesmannen anbefaler at 
dette blir sentralt i planene for utvikling av 
Hønefoss sentrum.  

 

Naturmangfold, landskap og friluftsliv: 
Kommunens store vekstmål vil gi stort press på 
arealer. Fylkesmannen framhever derfor 
viktigheten av å bevare viktige områder for 
friluftsliv, naturmangfold, landskap, vassdrag og 
jordvern i tråd med nasjonale føringer. Det 
forutsettes at kommunen legger til grunn en 
bærekraftig arealpolitikk som sikrer kommende 
generasjoner samme muligheter. Fylkesmannen 
ber kommunen vurdere om grønnstrukturplanen 
bør rulleres.  

 

 

 

 

 

 

Klimatilpasning, vann og vassdrag: Det er 
positivt at hovedplan vann revideres, og at økt 
kapasitet for vann, avløp og rensing prioriteres. 
Fylkesmannen ber kommunen vurdere 

Tas til etterretning. Fullføring av 
revidering av arealdelen 
prioriteres. Oppfølging av 
parallelloppdrag og 
områdeprogram for Hønefoss må 
vurderes konkret, herunder valg 
av plantype.   
 
 
Energi- og klimaplan foreslås 
revidert i 2017. Samfunnsdelen 
har mål om at Ringerike skal 
være et forbilde innen energi-
effektivisering, bruk av fornybar 
energi og reduksjon av utslipp.  
 
Dette vil være en del av arbeidet 
med oppfølging av KVU 
Hønefoss, samt parallelloppdrag 
og områdeprogram for Hønefoss.  
 
 
 
Det vises til kommuneplanens 
samfunnsdel kap. 5 om effektiv 
arealdisponering. Her er det angitt 
arealstrategier som skal legges til 
grunn for revidering av 
arealdelen, og annet planarbeid i 
kommunen. I arealstrategiene er 
en balansert og livskraftig vekst 
vektlagt. Bevaring av et rikt og 
variert landskap, natur og 
kulturmiljø samt god vannkvalitet 
er et eget tema. Når det gjelder 
Grønn plakat for Hønefoss skal 
det i første omgang ses på om 
den kan innarbeides i arealdelen. 
Revidering av innholdet i Grønn 
plakat må evt. skje som en del av 
arbeidet med områdeprogram / 
påfølgende planarbeid for 
Hønefoss by.  
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problematikken rundt overvannshåndtering i lys 
av klimaendringer og økt nedbør. I tillegg til 
oppgradering av infrastruktur er det viktig å 
kartlegge og ivareta naturlige vannveier og 
innarbeide dette i grønnstrukturen.  
Det vises til regional plan for vannregion Vest-
Viken for perioden 2016-2021. Det er viktig at 
kommunen er kjent med og følger opp denne. 
Det vises til kommunedelplan for Steinsfjorden 
som er under arbeid, samt forslag til verneplan 
for Tyrifjorden. Dersom kommunedelplanen 
ivaretar naturkvalitetene som har kommet fram i 
verneprosessen, vil fylkesmannen anbefale at 
forslag om biotopvern i Steinsfjorden blir avløst 
av kommunedelplanen.  

Landbruk: Det forutsettes at den nasjonale 
jordvernstrategien legges til grunn for 
arealdisponeringen i Ringerike. Fylkesmannen 
anbefaler at kommunen fastsetter en langsiktig 
avgrensning av de enkelte tettsteders 
vekstområde mot dyrka mark, og samtidig 
avklarer utbyggingsretning. 

Før eventuell beslutning om omdisponering av 
dyrket og dyrkbar mark, forutsettes det at 
transformasjon og fortettingspotensial med høy 
arealutnyttelse av sentrumsområdene er 
utredet, og at det innføres rekkefølgekrav til når 
eventuelt dyrka mark kan omdisponeres. 
Fylkesmannen forutsetter at det ikke planlegges 
for tiltak som kan redusere verdien av 
kulturlandskapsområder av nasjonal interesse 
(Steinssletta og Røysehalvøya).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkehelse: Fylkesmannen savner en oversikt i 
planstrategien som drøfter 
folkehelseutfordringene og hvilke planer 
kommunen prioriterer ut fra dette. Det vises til 
veileder fra Helsedirektoratet.  

Overvannshåndtering vurderes i 
hver enkelt utbyggingssak. En 
overordnet kartlegging av 
vannveier er foreløpig ikke 
prioritert. Rådmannen anbefaler 
at dette gjennomføres ifm. neste 
revisjon av kommuneplanens 
arealdel. 
 
Rådmannen støtter 
fylkesmannens anbefaling om at 
kommunedelplan for 
Steinsfjorden bør avløse forslag 
om biotopvern.  
 
 
 
Avgrensning av tettsteder og 
utbyggingsretninger vil være en 
del av revidering av arealdelen. 
 
Det vises til samfunnsdelens 
arealstrategier (nevnt ovenfor), 
hvor det bl.a. framgår at 
alternative lokaliseringer skal 
være vurdert ved omdisponering. 
Aktiv bruk av 
rekkefølgebestemmelser for å 
sikre en effektiv arealdisponering 
er en av arealstrategiene angitt i 
samfunnsdelen.  
 
Jordfaglig vurdering som erstatter 
tidligere JAV (jordpolitisk 
arealvurdering) ble utarbeidet og 
behandlet i 2015. Jordfaglig 
vurdering skal ligge til grunn for 
revidering av arealdelen, og 
klassifiseringer og retningslinjer 
skal innarbeides her. I 
vurderingen av innspill til 
kommuneplanen har 
formannskapet vedtatt at innspill 
som rammer dyrka mark skal 
justeres/tilpasses slik at 
nedbygging unngås.  
 
Det vises til kommunens 
folkehelsemelding, som revideres 
første halvår 2016. Nærmere 
omtale av folkehelseutfordringene 
og oppfølging av dette tas med i 
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Samfunnssikkerhet: En helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse skal legges til grunn for 
kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og 
beredskap, herunder ved utarbeidelse av planer 
etter plan- og bygningsloven. Det er derfor 
positivt at samfunnssikkerhets- og 
beredskapsplanen skal revideres årlig.  
 
Fylkesmannen viser til samordningsforsøket for 
innsigelser, hvor et viktig premiss er tidlig dialog 
for å avklare eventuelle konflikter. 

revidert planstrategi.  
 
Det vises til kommunens 
beredskapsplan som revideres 
årlig.  
 

 

2. Buskerud fylkeskommune, 23.03.2016 
 
Oppsummering Rådmannens kommentar 

Fylkeskommunen anbefaler at det 
utarbeides en kommunedelplan for 
kulturminner. Ved å lage en 
kommunedelplan oppnås bl.a.:  

- Oversikt over kulturminner 

- Økt forutsigbarhet for planleggere 
og utbyggere  

- Grunnlagsdokument for 
planlegging av skilting, skjøtsel og 
formidling av utvalgte kulturminner 
i samarbeid med kommune, 
frivillige organisasjoner og skoler 

- Grunnlagsdokument for 
tilrettelegging av kulturminner til 
bruk innenfor reiselivsnæringen 

- En slik plan må inneholde ei liste 
over verneverdige bygninger, 
kartfesta verneområder og en 
veileder for istandsetting av 
kulturminner. 

Formålet med planstrategien er å 
prioritere kommunens planarbeid i 
kommende 4-årsperiode.  

Rådmannen vurderer at utarbeiding av 
en egen kommunedelplan for 
kulturminner ikke kan prioriteres i denne 
perioden.  

I forbindelse med revisjon av arealdelen 
er det utarbeida en temautredning om 
nyere tids kulturminner i Hønefoss by. 
Denne vil danne grunnlag for forslag om 
hensynssoner i arealdelen. Hoveddelen 
av utviklingen de nærmeste åra vil være i 
Hønefoss-området, og rådmannen anser 
at temautredningen, ny arealdel og 
områdeprogram for Hønefoss vil være et 
godt grunnlag for forvaltning av viktige 
kulturminner her. 
 
En egen kommunedelplan for 
kulturminner kan eventuelt vurderes i 
neste periode.  

 
3. Jernbaneverket 
Oppsummering Rådmannens kommentar 
Fått utsatt frist til 11.04.2016.  
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4. Mattilsynet, 07.03.2016 
Oppsummering Rådmannens kommentar 

Mattilsynets fokuserer på 
drikkevann, og ber om at 
følgende forhold ivaretas i 
planstrategien og videreføres i 
kommuneplanens samfunns- 
og arealdel:  

- Det bør planlegges og 
tilrettelegges for at flest 
mulig blir tilkoblet 
godkjent 
drikkevannsforsyning. 
Der det ikke er mulig 
bør kommunen kreve 
tilknytning til 
tilfredsstillende 
drikkevann iht. 
drikkevannsforskriftens 
krav, før byggetillatelser 
gis.  

 

- Det bør opprettes 
hensynssoner i 
drikkevannskildenes 
nedbørsfelt i 
kommuneplanens 
arealdel, med 
hensiktsmessige 
bestemmelser. 
 

- Det bør planlegges for 
god kontroll av spredt 
avløp nær 
drikkevannskilder og 
deres tilsigsområder, og 
sikre at avløp renses 
tilfredsstillende. 

 

 

 

 
 

I perioden framover planlegger kommunen store 
investeringer i infrastruktur for vann- og avløp. 
Videre vil kommunen kreve tilknytning til offentlig 
nett der det ligger til rette for dette.  

Kommuneoverlegen vektlegger forsyning av rent 
drikkevann og forskriftsmessig avløpsforhold under 
tilsyn i virksomheter som kommer inn under 
Folkehelselovens bestemmelser. Tilfredsstillende 
drikkevannsforsyning og avløpsforhold er en 
forutsetning for godkjenning av virksomheter. I 
tillegg til trygg mat og drikke, er rent drikkevann av 
stor betydning for smittevernet. 
Kommuneoverlegen og miljørettet helsevern fører 
derfor regelmessig tilsyn i virksomheter.  

 

Kommuneplanen vil inneholde hensynssoner for 
drikkevannskildene.  
 
 
 
I kommuneplanens samfunnsdel er det lagt vekt på 
å beskytte vann og vassdrag mot forringelse, og 
har som mål å forbedre tilstanden til god og svært 
god kjemisk og økologisk tilstand. Der blir det også 
lagt vekt på høy utbyggings og vedlikeholds takt på 
vann og avløp. Opprydding i spredt avløp er et 
viktig tiltak kommunen gjennomfører for å forbedre 
tilstanden på vann og vassdrag. Kommunen vedtok 
i 2011 en strategi for opprydning i spredt avløp. I 
den forbindelse ble det opprettet en 100 % stilling 
på opprydning i spredt avløp. Kommunen jobber 
også ut i fra Hovedplan avløp som har som mål; På 
lang sikt skal alle boliger i Ringerike kommune ha 
en avløpssituasjon som er i tråd med gjeldende 
forskrifter og rensekrav. Det må alltid gjøres en 
avveining om dette er en opprydding som 
kommunen skal stå for eller om det skal 
gjennomføres i privat regi. 
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5. Hole kommune, 29.03.2016 
Oppsummering Rådmannens kommentar 

- Forslag til planstrategi er kortfattet og gir en 
god oversikt over planbehov og prioriteringer 
i kommende periode. 

- Viser til regional næringsplan/strategi. Dette 
sammen med en regional plan/strategi for 
boligutbygging og kollektiv er noe Hole ser 
behov for. Dette med tanke på å styrke 
Ringeriksregionen som en felles bo- og 
arbeidsregion. Kommunene bør i fellesskap 
se nærmere på om dette skal bli en regional 
eller en interkommunal plan/strategi. 

 
 
 
 
Rådmannen ser fram til et 
videre godt samarbeid med 
nabokommunene for å løse 
felles behov i tida framover. 
Konkret vurdering av type 
samarbeid og planer kommer 
vi tilbake til. 

6. Jevnaker kommune, 16.03.2016 
Oppsummering Rådmannens kommentar 
Det er viktig at planstrategien tar for seg regionen 
som helhet, sett i sammenheng med forventa vekst 
og utvikling knytta til de store 
samferdselsprosjektene. Jevnaker, Ringerike og 
Hole har felles bo- og arbeidsmarked, og Jevnaker 
ser fram til et fortsatt godt samarbeid.  
 

Rådmannen ser fram til et 
videre godt samarbeid med 
nabokommunene for å løse 
felles behov i tida framover. 
Konkret vurdering av type 
samarbeid og planer kommer 
vi tilbake til. 

7. Bærum kommune, 15.03.2016 
Oppsummering Rådmannens kommentar 
Bærum mener planstrategien adresserer de 
utfordringene Ringerike står overfor på en god 
måte, og ønsker lykke til med videre planarbeid. 

Tas til orientering.  

 

8. Oslo kommune, 29.03.2016 
Oppsummering Rådmannens kommentar 

Oslo og Ringerike inngår i Samarbeidsalliansen for 
osloregionen og alliansens samordnede areal- og 
transportstrategi som er under revisjon. I denne 
strategien framheves det at flerkjernet utvikling er 
avhengig av at vekst i hovedsak foregår gjennom 
kompakt byutvikling i byer og større tettsteder. Dette 
fordrer at arealutnyttelse økes gjennom fortetting og 
transformasjon. Dette sikrer regionens 
konkurranseevne, hindrer ukontrollert spredning i 
utbyggingsmønster og skaper grunnlag for et godt 
kollektivtilbud.  

Hovedstadsområdets utfordringer krever god 
samhandling med kommunene i regionen. Areal- og 
transportplanlegging på Ringerike vil ha innvirkning 
på transportutviklingen også i Oslo. Store statlige 
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samferdselsinvesteringer kombinert med ambisiøse 
lokale vekstmål betinger kloke strategier for lokal 
utvikling. Oslo kommune vektlegger særlig 
betydningen dette må få for kommuneplanens 
arealdel, kommunedelplan for Krakstadmarka og 
områdeprogram for Hønefoss. Det vises til 
prioriterte områder for vekst i Ringerike kommune. 
Oslo er positive til en prioritering av visse områder 
for vekst. For regionens samlede konkurranse- og 
bærekraft er det imidlertid viktig at hovedveksten, 
f.eks. 80-90 %, skjer i de største byene, 
kollektivknutepunktene og tettstedene. Det bør 
derfor vurderes å legge opp til ren vedlikeholdsvekst 
i de av de prioriterte områdene som i liten grad har 
grunnlag for et bredt service-, handels-, og 
tjenestetilbud eller godt kollektivtilbud.  

Samferdselsprosjektene kan gi vekst i lokalt 
næringsliv, men også bidra til økt arbeidspendling 
mot Oslo. Det er derfor behov for arealplanlegging 
som bygger opp under effektive kollektivløsninger. 
Planarbeid i Ringerike bør følge prinsippet om at 
framtidig utvikling skjer gjennom fortetting i 
eksisterende tettsteder, og at nye områder i 
randsonene ikke tas i bruk før slik fortetting er 
gjennomført.  

Alle nye boligområder bør utvikles i gangavstand til 
sentrum og/eller trafikknutepunkter. Dette bør 
innarbeides som prinsipp i revidering av arealdelen. 
Videre bør Ringerike vurdere å stille i bero 
pågående planer for Krakstadmarka. Prioritering av 
utbygging her vil innebære betydelig 
tettstedsspredning og nedbygging av store områder 
med skog og dyrka mark. Hønefoss synes å ha 
betydelig fortettingspotensial innenfor rammene av 
dagens tettsted. Et slikt grep vil i større grad bidra til 
å styrke urbane kvaliteter i Hønefoss, samtidig som 
det ikke medfører uønska vekst i personbiltransport 
inn mot Akershus og Oslo. Det er viktig at arealbruk 
i Ringerike ikke medfører økning i 
personbiltransport mot Oslo.  

De store samferdselsinvesteringene kombinerte 
med en prioritert satsing på videreutvikling av 
Hønefoss innenfor gjeldende tettstedsgrenser, vil 
styrke Ringerikes konkurransekraft og regionale 
betydning på en bærekraftig måte. 

 
 
 
 
 
Det vises til kommuneplanens 
samfunnsdels strategi om en 
fordeling av vekst hvor 70 % 
skal skje i Hønefoss, og 30 % 
i utvalgte prioriterte 
lokalsamfunn. Ringerike er en 
stor og spredtbygd kommune, 
og det har vært et mål å 
opprettholde bosettingen i alle 
deler av kommunen.  
 
 
Aktiv bruk av 
rekkefølgebestemmelser for å 
sikre en effektiv 
arealdisponering er en av 
arealstrategiene angitt i 
samfunnsdelen.  
 
 
Det vises til kommuneplanens 
samfunnsdel kap. 5 om 
effektiv arealdisponering. Her 
er det angitt arealstrategier 
som skal legges til grunn for 
revidering av arealdelen, og 
annet planarbeid i 
kommunen. Aktuelle temaer 
som er vektlagt i 
arealstrategiene er bl.a.: 
fortetting, å bygge opp under 
kollektivknutepunkter, 
redusert transportbehov, 
boligutvikling som styrker 
sentrum (gangavstand) 
 
Rådmannen merker seg at 
Oslo kommune er opptatt av 
at arealutvikling i Ringerike 
ikke skal medføre økning i 
personbiltransport til Oslo.  

9. Øystein Bull-Hansen, prosessleder for parallelloppdrag Hønefoss, 
14.03.2016 
Oppsummering Rådmannens kommentar 

Anbefaler at programmet for Programmet vil bli gjennomgått og det vil 
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parallelloppdrag for Hønefoss preger 
planstrategien.  

 

Det må satses på sentrum, som er i ferd 
med å sovne hen pga. konkurranse fra 
handel, boliger og arbeidsplasser som er 
lokalisert litt for langt fra sentrum. 
Virksomheter/investeringer må vurderes 
opp i mot hva de kan tilføre sentrum.   

 

 

 

 

 

Kommunens evne til å opptre som aktør 
bør styrkes.   

bli vurdert om flere elementer herfra bør 
inngå i planstrategien.  
 
Det vises til kommuneplanens 
samfunnsdel hvor det er et hovedmål at 
Hønefoss skal være attraktiv som 
bosted, handelsby og regionhovedstad. 
Videre er det vedtatt en strategi for 
fordeling av vekst hvor 70 % skal skje i 
Hønefoss, og 30 % i utvalgte prioriterte 
lokalsamfunn.  
 
Oppfølging av parallelloppdrag og 
områdeprogram vil være viktig for 
hvordan videre satsing på Hønefoss 
sentrum skal skje. Dette er et prioritert 
arbeid i planstrategien.  
 
Kommunen er i ferd med å styrke sin 
rolle som aktør. Både som 
eiendomsforvalter, utbygger, 
planmyndighet og som 
tjenesteprodusent.  
 

 

10. Ringerike kommune, Helse og omsorg, 15.03.2016 
Oppsummering Rådmannens kommentar 
Strategi for universell utforming 2015-
2016 skal inngå i planstrategien som et 
overordnet planbehov. Implementering 
av strategien er essensielt for å nå mål 
fastsatt i kommuneplanens samfunnsdel. 

Strategien tas med i vurderingen av 
overordnet planbehov i kap. 6.1. 
Strategien ble ferdigstilt i 2015, og 
rådmannen anser at det ikke er behov 
for å revidere strategien i planperioden. 

 



Referat fra møte i planforum  

Sak: Kommunal planstrategi for Ringerike kommune 2016-2020 
 
Tid: 08.03.2016 
 
Til stede:  

Grete Tollefsen Ringerike kommune 
Guro Skinnes  Ringerike kommune 
Kjerstin Spångberg  Buskerud fylkeskommune 
Hilde Reine  Buskerud fylkeskommune 
Terje Lønseth  Buskerud fylkeskommune 
Arne Tovslid  Statens vegvesen 
Marianne Hjorth Fylkesmannen i Buskerud 
Brede Kihle  Fylkesmannen i Buskerud 
Tor B. Nilsen  Jernbaneverket 
 
 
 
Spørsmål om innkalling: Innkallingen er kommet fram til postmottakene, men det ser ikke ut 
til at alle har mottatt innkallingen på sine innbokser (Bfk må sjekke rutine når det gjelder 
utsending).  
 
Planstrategien er ikke en gjenstand for en høringsrunde etter pbl., men kommunen skal 
innhente synspunkter fra statlige og regionale organer, samt nabokommuner.  
 
Kommunen 
Kommunestyret vedtar planstrategien. 
Frist for å komme med innspill er 23. mars. Administrasjonen skal ha temamøter med 
formannskapet framover. Rådmannens ledergruppe med kommunalsjefene er involvert i 
prosessen. Det legges opp til vedtak av strategien før sommerferien. Det er ikke lagt opp til 
stor grad av medvirkning da det ble gjennomført en del medvirkning ved revidering av 
samfunnsdelen som ble vedtatt i 2015, samt i forbindelse med pågående parallelloppdrag for 
Hønefoss by og revisjon av kommuneplanens arealdel. Nå arbeides det med parallelloppdrag 
for byen, og 3 arkitektkontor er engasjert i dette arbeidet. Vanskelig å følge opp alt som skal 
prioriteres. 
 
Arbeidet med kommuneplanens arealdel pågår og ble startet opp i 2013. Kommunen retter seg 
inn mot at størstedelen av veksten skal skje fra 2020 og 2030. Fram mot 2020 legges det opp 
til en vekst på ca. 1 %. Videre fram mot 2030 planlegges det for en vekst på ca. 2,5 %. 
Målsettingen er 40.000. innbyggere innen 2030. Telemarksforskning har vist at i et 
høyvekstscenarie kan 40.000 innbyggere først nås rundt 2040. 
 
Statens vegvesen 

Stor vekst skaper et økt transportbehov. Kommunen bør legge opp til løsninger for å bli 
mindre avhengig personbiltransport. Mye av dette tas inn i arbeidet med kommuneplanens 
arealdel. Mer av transportarbeidet må over på kollektiv, sykkel og gange. Det bør legges mer 
vekt på transportsykling i framtida. Skoleveiene må være trafikksikre. O-visjonen må legges 
til grunn for å redusere ulykker. Bruke FTU midler. 
Sentrum har en reguleringsplan fra 1975 hvor Vesttangenten inngår. Det er viktig at denne 
løsningen ikke bygges ned. Vesttangen kan også benytte som kollektivtrase. Allikevel kan det 



se ut som at denne bygges ned. Fv 35 går gjennom sentrum i dag. Hva skal skje med denne på 
sikt, er det aktuelt med nedgradering til kommunal vei? 
 
Buskerud fylkeskommune - samferdsel 

Sykkelbyavtale er inngått. Har kommunen en trafikksikkerhetsplan? 
 
Fylkesmannen i Buskerud 

Viser til stortingsmelding nr. 13 om ambisjonen om å redusere klimagassutslippene. Spisse 
dette mer i strategiene. Avstand til Oslo. Transformasjon og fortetting av gamle 
industriområder til bolig- og sentrumsformål. Innkorting av avstand/reisetid er viktig for 
videre utvikling i Hønefoss. Presset på boligbygginga i sentrumsnære områder vil øke. Det er 
viktig at sentrumsnære friluftsområder ikke byggs ned. Her kommunen er strategi for å 
imøtekomme en slik utvikling? Grønn plakat? 
 
Samordningsforsøket for innsigelser. Det er viktig å kommunen legger opp til en god dialog 
med regionale myndigheter i arbeidet med plansaker. 
 
Jernbaneverket 

50 % sjanse for at realisering av vei og bane. Hønefoss og regionen vil falle innenfor Stor- 
Oslo. Kommunen har dårlig tid. KVU for Hønefoss.  
 
Oppsummering konklusjon 

- Det er mange planoppgaver og det må foretas en streng prioritering. 
- Kommunen har en bra planavdeling med god kompetanse. 
- Grensesnittet mellom kommunen planoppgaver og statlige planoppgaver må være 

klart fordi statens planoppgaver utføres som statlig plan. 
- Fylkeskommunen avklarer status på KVU og KS1 og hva som skal til for at KVU skal 

kunne danne grunnlaget for en bypakke. 
- Det er avtalt møte for videre drøfting av et felles interkommunalt plankontor 
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502  Hønefoss

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til kommunal planstrategi for 
perioden 2016-2020

Ringerike kommune har oversendt forslag til planstrategi for perioden 2016-2020. 
Fylkesmannen mener det er utarbeidet en god oversikt over kommunens planbehov for 
perioden. Vi vil spesielt trekke frem behovet for å rullere kommuneplanens arealdel og 
utarbeidelse av en sentrumsplan for Hønefoss for å kunne nå målene i samfunnsdelen 
med å styre 70 % av befolkningsveksten til sentrumsområdet. I det videre planarbeidet 
bør potensialet for transformasjon og fortetting i Hønefoss sentrum vektlegges med 
spesiell vekt på å tilrettelegge for boliger i nærhet til den nye jernbanestasjonen. I den 
forbindelse bør det også rettes et fokus mot belastningen av støy- og luftforurensning i 
Hønefoss sentrum. For å redusere dette må trafikken gjennom Hønefoss sentrum 
begrenses. Med et mål om å øke befolkningsmengden med 10 000 flere innbyggere frem
til år 2030 og med det arealpresset dette medfører, vil Fylkesmannen også fremheve 
viktigheten av at kommunen har fokus på å bevare viktige områder for friluftsliv, 
naturmangfold, landskap, vassdrag og jordvern i tråd med nasjonale føringer. 

Bakgrunn

Vi viser til brev fra Ringerike kommune av 18. februar 2016 vedrørende offentlig ettersyn av 
forslag til planstrategi for perioden 2016 til 2020 for Ringerike kommune.

En planstrategi er et verktøy for politisk prioritering av planoppgaver. Som det heter i 
veiledningen til utarbeidelse av kommunal planstrategi T-1494, så skal strategien drøfte 
utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon som grunnlag for å vurdere 
planbehovet i kommunestyreperioden. Langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes 
virksomhet bør drøftes i den sammenheng, jf. plan- og bygningsloven § 10-1 første ledd.

Fylkesmannen har følgende merknader:

Forslag til planstrategi gir en god oversikt over kommunens planer og planbehov innenfor de 
ulike sektorene i kommunen.

Det går frem at kommunen har en forventing om en forholdsvis stor befolkningsvekst i 
perioden frem til år 2030. En utløsende faktor til dette er blant annet de store samferdsels-
anleggene som er under planlegging i regionen, og det er spesielt Ringeriksbanen og ny E16 
fra Skaret til Hønefoss som er årsaken til dette. Det er derfor viktig at kommunen er klar til å 
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ta imot denne veksten og planlegger sin kapasitet i tjenester og infrastruktur ut fra dette. 
Fylkesmannen mener derfor det er positivt at kommunen har fokus på å bedre dette i 
planstrategien. Økt kapasitet innenfor infrastruktur, skole, barnehage, pleie og omsorg er 
viktig i den sammenheng. 

Videre går det frem at kommunen ønsker å øke plansaksbehandlingen og legge til rette for en 
effektiv saksbehandling. Vi vil i den sammenheng vise til samordningsforsøket som 
Fylkesmannen er en del av. Et viktig premiss for dette arbeidet er tidlig dialog for å avklare 
eventuelle konflikter med innsigelsesmyndighetene. Fylkesmannen ønsker med samordnings-
forsøket å få til gode og forutsigbare planprosesser og håper at dette også vil resultere i en 
mere effektiv saksbehandling og prosess rundt plansakene som er til behandling i kommunen.

Ut fra nasjonale og viktige regionale interesser har Fylkesmannen følgende innspill til 
kommunens videre planarbeid.

Klima, areal og transport

Det er en nasjonal målsetting å redusere klimagassutslippene ved blant annet å redusere 
transportbehovet og legge til rette for energieffektive bygningsløsninger, jf. Meld. St. 21 
(2011-2012) Norsk klimapolitikk, Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030
og Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vedtatt 26. 
september 2014.

En viktig føring er at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. Ut fra dette mener vi det er positivt at Ringerike 
kommune ønsker å styre hovedtyngden av befolkningsveksten til Hønefoss sentrum (70 %). 
Det bør i den sammenheng sees på potensialet for transformasjon og fortetting i sentrums-
området. Videre bør nye boligområder lokaliseres til området rundt den nye jernbanestasjonen 
som er under planlegging for å støtte opp under bruken av denne. Dette kan også bidra til å 
redusere behovet for bussmating og pendlerparkering i tilknytning til jernbanen. Ved å 
redusere avstanden fra fremtidige boligområder til stasjonen vil det også bli enklere å 
tilrettelegge for bruk av sykkel og gange.

I samfunnsdelen er det lagt til grunn ABC-prinsippet for lokalisering av nye boliger og 
næringsområder. Dette er et godt utgangspunkt for en klimasmart planlegging og er et viktig 
verktøy for å kunne redusere klimagassutslippene.

I den sammenheng vil vi også vise til at det er positivt at kommunen har satt opp 
rullering/revidering av klima- og energiplanen for Ringerike kommune. 

Støy- og luftforurensning

Når det gjelder sentrumsområdet av Hønefoss er vi kjent med at det er utfordringer knyttet til 
støy- og luftforurensning. Mye av dette skyldes den store trafikkmengden som går gjennom 
Hønefoss. For å sikre god miljøkvalitet for nye og eksisterende boliger i dette området er det 
derfor viktig at kommunen har fokus på å begrense trafikken i sentrumsområdet. 
Fylkesmannen anbefaler derfor at dette løftes opp som et sentralt tema i forbindelse med 
planene for utviklingen av Hønefoss sentrum. Vi viser i den sammenheng til retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012 og retningslinje for behandling av 
luftkvalitet i arealplanlegging T-1520. 
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Naturmangfold, landskap og friluftsliv

Fram til år 2030 er det lagt til grunn en befolkningsvekst med 10 000 nye innbyggere i 
Ringerike. Dette vil resultere i et stort press på arealene. I tillegg til transformasjon og 
fortetting av eksisterende byggeområder vil det antakelig også være nødvendig med nye 
arealer. Det er derfor viktig at kommunen har kunnskap om hvilke områder som er viktige 
med hensyn til viktig naturmangfold, landskap og friluftsliv, slik at disse områdene inngår i 
grøntstrukturen i arealdelen når denne skal rulleres.

Fylkesmannen forutsetter at kommunen legger til grunn en bærekraftig arealpolitikk hvor 
arealdisponeringen i kommunen blir forvaltet på en måte som sikrer kommende generasjoner 
de samme mulighetene. Vi viser i den sammenheng også til nasjonale føringer om 
naturmangfold. I Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet – Norsk handlingsplan for 
naturmangfold, går det frem at regjeringen legger generasjonsperspektivet til grunn i 
forvaltningen av norsk natur og at dagens bruk av naturen skal være bærekraftig for blant 
annet å hindre at truete arter utryddes og naturtyper forsvinner. Videre går det frem av 
nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 
12. juni 2015, at kommunene skal identifisere viktige verdier av naturmangfold og landskap, 
friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø, og ivareta disse i kommunale planer. Tilgjengelig 
kunnskap tas aktivt i bruk og samlede virkninger synliggjøres og tas hensyn til.

I den sammenheng vil vi også vise til den nye stortingsmeldingen om friluftsliv, Meld. St. 18 
(2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet. Her går det frem at en av 
hovedmålsettingene med friluftspolitikken er at en stor del av befolkningen driver jevnlig med 
friluftsliv. Regjeringen vil derfor at friluftsliv i nærmiljøet skal prioriteres i det offentlige 
friluftsarbeidet.  Meldingen understreker viktigheten av å ivareta og videreutvikle 
grønnstrukturer i byer og tettsteder og det oppfordres til at alle kommuner utarbeider 
grønnstrukturplaner for sine byer og tettsteder. Det vises blant annet til at det er faglige 
holdepunkter til at det bør være mindre enn 500 meter fra den enkelte bolig til nærmeste 
allment tilgjengelige grøntområde/friområde eller sammenhengende sti-/turveinett. Videre 
oppfordres det til at kommunen markerer langsiktige utbyggingsgrenser mot markaområdene
ved bruk av hensynssoner. Fylkesmannen er kjent med at Ringerike kommune har en egen 
grønnstrukturplan. Vi ber kommunen om å vurdere om denne planen bør rulleres.

Klimatilpasning, vann og vassdrag

I planstrategien går det frem at kommunen ønsker å revidere hovedplanen for vann i løpet av 
2016. Videre står det at kommunen skal prioritere økt kapasitet innenfor vann, avløp og 
rensing. Fylkesmannen mener dette er positivt. I den sammenheng ber vi kommunen om å 
vurdere problematikken rundt håndteringen av overvann i lys av klimaendringer og mer 
nedbør som følge av dette. Det er viktig at kommunen har kapasitet til å ta håndtere den økte 
nedbøren og at kommune vurderer dette i sine planer. I tillegg til oppgradering av 
infrastruktur er det viktig å kartlegge og ivareta naturlige vannveier og innarbeide dette i 
grønnstrukturen. Vi viser til nettsiden Klimatilpasning til Miljødirektoratet for veiledning og 
nyttige tips.

Med den forventede befolkningsveksten er det også nødvendig å prioritere økt kapasitet på 
vann, avløp og rensing for blant annet å redusere belastningen av forurensning til 
vassdragene. Vi viser i den sammenheng til regional plan for vannregion Vest-Viken for 
perioden 2016-2021 som ble vedtatt av de berørte fylkestingene før årsskiftet. Planen er nå 



Side 4 av 5

sendt til sentral godkjenning i Klima- og miljødepartementet. Det er viktig at kommunen er 
kjent med miljømål og tiltaksplan som er bestemt for vannforekomstene og følger dette opp. 
Forurensning fra avløp fra spredt bebyggelse, uheldig avrenning fra landbruk og fysiske tiltak 
i og langs vassdrag er blant de største negative påvirkningsfaktorene for vannforekomstene. 

I den sammenheng viser vi til arbeidet med å utarbeide en kommunedelplan for Steinsfjorden. 
Det går frem av planstrategien at planen forventes vedtatt innen 2017. Steinsfjorden deles 
med Hole kommune og det er igangsatt planarbeid for området. Deler av området er foreslått 
som biotopvernområde og naturreservat i verneplanarbeidet for Tyrifjorden. Verneplanen er 
oversendt til Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse. Dersom kommunedel-
planen ivaretar de naturkvalitetene som har kommet frem i verneprosessen, vil Fylkesmannen 
anbefale at forslaget om biotopvern i Steinsfjorden blir avløst av kommunedelplanen. 
Fylkesmannen er derfor positivt til at kommunedelplanen for Steinsfjorden er løftet frem som 
en prioritert plan.

Landbruk

Dyrket og dyrkbar jord er nødvendig for å sikre matforsyning på lang sikt. Jordvern innebærer 
å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir omdisponert til andre 
formål. I Ringerike kommune er det store verdifulle jordbruksarealer. Mye av disse arealene 
har gode klimatiske forhold og er derfor svært produktive.

Stortinget vedtok en nasjonal jordvernstrategi i desember 2015 som sier at årlig nasjonal 
omdisponering av dyrka mark ikke skal overstige 4000 dekar innen 2020. Det er en 
innstramming av tidligere nasjonal målsetting om at omdisponeringen ikke skulle overstige 
6000 dekar, jf. Meld. St. nr. 9 (2011-2012) «Velkommen til bords». Fylkesmannen forutsetter 
at den nasjonale jordvernstrategien legges til grunn for arealdisponeringen i kommunen.

I den sammenheng anbefaler vi at kommunen gjennom sin arealplanlegging fastsetter en 
langsiktig avgrensning av de enkelte tettsteds vekstområde mot dyrka mark og samtidig 
avklarer utbyggingsretning.

Før en eventuell beslutning av omdisponering av dyrket og dyrkbar mark blir besluttet, 
forutsetter vi at transformasjon og fortettingspotensialet med en høy arealutnyttelse av 
sentrumsområdene er utredet og at det innføres rekkefølgekrav til når eventuelt dyrka mark 
kan omdisponeres.

Ringerike kommune er en betydelig landbrukskommune og Steinssletta og Røysehalvøya er 
viktige i den sammenheng. I tillegg utgjør disse områdene viktige kulturlandskapsområder
som er av nasjonal interesse. Både Steinssletta og Røysehalvøya ligger utenfor 
satsningsområdene i forhold til boligbygging. Vi forutsetter derfor at det ikke planlegges for 
tiltak som kan redusere verdien av disse områdene.

Folkehelse

Folkehelsearbeidet lokalt skal ta utgangspunkt i at kommunen lager en oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne, 
jf. § 5 i folkehelsoven om kravene til oversiktsarbeid. Hvordan oversiktsarbeidet skal inngå 
som grunnlag for kommunens kommuneplanarbeid er nedfelt i folkehelselovens § 6, som bl.a. 
sier dette om mål og planlegging:



Side 5 av 5

«Oversikten etter § 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens 
planstrategi. En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. 
plan- og bygningsloven § 10-1.»

I planstrategien er det vist til flere planer som kommunen har utarbeidet innen helse og 
omsorg og det er foreslått utarbeidelse av nye planer og revidering av eksisterende planer. 
Dette mener vi er bra. Vi savner likevel en oversikt i dokumentet som drøfter kommunens 
folkehelseutfordringer og hvilke planer som kommunen ønsker å prioritere ut fra dette.

Til hjelp for å lage en oversikt over helsetilstanden i kommunen har Helsedirektoratet gitt ut 
«God oversikt – en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer». Veilederen finnes på nettsidene til Helsedirektoratet. 
Vi anbefaler at kommunen gjør seg kjent med den. 

Samfunnssikkerhet

Fylkesmannen minner om at en helthetlig risiko- og sårbarhetsanalyse skal legges til grunn 
for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeidelse av 
planer er plan- og bygningsloven.

Fylkesmannen er derfor positiv til at samfunnssikkerhets- og beredskapsplanen skal revideres 
i 2016 og at det er lagt opp til en årlig revisjon av denne.

Med hilsen

Bente Nyegaard Fjell
avdelingsdirektør

Eli Kristin Nordsiden
fagsjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør Postboks 2124 3103 Tønsberg
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
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Telefon
+47 32 80 85 00
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Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Kommuneplan for Ringerike kommune - forslag til kommunal 

planstrategi - uttalelse kulturminner

Buskerud fylkeskommune har mottatt forespørsel om innspill til revidert kommunal planstrategi for 
2016-2020.

Kommunedelplan for kulturminner
Vi anbefaler at Ringerike kommune legger til kommunedelplan for kulturminner som egen punkt i 
planprogrammet.

Ved å lage en kommunedelplan for kulturminner oppnås blant annet følgende
• oversikt over kulturminner i kommunen
• økt forutsigbarhet for planleggere og utbyggere
• grunnlagsdokument for planlegging av skilting, skjøtsel og formidling av utvalgte kulturminner

i samarbeid med kommune, frivillige organisasjoner og skoler
• grunnlagsdokument for tilrettelegging av kulturminner til bruk innenfor reiselivsnæringen

En slik plan må inneholde ei liste over verneverdige bygninger, kartfestede verneområder og en 
veileder for istandsetting av kulturminner.

Prosjektet må resultere i et godt arbeidsverktøy – en verneplan – som fremfor alt gir kommunen en
forutsigbarhet i sin langsiktige arealplanlegging. Utarbeidelse av en slik plan er også et konkret bidrag
til en bærekraftig utvikling der kultur- og naturressurser blir premissgivere for samfunnsplanlegging og
arealutnyttelse. En plan for kulturminner må knyttes til kommuneplanens arealdel, slik at den får
rettsvirkning, med kartfesting av verneområdene.

Ringerike kommune

Osloveien 1
3511 Hønefoss  

Vår dato: 23.03.2016 Vår referanse: 2009/27-36 Vår saksbehandler:
Deres dato: 19.02.2016 Deres referanse: Thea Hellbardt, tlf. 32 80 87 16

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Vi vil komme tilbake med innspill til kommuneplanens arealdel, både når det gjelder arealbruken og 
bestemmelser. 

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Thea Hellbardt
teamleder kulturminnevern kulturvernkonsulent

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen
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I N N SPI LL TI L KOM M U N AL PLAN STRATEGI 201 6.2020 FOR RI N GERI KE
KOM M U N E

Mattilsynet viser til dokumentet <Ringerike kommune - kommunal planstrategi 2016 -2020.1
oversendelsesbrevet inviteres sektormyndighetene til å komme med synspunkter eller innspill

Mattilsynets forvalter FOR 2001 -12-04 nr 1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann
(drikkevannsforskriften) og vår viktigste interesse i saken er knyttet til drikkevann, herunder
beskyttelse av drikkevannskilder, samt levering av trygt og sikkert drikkevann til innbyggerne i

kommunen.

Vi viser til nasjonale mål for vann og helse som er vedtatt for å oppnå tilstrekkelig forsyning av rent
drikkevann og tilfredsstillende sanitære forhold for alle. I tillegg skal det være en effektiv
beskyttelse av vannk¡lder som brukes til drikkevann.
Vi ønsker i den forbindelse å komme med følgende innspill til planstrategien:

I følge kommunens egne nettsider forsynes 80 % av kommunens innbyggere med vann fra
godkjente kommunale vannverk. De kommunale vannverkene henter vann fra grunnvannsbrønner
med god vannkvalitet. De resterende 20 o/o àv befolkningen forsynes dermed med vann fra større
og mindre private vannverk, samt egne brønner. Dette er vanlig i områder med spredt bosetting og
enkelte private vannverk er godkjent av Mattilsynet. lmidlertid er det mange vi ikke kjenner til. Man
vet dermed ikke om vannkvaliteten tilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav og hvor god
leveringssikkerheten er. Den delen av befolkningen som er tilknyttet godkjente vannverk har trygg
og sikker vannforsyning. For de andre kan man anta at sikkerheten ikke er like god. I et
folkehelseperspektiv vil det derfor være positivt at flest mulig er tilknyttet godkjente vannverk, eller
vannverk med en vannkvalitet som tilfredsstiller drikkevannskvalitetens krav.

Vi vil hevde at drikkevann er vår viktigste og mest sårbare naturressurs, og at vi og samfunnet er
totalt avhengige av tilførsel av tilstrekkelig mengde godt drikkevann til enhver tid for å kunne
eksistere. Befolkningsøkning, klimaendringer og terrortrusler er alle med på à øke risikoen for å få
forurenset eller ødelagt drikkevannskilder samtidig som befolkningsøkningen øker behovet for rent
drikkevann. I denne forbindelse er det svært viktig at vannkilder med tilhørende nedbørsfelt og

tilsigsområder blir sikret mot aktiviteter som kan medføre forurensning av drikkevannet, noe som i

høyeste grad gjelder de større og godkjente vannforsyningene. Dette kan effektivt gjøres ved
opprettelse av hensynssoner i kommuneplanens arealdel med bestemmelser om tillatte eller ikke

Mattilsynet
Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og
Valdres

Saksbehandler: Anita Klemensdottir
Fagervold
Tlf: 22400000
E-post:@
(Husk mottakers navn)

www.mattllsUnet.no

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01



tillatte aktiviteter i hensynssonene. Det samme gjelder for vannkilder som er tiltenkt brukt til
drikkevannsforsyning i fremtiden.

Vi vil også peke på viktigheten med ordnede avløpsforhold for å beskytte drikkevannet.
Utilfredsstillende avløpsløsninger utgjør en fare for forurensning av drikkevannskilder.

Mattilsynet ber om at følgende forhold ivaretas i planstrategien og videreføres til kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel slik kommunen ser mulighet for:

Det bør planlegges og tilrettelegges for at flest mulig av innbyggerne i kommunen blir
tilkoblet godkjent drikkevannsforsyning. Der det ikke er mulig bør kommunen kreve
tilknytning tiltilfredsstillende drikkevann i henhold til drikkevannsforskriftens krav, før
byggetillatelser gis.

a

a

o

Med hilsen

(
Ham

Avdelingsleder

Det bør planlegges for opprettelse av hensynssoner i drikkevannskildenes nedbørsfelt i

kommuneplanens arealdel, og for utarbeidelse av hensiktsmessige bestemmelser for
sonene itekstdelen.

Det bør planlegges for god kontroll av spredt avløp nær drikkevannskilder og deres
tilsigsområder, og sikre at avløp renses tilfredsstillende.
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Kommunal planstrategi 2016-2020 - Uttalelse til Kommunal planstrategi 
 
 
Hole kommune har mottatt forslag til Kommunal planstrategi for Ringerike kommune 2016 – 
2020 til uttalelse. Administrasjonen i Hole kommune vil komme med følgende uttalelse: 
 
Forslaget til Kommunal planstrategi er et kortfattet dokument som gir en god oversikt over 
planbehovet og prioriteringen av planer for kommende planperiode. 
 
Vi ser at Regional næringsplan/strategi er ført opp som ny plan under kap. 6.5 Prioritering av 
planer. Dette sammen med en regional plan eller strategi for boligutbygging og kollektiv er 
noe Hole kommune ser behovet for, med tanke på å styrke Ringeriksregionen som en felles 
bo- og arbeidsregion. Om dette skal bli en Regional plan/strategi eller en interkommunal 
plan/strategi er noe kommunene i felleskap bør se nærmere på. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
John-Morten Landrø 
Kommuneplanlegger 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  
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Vår ref.:
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I)eres ref.:
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l61220-3-SI R
L90
tsl900t-4
16.03.2016

Ringerike kommune, areal- og byplankontoret
Postboks 123 sentrum
3502 HØN EFOSS

Svar - Kommunal planstrategi2016-2020 - innhenting av synspunkter

Viser til Ringerike kommunes brev av 18.02.2016 der synspunkter til kommunal planstrategi
for perioden 2016-2020 ønskes.

Det er viktig at en planstrategitar for seg regionen som helhet, sett i sammenheng med
forventet vekst og utvikling knyttet til de store samferdselsinvesteringene som står for tur.
Både Jevnaker, Ringerike og Hole har et felles bo- og arbeidsmarked som g¡ør det naturlig å

løfte perspektivet ut over egne planområder, og Jevnaker kommune ser frem til et fortsatt godt
samarbeid i planprosesser og samfunnsutvikling.

Vennlig hilsen

arealplanlegger

Dokid:
1 6033537
(15/9001-1e)
Uttalelse -

I

T

Jevnaker kommune v/Plan og samfunn,
Plan og deling
Postadresse: Besøksadresse:

Kirkegata 6 Kirkegt. 6

3520 Jevnaker 3520 Jevnaker

Epost: postmottak@jevnaker.kommune.no

Telefon: Telefax: Bankgiro:
61 31 57 00 61 31 58 50 2030.19.96102



Fra: Arthur Wøhni [arthur.wohni@baerum.kommune.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 15.03.2016 09:22:25 

Emne: Ringerike kommune - forslag til kommunal planstrategi 

Vedlegg:  

 

 
Ringerike Kommune 
 

   

  

  

  

  

  
     
Deres ref.: Vår ref.:   Dato: 
 16/40524/AWO 15.03.2016 

 
 
 

Ringerike kommune - forslag til kommunal planstrategi  
høring 
 
Vi har mottatt forslag til kommunal planstrategi for Ringerike kommune 2016- 2020. 
 
Vi finner at planstrategien adresserer de utfordringer kommunen står overfor på en god måte. 
 
Bærum kommune har ingen øvrige merknader og ønsker kommunen lykke til med videre 
planarbeid 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Arthur Wøhni 
kommunaldirektør for Samfunnsutvikling 
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Byrådsavdeling for byutvikling Postadresse:   

 Rådhuset, 0037 Oslo   

    
 E-post: postmottak@byr.oslo.kommune.no   
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RINGERIKE KOMMUNE - PLANSTRATEGI FOR 2016 - 2020. OSLO KOMMUNES 

UTTALELSE 

 

Det vises til mottatt høringsdokument med frist for uttalelse satt til 23.03.2016. Myndighet til å 

avgi uttalelse er av bystyret delegert til byrådet med videredelegering til byråden for 

byutvikling hva gjelder nabokommuners plansaker. Det er innhentet uttalelse fra berørte 

instanser i kommunens ytre apparat som grunnlag for uttalelsen. 

 

På vegne av Oslo kommune avgis slik uttalelse: 

Oslo kommune grenser mot Ringerike i Nordmarka. Begge kommuner inngår i 

Samarbeidsalliansen for Osloregionen og omfattes følgelig av alliansens samordnede areal- og 

transportstrategi som nå er under revisjon. Det fremheves i denne strategien at flerkjernet 

utvikling er avhengig av at vekst i befolkning og økonomisk aktivitet i hovedsak foregår 

gjennom kompakt byutvikling i byer og større tettsteder. Dette fordrer at arealutnyttelsen økes 

gjennom fortetting og transformasjon av allerede bebygde arealer. Slik sikres regionens 

konkurranseevne, hindrer ukontrollert spredning i utbyggingsmønsteret og skaper grunnlag for 

raskt og godt regionalt kollektivtilbud. 

 

Hovedstadsområdets mange utfordringer krever god samhandling mellom kommunene i 

regionen. Areal- og transportplanlegging på Ringerike vil ha innvirkning på 

transportutviklingen også i Oslo. Forslaget til planstrategi legger vekt på at kommunen må ha 

en planberedskap for å imøtekomme vekstambisjonen om 40 000 innbyggere i 2030. Måltallet 

er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel i 2015 og er betydelig over SSBs prognoser. Gitt 

planleggingen av ny E16 og Ringerikebane, er det ikke urealistisk å forvente at fremtidig vekst 

kan bli noe høyere enn den historiske veksten. Store statlige samferdselsinvesteringer 

kombinert med ambisiøse lokale vekstmål betinger imidlertid kloke strategier for lokal 

utvikling.  

 

Oslo kommune vil særlig vektlegge betydningen dette må få for arbeidet med kommuneplanens 

arealdel, kommunedelplan for Krakstadmarka og områdeprogram for Hønefoss, som er noen av 

de angitte planoppgavene i planstrategien. Det fremgår av planstrategien at kommunen i 

henhold til tidligere vedtak, ønsker å prioritere vekst i Hønefoss, Haugsbygd, Heradsbygda, 

Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand. Oslo kommune stiller seg positiv til en 
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prioritering av visse områder for vekst. For regionens samlede konkurranse- og bærekraft er det 

imidlertid viktig at hovedveksten, for eksempel rundt 80-90 prosent, skjer i de største byene, 

kollektivknutepunktene og tettstedene. Det bør derfor vurderes å legge opp til ren 

vedlikeholdsvekst i de av de prioriterte områdene som i liten grad har grunnlag for et bredt 

servicehandels- og tjenestetilbud eller godt kollektivtilbud. 

 

Planstrategien viser til flere mål knyttet til næringsutvikling fra kommuneplanens samfunnsdel, 

som skal ligge til grunn for videre planlegging. Dette er positivt, særlig i lys av de betydelige 

ambisjonene på befolkningsutvikling. Samferdselsutbyggingen kan gi vekst i deler av det 

lokale næringslivet, men kan også bidra til at arbeidspendling mot Oslo øker. Det er derfor 

behov for arealplanlegging som bygger opp under effektive kollektivløsninger. Planarbeidet i 

Ringerike i perioden bør følge prinsippet om at fremtidig utvikling skjer gjennom fortetting 

innenfor gjeldende tettsteder, og at nye områder i randsonene til tettstedene ikke tas i bruk før 

slik fortetting er gjennomført. Dette vil være i tråd med Osloregionens areal- og 

transportstrategi, samt nasjonale føringer om kompakt byutvikling. 

 

Alle nye boligområder bør utvikles i gangavstand til sentrum og/eller trafikknutepunkter. 

Dette bør innarbeides som prinsipper i revideringen av kommuneplanens arealdel, som nå 

pågår. Videre bør Ringerike vurdere å stille i bero de pågående planene for Krakstadmarka. En 

prioritering av utbygging her vil innebære en betydelig tettstedsspredning og samtidig 

nedbygging av store områder med skog og dyrket mark. Tettstedet Hønefoss synes å ha et 

betydelig fortettingspotensial innenfor rammene av dagens tettsted, for eksempel i tilknytning 

til tidligere lager-/industriområder. Slike fortettingspotensial antas at blir utforsket i arbeidet 

med områdeprogrammet for Hønefoss som er angitt som en prioritert planoppgave i perioden. 

Oslo kommune mener et slikt grep i større grad vil bidra til å styrke de urbane kvaliteter i 

Hønefoss samtidig som det ikke medfører en uønsket vekst i personbiltransport inn mot 

Akershus og Oslo. Det historiske Oslo har gaterom og bomiljø som ikke tåler biltrafikkvekst. 

Det er derfor viktig at arealbruken i Ringerike kommune ikke medfører økning i 

personbiltransport mot Oslo. 

 

De store statlige samferdselsinvesteringene kombinert med en prioritert satsing på  

videreutvikling av Hønefoss innenfor gjeldende tettstedsgrenser, vil styrke Ringerike 

kommunes konkurransekraft og regionale betydning på en bærekraftig måte. 

 

 

 

Hanna E. Marcussen 

byråd for byutvikling 
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og samferdsel, Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren, Eiendoms- og 
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Fra: Øystein Bull-Hansen [obh@arkitektur.no] 
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Kopi: Lars Torstensen Lindstøl [Lars.Torstensen.Lindstol@ringerike.kommune.no]; Gunn 
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Emne: Re: Kommunal planstrategi 2016-2020 - innhenting av synspunkter 

Vedlegg: 160201 program Hønefoss .pdf; Ø 16_0217 PLANSTRATEGI 2016-2020.pdf 

Hei 

Her er en tilbakemelding på utkast til planstrategi. 

Jeg tror det hadde vært fint om dere leste igjennom programmet for 

parallelloppdraget for Hønefoss og lot den prege dokumentet. 

Ikke mist bør kommunens evne til å opptre som aktør styrkes. Ogalle 

virksomheter og investeringer må vurderes opp i mot hva de vil kunne 

tilføre sentrum som den naturlige møtestedet i regionen og som et 

attraktivt sted å arbeide og leve for alle befolkningsgrupper. 

 

Det står mye om lokalsentra, men lite om Hønefoss sentrum. Det er her man 

virkelig må satse. Det er i ferd med å sovne hen på grunn av konkurransen 

fra handel, bolige og arbeidsplasser som 

Er lokalisert litt for langt fra sentrum. 

 

Øystein Bull-Hansen 

Prosessleder 

Arkitekt MNAL 

Tlf dir.: 481 13 596 
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Areal- og byplankontoret  

 

  
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/9001-16 10528/16 144 &37  15.03.2016 

 
Innspill til Kommunal planstrategi 2016-2020 

 

Det vises til Formannskapet vedtak i sak 21/16 i møte den 16.2.2016.   

 

Innspill til forslag til planstrategi 

Kommunens «Strategi for universell utforming 2015 -2016» skal inngå i kommunens 

planstrategi som et «overordnet planbehov». Strategi for universell utforming ble utarbeidet av 

Miljø- og arealforvaltningen, Kommuneoverlegen og Helse og omsorg i fellesskap og i 

samråd med Råd for funksjonshemmede i perioden 2014 – 2015. Strategien ble ferdigstilt 30. 

oktober 2015 og er for tiden sendt som orienteringssak til alle tre hovedkomitéene og til Råd 

for funksjonshemmede. 

 

Implementering av «Strategi for universell utforming 2015-2025» som et av kommunens 

ledelsesverktøy, er helt essensielt for å oppnå de overordnede målene for befolkning, næring, 

by- og lokalsamfunn og kommunens organisasjon fastsatt i «Kommuneplanens samfunnsdel 

for 2015-2030».   

 

Link til strategien: www.ringerike.kommune.no/uu 

Det vises til: Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019, Barne- 

likestillings- og inkluderingsdepartementet. 

 

 

Med hilsen  

  

 

Christine Myhre Bråthen  

Kommunalsjef for helse og omsorg 

 

 

Karin Møller 

 

Kommuneoverlege Unni Suther 

 Fagansvarlig miljørettet helsevern 

 unni.suther@ringerike.kommune.no 
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Arkivsaksnr.: 16/874-4   Arkiv: S11  

 

Revisjon av konsesjonsvilkår for Samsjøen og Vestre Bjonevann  

 

Forslag til vedtak/ høringsuttalse: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Ringerike kommune går inn for at standardvilkår for naturforvaltning legges til 

grunn i forbindelse med revisjonen av tappevilkårene på Samsjøen og Vestre 

Bjonevann. 

2. Undersøkelser av gytebekker og fiskebestander bør utføres jevnlig, for at NVE kan 

gi regulanten pålegg om best mulig tilpassede miljø- og avbøtningstiltak som følge 

av reguleringen. 

3. Regulanten bør etterstrebe en mest mulig skånsom tapping. Med det menes at 

vannstanden i magasinene ikke bør tappes ned med mer enn et visst antall cm per 

døgn. Ringerike kommune ber om at dette belyses og vurderes i revisjonsarbeidet. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Sammendrag 

Bakgrunnen for denne revisjonen er en henvendelse rådmannen fikk fra hytteeiere rundt 

Samsjøen, høsten 2008. Rask nedtapping av Samsjøen hadde ført til skader på båter som ble 

liggende på land. Etter som det i 2008 var 50 år siden konsesjon for regulering ble gitt på 

Samsjøen, var det åpnet for at tappevilkårene kunne revideres og tilpasses dagens samfunn 

og hensyn. NVE har valgt å ta med konsesjonsvilkårene for Vestre Bjonevann, i tillegg til 

Samsjøen, i denne revisjonen. 

 

Rådmannen foreslår at Ringerike kommune går inn for at standardvilkår for naturforvaltning 

legges til grunn ved revisjonen av tappevilkårene på Samsjøen og Vestre Bjonevann. Videre 

anbefaler rådmannen at det bør gjøres jevnlige undersøkelser av de regulerte vannene, med 

tanke på pålegg om avbøtende tiltak. Nedtapping bør skje så sakte som mulig for å minimere 

risikoen for at kreps, fiskeyngel mm. ikke havner på tørt land eller i isolerte dammer på 

land. 

 

Beskrivelse av saken 



NVE har bedt regulanten av Samsjøen og Vestre Bjonevann, Foreningen til 

Bægnavassdragets Regulering (FBR), om å utarbeide et såkalt revisjonsdokument. 

Revisjonsdokumentet og høringsbrevet er vedlagt. FBR foreslår å ta inn standardvilkår for 

naturforvaltning i revisjonen. Standardvilkårene gir NVE mulighet til å pålegge regulanten 

miljøtiltak uten konsekvenser for energiproduksjon. Miljøtiltak kan for eksempel være tiltak 

i gytebekker for reproduksjon av fisk. NVE opplyser på sine hjemmesider at standardvilkår 

vil bli lagt til grunn ved samtlige revisjoner i Norge framover. 

 

Juridiske forhold  

Hjemmel for revisjon av konsesjonsvilkårene finnes i Vassdragsloven og 

Industrikonsesjonsloven. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

HMA og Formannskapet behandlet saken i april 2009 (hhv saksnr 39/09 og 49/09), og stilte 

seg bak et krav om revisjon av konsesjonsvilkårene for Samsjøen. Det ble også vedtatt at 

man gjennom revisjonen skulle kunne stille krav om en minste vannstand per 1/7 hvert år. 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at revisjonen vil gi ekstra kostnader for kommunen. 

 

Behov for informasjon og høringer 

NVE har sendt revisjonsdokument på høring til alle berørte parter i saken.  

 

Alternative løsninger 

 

Alternativt høringssvar kan være:  

Ringerike kommune tar revisjonen av tappevilkårene for Samsjøen og Vestre Bjonevann til 

orientering, og har ingen synspunkter utover dette. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det er verdt å merke seg at selve reguleringshøyden, som er 6 meter for Samsjøen og 2,5 

meter for Vestre Bjonevann, ikke kan endres. Det er tappemønster og eventuelle avbøtende 

tiltak for fisk og miljø som er de mest aktuelle faktorene som til en viss grad kan endres 

gjennom revisjonen.  

 

Rådmannen ser at regulanten vil kunne få innskrenket mulighet til å nytte vannreservene 

fullt ut ved å innføre en minste vannstand ved en gitt dato. Samtidig ville dette gitt 

forutsigbarhet for andre brukere av Samsjøen og Vestre Bjonevann.  

 

Når det gjelder avbøtende tiltak for fisk og miljø, mener rådmannen at det i fremtiden bør 

gjøres jevnlige undersøkelser, særlig med tanke på gytebekker. Dette vil kunne gi en god 

pekepinn på hvilke tiltak som regulanten kan pålegges fra NVE. Med tanke på livet i 

magasinenes strandsoner (kreps og byttedyr for fisk, fiskeyngel), er rådmannen av den 

oppfatning at nedtapping bør skje så skånsomt og sakte som mulig, dette for å hindre at 

nevnte dyreliv ikke ender strandet på tørt land som følge av for rask nedtapping. Rådmannen 

vil anbefale HMA å be om at spørsmålet om tappehastighet blir belyst i det videre arbeidet 

med revisjon av konsesjonsvilkårene. 

 



 

Vedlegg 

1. Høringsbrev fra NVE 

2. Revisjonsdokument, utarbeidet av FBR. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Høring av revisjonsdokument for reguleringen av Bjonevatn og 

Samsjøen i Ringerike kommune 

NVE har i brev av 03.06.2014 vedtatt at vilkårene for følgende konsesjoner skal revideres: 

 Kgl. res. av 04.07.1958: Regulering av Bjonevatn og Samsjøen 

 

På bakgrunn av krav fra Ringerike kommune og føringer fra NVE har Foreningen til Bægnavassdragets 

Regulering (FBR) utarbeidet et revisjonsdokument som bl.a. beskriver reguleringene og vurderer de 

ulempene man er kjent med. Revisjonsdokumentet legges nå ut til offentlig høring. 

Revisjonsdokumentet og høringsuttalelsene til dette vil utgjøre en viktig del av grunnlaget for å fastsette 

reviderte vilkår. 

Revisjonsdokumentet er tilgjengelig på NVEs internettside www.nve.no/revisjon. Der finner du også 

informasjon om revisjon av konsesjonsvilkår. Dersom du ønsker en papirversjon kan du kontakte 

Øyvind Eidsgård hos FBR på tlf 95 10 07 18 eller e-post: oyvind.eidsgard@fbr.bu.no. 

Vi ber Ringerike kommune om å kunngjøre saken på sine hjemmesider og legge to eksemplarer av 

revisjonsdokumentet til offentlig gjennomsyn på Servicetorget i Rådhuset fram til 11. mai 2016. Det ene 

eksemplaret av revisjonsdokumentet kan om nødvendig lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre 

må ikke fjernes fra utleggingsstedet.  

Uttalelser kan sendes NVE via skjema på sakens nettside på www.nve.no/revisjon, med e-post til 

nve@nve.no eller med vanlig post til NVE - Konsesjonsavdelingen, postboks 5091 Majorstua, 0301 

Oslo så snart som mulig og senest innen 11. mai 2016. 

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i innstillingen i saken fra NVE til Olje- og 

energidepartementet (OED). Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et 

sammendrag som kan brukes til dette. Høringsuttalelsene er offentlige dokumenter. Sentrale 

saksdokumenter legges ut på NVEs internettsider.  
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Med hilsen 

 

Carsten Stig Jensen 

seksjonssjef 

Laila P. Høivik 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

 

Vedlegg:    Kunngjøring    
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Naturvernforbundet i Buskerud 
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Ringerike Jeger- og fiskerforening 

Ringerike kommune 

Sabima Samarbeidsrådet For Biologisk Mangfold 

Samarbeidsrådet for naturvernsaker 
 

  

Kopi til: 

Foreningen til Bægnavassdragets Regulering 

 



 

  Norges vassdrags- og energidirektorat kunngjør:  

Revisjon av vilkår for reguleringen av Samsjøen og Bjonevatn i 

Ringerike  kommune 

NVE har i brev av 03.06.2014 vedtatt at vilkårene for følgende konsesjoner skal revideres: 

 Kgl. res. av 04.07.1958: Regulering av Bjonevatn og Samsjøen 

 

På bakgrunn av krav fra Ringerike kommune og føringer fra NVE har Foreningen til Bægnavassdragets 

Regulering (FBR) utarbeidet et revisjonsdokument som bl.a. beskriver reguleringene og vurderer de 

ulempene man er kjent med. Revisjonsdokumentet legges nå ut til offentlig høring. Revisjonsdokumentet 

og høringsuttalelsene til dette vil utgjøre en viktig del av grunnlaget for å fastsette reviderte vilkår. 

Revisjonsdokumentet er tilgjengelig på NVEs internettside www.nve.no/revisjon, og er lagt ut til offentlig 

gjennomsyn på Servicetorget i Rådhuset i Ringerike kommune. Dersom du ønsker en papirversjon kan du 

kontakte Øyvind Eidsgård hos FBR på tlf 95 10 07 18 eller e-post: oyvind.eidsgard@fbr.bu.no. 

Uttalelser kan sendes NVE via internett www.nve.no/revisjon ved å gå inn på den aktuelle saken, med e-

post til nve@nve.no eller med post til NVE - Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 

Oslo.  

Høringsfristen er 11. mai 2016.  

På bakgrunn av revisjonsdokumentet og uttalelsene til dette skal NVE gi en innstilling til Olje- og 

energidepartementet, med forslag til nye konsesjonsvilkår. Uttalelsene er offentlige dokumenter som vil 

bli referert i innstillinga. Sentrale saksdokumenter blir lagt ut på NVE sine internettsider.  
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0. Innledning og sammendrag  

0.0  Bakgrunn  

 

Lovanvendelse 

I Vassdragsreguleringsloven og Industrikonsesjonsloven er det gitt adgang til revisjon av 

konsesjonsvilkårene hvert 50. år. 

 

Ved revisjon av Vassdragsreguleringsloven i 1992 ble det bestemt at revisjon kunne 

gjennomføres hvert 30. år. Dette medførte at for konsesjoner utstedt mellom 1959 og 1992 er 

revisjonsintervallet 50 år, og for konsesjoner gitt etter revisjonen av loven i 1992 er det tilsvarende 

30 år. Dette fremgår av Vassdragsreguleringslovens § 10 nr.3.  

Konsesjoner gitt på ubegrenset tid meddelt før 1959, kan også kreves revidert hvert 50. år. 

 

Revisjonskrav 

Reguleringskonsesjonen for Bjonevatn og Samsjøen ble gitt ved Kgl. res. av 4. juli 1958.  

I NVEs prioritering av revisjonssaker er Samsjøen og Bjonevatn plassert i kategori 2.1. 

Retten til å kreve revisjon tilligger kommunen eller representanter for allmenne interesser som 

frilufts- og naturvernorganisasjoner. Kravet fremmes til NVE, som avgjør om revisjon skal åpnes. 

 

Utgangspunktet for den aktuelle saken, er at i 2008 anmodet representanter for hytteeiere ved 

Samsjøen Ringerike kommune om å kreve revisjon av konsesjonsvilkårene for Samsjøen.  

Ringerike kommune fremmet slikt krav til NVE den 11. juni 2009. I brev av 3. juni 2014 bestemte 

NVE at det skal gjennomføres vilkårsrevisjon etter Vassdragsreguleringsloven § 10 nr. 3.  

 

Konsesjonæren oppfatter det slik at det ikke er fremmet krav om revisjon av konsesjonsvilkårene 

for Bjonevatn. Revisjonsdokumentet vil derfor i større grad fokusere på Samsjøen.  

 

0.1 Kort presentasjon av konsesjonæren  

Foreningen til Bægnavassdragets Regulering, forkortet FBR, ble stiftet i 1908. FBR er en forening 

i henhold til lov av 14. desember 1917, nr. 17, § 9. Foreningens formål er å forestå 

vassdragsreguleringer i Begnavassdragets nedbørfelt og på annen måte ivareta medlemmenes 

felles interesser i vassdraget med hensyn til bruk av vannet til produksjon av energi. 

 

Dagens medlemmer i FBR er offentlig eide kraftselskap; Oppland Energi AS, Skagerak Kraft AS, 

EB Kraftproduksjon AS, Ringeriks-Kraft AS, Storbrofoss Kraftanlegg DA, Vang Energi KF, 
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Embretsfosskraftverkene DA og Hellefoss Kraft AS. I 2014 ble Kvitvella Electrisitetsverk AS, som 

eier et småkraftverk i Neselvi ved Fagernes, medlem.  

 

FBR er meddelt konsesjoner for 20 reguleringsmagasin med til sammen 921 mill.m3 

magasinvolum, samt for 4 overføringer. Anleggene er i det vesentligste beliggende i Valdres. Hele 

Samsjøen og det meste av Bjonevatn, ligger i Ringerike kommune. 

 

FBR sin administrasjon har kontor i Hønefoss. Driftsoperative oppgaver på FBRs anlegg utføres 

i henhold til avtaler med medlemsverkene. I Valdres forestår et driftssamarbeid 

(«Driftssamarbeidet i Valdres») mellom Skagerak Kraft AS, Eidsiva Vannkraft AS og FBR, drift 

og vedlikehold av kraftverk og reguleringsanlegg under én felles operativ lokal ledelse, med 

personalressurser fra Skagerak Kraft AS og Eidsiva Vannkraft AS. For reguleringsanlegg på 

Ringerike har FBR en drift og vedlikeholdsavtale med EB Kraftproduksjon AS. 

 

Samsjøen og Vestre Bjonevatn er to reguleringsmagasin i den nedre del av Begnavassdraget. 

Avløpet benyttes i kraftverkene i Begna og i Drammenselva nedstrøms henholdsvis Sperillen og 

Tyrifjorden. Deltakerne i reguleringene er EB Kraftproduksjon AS (69,0 %), Ringeriks-Kraft AS 

(17,2 %), Embretsfosskraftverkene DA (10,3 %), og Hellefoss Kraft AS (3,5 %). 

  

EB Kraftproduksjon AS er et datterselskap av Energiselskapet Buskerud AS (EB), som igjen eies 

av Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune. Ringeriks-Kraft AS eies av kommunene 

Ringerike og Hole, samt KLP. Embretsfosskraftverkene DA eies av EB Kraftproduksjon AS og E-

CO Energi AS, Hellefoss Kraft AS eies med 1/3 hver av EB Kraftproduksjon, Modum 

Kraftproduksjon KF og Øvre Eiker Energi AS. 

 

0.2 Sammendrag av revisjonsdokumentet 

Etter FBR sin oppfatning hadde konsesjonsmyndighetene et godt og riktig beslutningsgrunnlag 

da konsesjonene ble gitt, og man forutså de skader og ulemper som reguleringen ville medføre.  

 

Under de påfølgende erstatningsskjønn vurderte man det som påregnelig at reguleringen ville 

ha negative konsekvenser for fiske, tømmerfløting, isveier, båtdrag, båtfeste, forringelse av 

hyttetomter, friluftsliv og landskap. Skjønnsretten tok også hensyn til forringelse av mulighetene 

for salg eller bortleie av hyttetomter under taksering av reguleringsskadene. 

 

Det er nå stilt krav for Samsjøen om standard vilkår for naturforvaltning, magasinrestriksjoner og 

varsling ved tapping. FBR mener at bortsett fra for standard vilkår for naturforvaltning, faller 



 
 

 
REVISJONSDOKUMENT SAMSJØEN JANUAR 2016 SIDE 5 AV 25

kravene utenfor revisjonsadgangen. Gjennomføring av kravet om magasinrestriksjon vil medføre 

at magasinet ikke kan nyttes som forutsatt innen konsesjonen. Et lignende krav ble avvist av 

departementet i 1994. Kravet om varsling gjelder et privatrettslig forhold. Vannstander og avløp 

er imidlertid gjort allment tilgjengelig via SMS tjeneste. 

 

1. Oversikt over alle gitte konsesjoner av betydning 

Tillatelse til å regulere Bjonevatn og Samsjøen ble gitt ved Kgl. res. av 4. juli 1958. Vedlegg 4.1. 

 
 

2. Omfang og virkeområde for konsesjonen som skal revideres. 

Samsjøen 

Samsjøen ligger i Somma, som er et sidevassdrag til Begna. Nedbørfeltet ligger i Ringerike 

kommune i Buskerud, og Jevnaker og Gran kommuner i Oppland, og drenerer til Begna ca. 10 

km nedstrøms Sperillen. Hele Sommas nedbørfelt er på 83,9 km2, og avløpet utgjør ca. 2 % av 

totalavløpet i Begna.  

Samsjøen ligger i Ringerike kommune, og har en overflate på ca. 3,3 km2 (v/ HRV), et middeldyp 

på ca. 14 m og et maksimaldyp på ca. 47 m. Samsjøens nedbørfelt er 64,08 km2.  

Høyeste og laveste reguleringsgrenser er henholdsvis HRV=213,07 og LRV=207,07. Av 

reguleringshøyden på 6 m, er 1,5 m oppdemming og 4,5 m senkning. Magasinvolumet er 17,1 

mill.m3, noe som gir en høy reguleringsgrad, 53 % når tilsigsserien 1931-90 legges til grunn.  

 

Bjonevatn 

Vestre Bjonevatn ligger i Bjonelva som drenerer til Sperillen. Bjonelvas nedbørfelt er 56,63 km2.  

 

Bjonevatn sitt nedbørfelt er på 54,27 km2. Det ligger i det vesentlige i Ringerike kommune og 

Søndre Land kommuner, samt en mindre del i Gran kommune. Magasinet ligger for det meste i 

Ringerike kommune, og har en overflate på ca. 2,2 km2 (v/ HRV), et middeldyp på ca. 20 m og et 

maksimaldyp på ca. 72 m. Høyeste og laveste reguleringsgrenser i Bjonevatn er HRV=228,77 og 

LRV=226,27, av reguleringshøyden på 2,5 m er 0,31 m oppdemming og 2,19 m senkning. 

Magasinvolumet er på 5,21 mill. m3, og reguleringsgraden er 21 %. 

 

For begge magasin godkjente departementet i 1977 en justering av høydegrunnlaget til NN 1954, 

i forhold til høydene i manøvreringsreglementet. Vedlegg 4.2. 
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3. Oversikt over reguleringsanlegg, magasiner, berørte elvestrekninger og 

kraftanlegg 

3.1 Generelt 

En oversiktsskisse over reguleringsanlegg, magasiner, berørte elvestrekninger og kraftanlegg i 

Begnavassdraget er inntatt på kartet i vedlegg 1.1. Kartutsnitt ved reguleringsanleggene på 

Samsjøen og Bjonevatn er vist i vedlegg 1.2 og 1.3.   

 

Avløpet fra Samsjøen og Bjonevatn i nyttes i kraftverkene i Begna nedstrøms Sperillen og i 

Drammenselva nedstrøms Tyrifjord. For kraftverksdata se tabell 5. 

 

3.2 Tekniske anlegg  

Samsjøen 

Reguleringsanlegget er bygget i 1961-62 og består av to betongdammer med overløp på HRV, i 

henholdsvis østre og vestre løp. Østre dam er en ca. 27 m lang overløpsdam, overløpet er 2-3 

m høyt, mens lukeløpet i er dammen ca. 7,5 m høyt. Det er to tappeluker (b x h=1,1 x 1,8 m, 

terskel kote 205,92), som manøvreres lokalt fra et lukehus på dammen. Senkningskanalen i 

østre løp er 360 m lang. Vestre dam er ca. 14 m lang, selve løpet er avstengt med en ca. 4 m 

høy og 5,5 m bred betongplate med overløp. Det er gangbru over senkningskanalen og over 

vestre dam. Avlesning av magasinvannstand og lukeåpninger skjer ved en automatisk 

målestasjon. Adkomst til Samsjøen skjer via kommunal veg som tar av fra E16, og privat 

bomveg (Samsjøvegen).   

 

Fra Samsjøen til Begna faller Somma om lag 60 m over en strekning på ca. 8 km. Det er ikke 

pålagt minstevannføring i Somma, men konsesjon inneholder generell bestemmelse om ikke å 

forminske lavvannføringen. Regulanten har alltid praktisert å slippe minst 100 l/s, og de seinere 

år minst ca. 200 l/s. 

 

Da Samsjøen ble regulert for kraftformål i 1962, hadde Sommavassdraget i lang tid vært regulert 

og utnyttet til tømmerfløting. Det er dokumentert at det så tidlig som i 1682 var bygget 

fløtningsdam på Samsjøen. Dammen(e) og fløtingsinnretningene for øvrig ble forbedret i 1870/80-

årene av Somma Elvekasse. Dagens reguleringsanlegg er etablert på samme sted som 

fløtningsdammene. Et kartutsnitt fra 1955 med fløtningsdammene inntegnet, er vist i vedlegg 1.4. 

 

Det var to fløtningsdammer på Samsjøen, østre –en 25 m lang dam som lå der tappeløpet er i 

dag, og en ca. 6,5 m lang reguleringsdam i vestre elveutløp. Fløtningsdammen ble satt om 
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våren for å demme inn smeltevann til fløtningen. Oppdemningen skjedde til et nivå ca. 20 cm 

over dagens HRV. Når fløtningen var avsluttet, ble dammen stående åpen om sommeren, med 

en vannstand svarende til ca. 2,2 m under dagens HRV.  (Kilde: «Samsjøveien og Somma 

Elvekasse», Thor Bergsund Aasen 2010). 

 

I Haugerudelva, en av tilløpselvene til Samsjøen, var det også tømmerfløting. Nedover i Somma 

var det bygget en rekke mindre såkalte pruppdammer, ledemurer og elveforbygninger som står 

der den dag i dag.  

 

 

Bjonevatn 

Reguleringsanlegget er bygget i 1961, og består av en 250 m lang senkningskanal med 

tappeluke. Luka (b x h=0,9x1,1 m, terskel kote 225,77), manøvreres lokalt fra et lukehus.  

Avlesning av magasinvannstand og lukeåpning skjer ved en automatisk målestasjon.  

 

Dammen er et bjelkestengsel med overløp, ca. 6 m bredt, med bunn på kote 227,88, og bjelker 

som til vanlig er lagt til et nivå til ca. 30 cm under HRV.  

 

Fra Bjonevatn til Sperillen faller Bjonelva om lag 78 m over en strekning på ca. 1,7 km. Det er 

ikke pålagt minstevannføring i Bjonelva, men konsesjon inneholder generell bestemmelse om 

ikke å forminske lavvannføringen. Regulanten har alltid praktisert å slippe minst ca. 100 l/s.  

 

Adkomst skjer via FV 184 som tar av fra E16. Den private vegen fra Bjonvika til Vassenden gikk 

tidligere over dammen. Tidlig på 1980-tallet ble vegen utbedret til dagens fylkesveg, og lagt 

utenom dammen. 

 

Også fra Bjonevatn var det tømmerfløting. Magasinet ble demmet opp 2 m, svarende til 1 m 

over dagens HRV med en nåledam i utløpsoset. Nåledammen er i dag erstattet av 

bjelkestengselet.  

 

 

Bildedokumentasjon fra fløtningen og fløtningsdammer på Samsjøen og Bjonevatn, er vist i 

vedlegg 3.2. 
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4. Hydrologiske grunnlagsdata; vannstander og restvannføring 

4.1 Generelt om innhenting av data 

Fra 1963 til 2004 ble magasinvannstand i Samsjøen manuelt avlest ukentlig. Fra 2004 er 

vannstander og lukeåpninger avlest automatisk hver time, og avløpet beregnes. Fra 1963 til 2014 

ble magasinvannstand i Bjonevatn avlest ukentlig. Fra 2014 er vannstander og lukeåpning avlest 

automatisk hver time. Data for vannstander og avløp (Samsjøen) lagres i FBR sin Powel 

database. Observerte vannstander og avløp for perioden er gjengitt i vedlegg 2.1, 2.2 og 2.3. 

 

I Begnavassdraget for øvrig utfører regulanten en rekke hydrologiske målinger. Noen av disse 

har betydning for manøvreringen av Samsjøen og Bjonevatn, jf. Tabell 1. 

Nr.  Sted Hyppighet Type måling 

12.152.0 Samsjøen Time Vannstand i Samsjøen 

 Samsjøen  Time Avløp beregnet 

12.151.0 Vestre Bjonevatn Time Vannstand i Bjonevatn 

012.83.0 Sperillen Time Sperillen 

012.15.0 Strømstøa Time Avløp i Begna nedstrøms Sperillen 

012.209.0 Urula Time Avløp i Urula 

012.290.0 Bagn Time Avløp i Begna nedstrøms Bagn 

Tabell 1: Målinger i Samsjøen, Bjonevatn og Begnavassdraget. 
 

4.2 Magasin og nedbørfelt 

Kartutsnitt over nedbørfelt til Samsjøen og Bjonevatn er vist i Figur 1 og 2. Avrenningsdata for 

nedbørfeltene er vist i Tabell 2.  

 
Tabell 2: Avrenningsdata for nedbørfeltet til Samsjøen og Bjonevatn. 
Kilde: NVE Atlas  

 

Som det framgår er det stor forskjell på avrenningstallene som oppgis for Samsjøen i NVE Atlas. 

Det gir i sin tur stor forskjell i gjennomsnittlig årsavløp. 1961-90 serien oppgir for lave verdier i 

forhold til FBRs egne observasjoner. Siden NVE-Atlas ikke gjengir avrenningens fordeling over 

året, må denne beregnes ut fra målte vannføringsserier.  

 Nedbør-
felt (km2) 

Avrenning (l/skm2) Midl. årsavløp (Mm3) Midl. årsavløp (m3/s) 

  30-60 61-90 30-60 61-90 30-60 61-90 

Samsjøen 64,08 16,07 9,9 32,5 20,06 1,0 0,64 

Bjonevatn 54,27 16,9 14,3 28,9 24,5 0,9 0,78 
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For å kunne vurdere konsekvensen av kravene, er det laget en tilsigsserie for Samsjøen for 

perioden 1967-2014, som gir en avrenning på 17 l/s/km2, svarende til et årsavløp på ca. 34 

mill.m3. Vedlegg 2.4. 

  

 
Figur 1: Nedbørfelt til Samsjøen     Figur 2: Nedbørfelt til Bjonevatn 
 
 
 Nat. Vst. kote HRV kote LRV kote Nat. Vst. Mag. volum (Mm3) 

Samsjøen 211,57 213,07 207,07 211,57 17,1 

Bjonevatn 228,46 228,77 226,27 228,46 5,2 

Tabell 3: Reguleringsgrenser og magasinvolum. 
  

Sperillen 

Sperillen 

VM Strømstøa  
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4.3 Vannføringer før og etter regulering 

Fra før Samsjøen og Bjonevatn ble regulert for kraftformål, finnes det svært få 

vannstandsmålinger. Begge sjøene var imidlertid som nevnt fløtningsmagasin, og 

magasinhøydene som fløtningen benyttet er kjent.  

Vannet ble demmet inn om våren og sluppet ut over noen dager mens fløtningen pågikk. Dette 

gjorde at normale vårflommer ble sterkt regulert.  

På Samsjøen demmet fløtningen inn 3-4 mill. m3 smeltevann til tømmerfløtning, og vannføringen 

kunne komme opp i 30-40 m3/s for å få tømmeret ned Somma til Begna. Bjonevatn ble demmet 

opp ca. 2 m, svarende til 1 m over dagens HRV. Fløtningsmagasinet på ca. 4 mill.m3 ble brukt for 

å få tømmeret ned Sperillen. Utenom fløtningsperiodene var tilsiget uregulert, og 

fløtningsdammene stod åpne.  

Tabell 4: Alminnelig lavvannføring og 5-persentiler (kilde: NVE). 
 

Samsjøen 

Som det framgår av tabellen ville 5-persentil uregulert lavvannføring, dvs. vannføringen som 

overskrides i 95 % av tiden hele året, ligge på ca. 90 l/s (1,41 l/s/km2 x 64,08 km2) ved utløpet av 

Samsjøen.  

 

I forhold til uregulert tilstand har reguleringen medført at vannføringen er omfordelt over året.  

 

For årene 2004-2014, er det gjort en sammenligning mellom uregulert tilsig til Samsjøen og 

beregnet regulert avløp til Somma. I figurene 3 og 4 er tilsig og regulert vannføring vist for 

henholdsvis 5 persentil og gjennomsnittlig vannføring. 

  

Som det framgår har reguleringen medført at vannføringen på vinteren er øket, og flomtoppene 

er redusert. De laveste vannføringene om sommeren er jevnet ut og sannsynligvis noe økt. 

 

 Nedbørfelt  

(km2) 

Alm. lavvannf. 

(l/s/km2) 

5-persentil år  

(l/s/km2) 

5-pers. 1/5-30/9  

(l/s/km2) 

5-pers. 1/10-30/4 

(l/s/km2) 

Samsjøen 64,08 1,38 1,41 0,85 3,23 

Bjonevatn 54,27 1,35 1,38 0,86 2,72 
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Figur 3: 5 Persentil vannføring i Somma regulert og uregulert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4: Gjenomsnittlig vannføring i Somma regulert og uregulert  
 

Bjonevatn 

Sammenlignet med Samsjøen er Bjonevatn er et forholdsvis lite magasin med vesentlig mindre 

reguleringsgrad.  Reguleringen har medført at vannføringen til Bjonelva på vinteren er øket, mens 

flomtoppene i noe mindre grad er redusert. De laveste vannføringene om sommeren antas 

imidlertid å ha økt noe.  

Uregulert ville 5-persentil vannføring, dvs. vannføringen som overskrides i 95 % av tiden hele 

året, ligge på ca. 75 l/s (1,38 l/s/km2 x 54,27 km2) ved utløpet av Bjonevatn. Praktisk minste 

vannslipp er som nevnt ca. 100 l/s.   
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4.4 Fotodokumentasjon fra vassdraget 

I vedlegg 3 er det bilder fra representative steder i Somma og rundt Samsjøen. 

 

5. Beskrivelse av manøvreringsreglement og manøvreringspraksis 

For manøvreringsreglement vises til vedlegg 4.1. 

 

Samsjøen 

Kraftverkene Hensfoss, Begna, Hofsfoss og Hønefoss ligger i Begna mellom Sommas utløp og 

Hønefoss, og Samsjøen tappes i første omgang etter disse kraftverkene sitt behov for supplement 

til driftsvann. Hvis vannføringen i Begna kommer under ca. 40 m3/s kan magasinvann fra 

Samsjøen i tillegg bidra til å unngå full stans i Hofsfoss kraftverk.  

 

Vanligvis begynner uttappingen fra Samsjøen i november-desember, med en forsiktig vannføring. 

For å unngå kjøving i Somma under strenge kuldeperioder økes vannføringen som regel først ut 

på ettervinteren. Tappingen fortsetter så lenge kraftverkene kan nytte vannet, men avsluttes som 

regel medio april. Magasinet nyttes tidvis også under perioder ved lavt tilsig i hovedvassdraget 

på sommer og høst. Under oppfylling av magasinet opprettholdes i praksis en vannføring i 

Somma på ca. 0,15-0,2 m3/s. Stor reguleringsprosent gjør at magasinet bare unntaksvis blir fullt 

under vårsmeltingen. Enkelte år blir det heller ikke fullt til lavvannsperioden begynner. Hvis mulig 

begrenses overløpet til 10-15 cm over HRV. 

 

Da Samsjøen ble regulert for kraftformål ble som nevnt fløtningen avviklet, og FBR inngikk i denne 

forbindelse en overenskomst med grunneierne i Somma Elvekasse. I overenskomsten det inntatt 

en bestemmelse om nedtapping om sommeren: «Reguleringsforeningen skal ikke tappe 

Samsjøen lavere enn til kote 204,50 (svarende til dagens HRV÷2 m) før 15. september uten efter 

avtale med Somma Elvekasse». 

Bjonevatn 

Magasinet tappes for etterfylling til Sperillen og med hensyn på kraftverkene i Begna. Vanligvis 

tappes magasinet ned på ettervinteren fra februar og utover. Det er som regel ikke mulig å 

tømme magasinet helt ned til LRV, grunnet tappesvikt i innløpet til kanalen. 

Under oppfylling av magasinet opprettholdes en vannføring på minst 0,1 m3/s, men som oftest 

mer. Avhengig av smelteforløpet går magasinet til overløp. Om sommeren står luka normalt 

med åpning for lavvannsføring og tilsiget går over bjelkestengselet i utløpet.   
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Av manøvreringsreglement for begge magasin, framgår det om flom og lavvannsføring: 

«Det skal ved manøvreringen has for øye at vassdragenes naturlige flomvassføring så vidt 

mulig ikke forøkes. Heller ikke må lågvassføringen forminskes til skade for andres rettigheter.»  

 

 
 
Figur 5: Vannstander i Samsjøen  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6: Vannstander i Bjonevatn  
 
 

Med mindre det innføres nye magasinrestriksjoner, regner FBR at framtidig drift av Samsjøen 

og Bjonevatn forblir uendret.  
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6. Kraftproduksjon og betydningen av de ulike elementer 

6.1 Generelt 

Avløpet fra Samsjøen og Bjonevatn nyttes i kraftverkene i Begna nedstrøms Sperillen og i 

kraftverkene i Drammenselva nedstrøms Tyrifjorden.  

 

6.2 Kraftverksdata  

 
Fallhøyde 

(m) 

Effekt 

(MW) 

Slukeevne 

(m3/s)  

Energiekv. 

(kWh/m3) 

Produksjon 

(GWh/år) 

I drift 

Hensfoss 24,8 16,7 86 0,052 120 1946 

Begna 8 5,6 91 0,018 40 1954 

Hofsfoss 26,8 27 123 0,061 160 1978 

Hønefoss (I+II) 21,5 29,4 160 0,051 135 1920/78 

Geithusfoss 9,2 13,5 153 0,025 84 1961 

Gravfoss (I+II) 19,7 49 315 0,044 217 1931/96 

Embretsfoss (III+IV) 16,6 71 465 0,042 335 1954/2013 

Døvikfoss 6,1 15 300 0,014 100 1975 

Hellefoss 5,3 11 230 0,0127 66 1953 

Sum 137   0,32 1257  

 
Tabell 5: Hoveddata for kraftverk som nytter vann fra Samsjøen og Bjonevatn. 
 

6.3 Produksjon 

Avløpet fra Samsjøen og Bjonevatn utgjør en forholdsvis liten andel av Begnavassdragets totale 

vannføring.  Kraftverkene som vannet utnyttes i, er alle elvekraftverk med stor slukeevne. Følgelig 

er også bidraget fra Samsjøens og Bjonevatns reguleringer til kraftverkenes totale produksjon, 

relativt sett beskjedent. Begge magasin nyttes imidlertid i hovedsak innen vinterperioden når det 

ikke er flomtap ved kraftverkene, noe som gir god utnyttelse av magasinvannet. Særlig gjelder 

dette for Samsjøen. 
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Samsjøen 

Samsjøens magasinvolum på 17,1 mill. m3, gir en reguleringsgrad på over 50 % i forhold til 

årsavløpet. Det forholdsvis store magasinvolumet, høy reguleringsgrad og beliggenhet nær 

kraftverkene i Begna, gjør Samsjøen til et magasin som kan nyttes fleksibelt og effektivt til 

etterfylling av hovedvassdraget, og til optimal utnyttelse i kraftverkene.  

 

Det er gjort en etterberegning av produksjonsbidraget fra Samsjøen for årene 2004-2014. Det 

er lagt til grunn at uttapping av magasinvannet er nær fullt utnyttet i kraftverkene. 

 

Resultat av beregningen som er vist i tabell 6, viser et gjennomsnittlig produksjonsbidrag fra 

reguleringen på 6,5 GWh pr. år. Av dette utgjør 95 % vinterproduksjon. Av hele tilsiget til 

Samsjøen nyttes gjennomsnitt ca. 80 % til kraftproduksjon, flomtapet er m.a.o. ca. 20 %. 

 

Kraftverk 

Hensfoss,  
Begna, 

Hofsfoss  Hønefoss Drammenselva Sum 
År GWh GWh GWh GWh 

2004 2,7 1,0 2,7 6,4 

2005 2,0 0,8 2,0 4,8 

2006 2,6 1,0 2,7 6,3 

2007 3,8 1,5 3,6 8,9 

2008 3,7 1,6 3,6 8,9 

2009 2,6 1,0 2,5 6,1 

2010 2,8 1,1 2,7 6,6 

2011 1,7 0,6 1,7 4,0 

2012 2,4 1,0 2,3 5,7 

2013 2,1 0,8 2,0 4,9 

2014 3,3 1,7 3,7 8,7 

Gj.snitt 2,7 1,1 2,7 6,5 

 

Tabell 6: Produksjonsbidrag fra Samsjøens regulering i årene 2004-2014. 
 
 

Bjonevatn 

Bjonevatns magasin er på 5,2 mill. m3. NVEs avløpsserie for 1961-90 oppgir 24,5 mill. m3. i 

midlere årlig avløp. Det gir en reguleringsgrad på 20 %. Produksjonsbidraget fra Bjonevatns 

regulering anslås til 1,5-2 GWh pr. år.  
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7. Oversikt over utredninger, skjønn og avbøtende tiltak som er gjort i forbindelse 

med reguleringen 

7.1 Utredninger 

I forbindelse med reguleringen er det foretatt utredninger og undersøkelser, både i tilknytning til 

erstatningsskjønn og etterundersøkelser. En oversikt er gjengitt i vedlegg 5.1. 

             

7.2 Skjønn og overenskomst 

Det er avholdt følgende skjønn og avtale i forbindelse med reguleringen av Samsjøen: 

 Underskjønn 28. april 1959  

 Overskjønn av 15. november 1960 og 6. juni 1961 

 Overenskomst av oktober 1960 med Somma Elvekasse i stedet for under- og 

overskjønn for berørte takstnummer.   

 

Det er avholdt følgende skjønn i forbindelse med reguleringen av Bjonevatn: 

 Underskjønn 27. juni 1959  

 Overskjønn av 23. oktober 1959    

 

7.3 Avbøtende tiltak 

7.3.1 Innledning 

Generelt er det gjennomført følgende avbøtende tiltak: 

- Utsetting av fisk 

- Fiskeundersøkelser  

- Forbygninger og flomsikring 

- Veger og bruer 

 

I det følgende vil de enkelte avbøtende tiltak av betydning for allmennheten og miljøet 

kommenteres nærmere. 

7.3.2 Fisk 

Siste fiskeundersøkelser for Samsjøen og Bjonevatn ble utført i 2011 av Fylkesmannen i 

Oppland, gjennom prosjektet «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland» 

(Fagrapport 6-2012). https://www.fylkesmannen.no/Oppland/Miljo-og-klima/Vann/Fisk-i-

regulerte-vassdrag-ssv/Rapporter-og-arsmeldinger-fra-prosjektet/ 

Rapporter fra fiskebiologiske undersøkelser følger i vedlegg 5.2 og 5.3. 



 
 

 
REVISJONSDOKUMENT SAMSJØEN JANUAR 2016 SIDE 17 AV 25

Samsjøen 

Fiskesamfunnet i Samsjøen består av ørret, røye, sik, abbor og ørekyt. Det skal også å være 

kreps, men det er ikke dokumentert i undersøkelsene. Utsettingspålegget i Samsjøen var først 

på 7200 en-somrige ørret, effektuert fra 1964. Etter fiskebiologiske undersøkelser ble pålegget 

endret, i 1987 til 1200, og i 1998 til 1700 to-årige ørret. Endringene til større fisk var begrunnet 

med konkurransen fra den store abborbestanden. 

 

Fiskeutsettingene ble stilt i bero i 2000, og etter undersøkelser i 2004 og 2005, ble utsettingene 

sløyfet. Det ble også gjort undersøkelser i tilløpsbekkene Vesle Samsjøelva, Haugerudelva og 

Hadelandsbekken, og i 2006 ble det lagt ut gytegrus på utvalgte steder i nedre deler av Vesle 

Samsjøelva og Haugerudelva. 

 

Fra 2001 har grunneieren foretatt et tynningsfiske med storruse, som årlig tar 300-400 kg sik og 

abbor.  

 

Fra siste prøvefiske i 2011 siteres fra rapportens sammendrag:  

«Samsjøen har en tynn og småvokst ørretbestand. Tre- og fireårig ørret dominerte i 

ørret-fangstene ved prøvefisket, og et lite antall eldre fisk gjør det vanskelig å trekke 

konklusjoner vedrørende ørretens vekstforløp i magasinet. Siken i Samsjøen har en 

tilfredsstillende størrelse, men kondisjonen er ikke like god. Dette kan tyde på et noe 

tynt næringsgrunnlag for siken i magasinet. Sammenlignet med forrige undersøkelse i 

Samsjøen er det en endring i artssammensetningen: relativt til ørretfangsten var sik- og 

abborfangstene om lag fire ganger så store i 2011 som i 2005. Årsaken til dette er ikke 

opplagt, muligens kan effekten av storrusefisket som ble startet opp i 2000 være 

avtagende, noe som kan bidra til å forklare dette.» 

 

Bjonevatn 

Fiskesamfunnet i Bjonevatn består av ørret, røye, sik, abbor og ørekyt. Utsettingspålegget var 

først 5000 en-somrige ørret, effektuert fra 1964. Pålegget ble senere endret til 1100 to-årige ørret 

fra 1992. Det ble også i Bjonevatn gjort fiskebiologiske undersøkelser i 2004 og 2005, samt 

undersøkelser i tilløpsbekkene Dalvasselva, Øyvasselva og Dalbekken. 

 

Fra siste prøvefiske i 2011 siteres fra rapportens sammendrag:  

«Ørretbestanden i Vestre Bjonevatn ser ut til å være tynn og av middels størrelse. Som 

i Samsjøen var ørretfangstene i Vestre Bjonevatn dominert av tre- og fireårig ørret. 

Siken i Vestre Bjonevatn er, som siken i Samsjøen, av tilfredsstillende størrelse, men 

med relativt lav kondisjon. Også her kan forklaringen ligge i begrenset næringstilgang. I 
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Vestre Bjonevatn ble det fanget betydelig mer ørret og sik enn ved forrige 

undersøkelse, mens abborfangstene har holdt seg på et stabilt nivå. Dagens 

utsettinger står antageligvis for et marginalt bidrag til ørretproduksjonen i magasinet.» 

 

7.3.3 Forbygninger  

Somma er preget av mange elveforbygninger, prupp- og skådammer som ble etablert i 

forbindelse med tømmerfløtingen. Nedre del av Somma meandrerer gjennom et flatt landskap 

med elve- og marine løsmasseavsetninger. Etter et leirras i 1964 ble det året etter utført en 

forbygning ved Somdalsgårdene. I 2008 ble det ved brua utført plastring etter at et mindre parti 

av elvebredden skled ut.  

 

7.3.4 Veger og bruer 

Siden reguleringen umuliggjorde fløtning fra Samsjøen, ble det i 1960 inngått en overenskomst 

med grunneierne i Somma elvekasse, som forpliktet reguleringsforeningen til å yte tilskudd på kr 

360 000,- til bygging av veger i området, herunder veg langs Breitjern, veg rundt Samsjøen og 

veg langs Haugerudelva, i alt ca. 17 km.  

 

Da vegene sto ferdig i 1962 ble området ved Samsjøen mer tilgjengelig for allmennheten, og 

muliggjorde også etter hvert etablering av flere private hytter. 

 

Det er i dag veglaget Samsjøveien som bestyrer vegen til Samsjøen, og det er bom med 

betalingsautomat ved Lystig. 

 

8. Erfaringer med skader og ulemper ved reguleringen, med særlig vekt på fisk, 

friluftsliv, erosjon, landskap, biologisk mangfold og øvrig miljø 

8.1 Innledning   

Konsesjonsmyndighetene og skjønnsretten forutså i stor grad de skadene og ulempene som har 

reguleringene har medført, og håndterte disse gjennom vilkår og skjønn.  

  

8.2 Fisk  

Skader og ulemper for fisk og fiske som reguleringene ville forårsake, ble utredet på 

konsesjonstidspunktet, blant annet av hensyn til fastsettelse av erstatninger. Det settes ikke 
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lenger ut fisk i Samsjøen, men i Bjonevatn settes årlig ut 1100 to-årige ørret av Begna-stamme. 

Alle pålegg om etterundersøkelser er fulgt opp. 

 

8.3 Erosjon 

Erosjon og påkjenning på elvebredder var sannsynligvis vesentlig større den gang fløtningen 

pågikk, enn det som har vært tilfelle i ettertid. FBR er som nevnt kjent med ett tilfelle av erosjon 

av betydning i Somma, det er tilbake i 1964.  

  

8.4 Is 

Råker ved tappekanalene i Samsjøen og Bjonevatn merkes rutinemessig. Det unngås å tappe 

mye vann fra Samsjøen under strenge kuldeperioder, på grunn av faren for sarrdannelse og 

kjøving i Somma.  

  

8.5 Landskap 

Samsjøen har høy reguleringsgrad og relativt stor reguleringshøyde. Følgelig er de mest 

framtredende estetiske landskapsmessige ulempene, lange strender når magasinet er nedtappet. 

Ved henholdsvis HRV og LRV er utgjør Samsjøens vannareal 3,3 km2 og 2,5 km2.  

 

Dette forholdet var påregnelig og godt kjent på konsesjonstidspunktet, noe som bl.a. framgår av 

daværende Ådal herredsstyres enstemmige uttalelse i saken 18. desember 1956: 

  

”De to (Samsjøen og Bjonevatn) steder som blir berørt har vært utfartssteder for Ådals 

befolkning i lange tider. En del av de som har hatt særlig interesse har også anskaffet 

seg hytter der. En må regne med at reguleringen vil kunne forandre den naturskjønnhet 

som har vært tilstede.” 

Også i NVEs innstilling til departementet av 22. mai 1958 framgår det klart at: 

 «Utseende, i alle fall rundt Samsjøen, må i enkelte år påregnes å bli skjemmet ved 

nakne strender.» 

Skjønnsretten tok også hensyn til forringelse av muligheten for salg eller bortleie av hyttetomter 

under takseringene av reguleringsskadene, hvilket framgår av underskjønnet 28. april 1959. 

For Bjonevatn som har betydelig mindre reguleringsgrad og reguleringshøyde enn Samsjøen, 

er de negative virkningene for landskap ikke på langt nær til stede i samme grad.  
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8.6 Biologisk mangfold – annet miljø 

Regulanten har ikke erfart skader eller ulemper knyttet til biologisk mangfold eller miljø, ut over 

slike som følger for fisk og andre vannlevende organismer.  

 

8.7 Friluftsliv 

Områdene ved Samsjøen er populære for ulike fritidsaktiviteter sommerstid. Sykling, bading 

padling, fiske og camping. Ved nordenden av Samsjøen er en stor langgrunn sandstrand som 

brukes til badeplass, med lett adkomst fra vegen rundt Samsjøen.  

 

Fiskeretten i Samsjøen er privat. Men allmennheten kan utøve stangfiske ved kjøp av fiskekort. 

Fiskekort kan kjøpes hos bomvokter for Samsjøveien. 

 

9. Status relatert til vannforskriften 

Samsjøen ligger i vannområde Tyrifjord, og Bjonevatn i vannområde Valdres, begge i 

vannregion Vest-Viken.  

 

I konkretisering av miljømål for vannforekomster i regulerte vassdrag i Vest-Viken pr. 20. april 

2015, framgår av Vann-nett: 

Tabell 7: Vannforekomstene 
 

Samsjøen, Somma og Bjoneelva er på grunn vannkraftpåvirkning definert som sterkt modifiserte 

vannforekomster (SMVF). I SMVF’er skal kjemisk og bakteriologisk vannkvalitet minimum 

tilfredsstille kravet til god tilstand i h.t. det nye klassifiseringssystemet. Miljømålet godt økologisk 

potensial (GØP) ansees som nådd med dagens tilstand.  

 

10. Konsesjonærens vurdering av vilkår og en vurdering av innkomne krav 

10.1 Vurdering av vilkår 

FBR anser generelt at dagens vilkår, manøvreringsreglement, skjønnsforutsetninger og praksis 

fungerer tilfredsstillende. De ulemper og skadevirkninger som reguleringen har medført for 

Nr. Navn Type Økologisk tilstand Miljømål 2021 

012-562-L Samsjøen SMVF Moderat GØP Dagens tilstand 

012-255-R Somma SMVF Moderat Ingen konkrete 

012-562-L Vestre Bjonevatn Ikke SMVF Moderat Ingen konkrete 

012-258-R Bjoneelva SMVF Moderat GØP Dagens tilstand 
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allmenne og private interesser, var grundig belyst og utredet i forbindelse med 

konsesjonsbehandlingen og erstatningsskjønnene. Reguleringene har etter FBRs oppfatning ikke 

ført til nye uforutsette miljømessige skadevirkninger for allmenne interesser, som i vesentlig grad 

ikke er ivaretatt gjennom vilkårene.  

10.2 Vurdering av innkomne krav 

Utgangspunktet for kravet om revisjon, var en henvendelse til Ringerike kommune den 26. januar 

2008 fra to hytteeiere, som på vegne av Langtangen vel og Søndre Samsjøen hyttegrend, 

fremmet en anmodning til kommunen om å arbeide for revisjon av konsesjonsvilkårene for 

Samsjøen.  

 

Kravene, eller ønskene som hytteeierne framsatte i sin henvendelse til kommunen var at 

standardvilkår for naturforvaltning skulle gjøres ved en revisjon, og videre:  

 

1. At Samsjøen er sikret en minimumsvannstand i sommersesongen, for eksempel at 

vannstanden pr. 23. juni er maksimalt 1 meter under høyeste regulerte vannstand.  

2. At konsesjonæren plikter å sørge for at de stedegne fiskestammene i størst mulig grad 

opprettholder naturlig reproduksjon ved å iverksette ulike tiltak som er angitt i punkt 8a i 

standardvilkårene. 

3. At det innføres en varsling i forkant av tapping av vannet. Dette kan enkelt gjøres ved et 

oppslag ved bommen ved innkjøring til Samsjøveien. I tillegg varsles en representant for 

hytteeierforeningene, som sørger for videre varsling av hytteeiere. Dette bl.a. for a sikre 

at det kan tas forhåndsregler slik at for eksempel båter ikke blir skadet slik tilfellet var 

høsten 2007. 

 

Henvendelsen ble behandlet politisk i Ringerike kommune, og formannskapet fattet i sak 43/09 

følgende vedtak: 

 

 Ringerike kommune stiller seg bak et krav om revisjon av konsesjonsvilkårene på 

Samsjøen. 

 NVE's nye standardvilkår for konsesjon bør legges til grunn ved en revisjon, og disse 

tilpasses forholdene rundt Samsjøen. 

 Når NVE gjennomfører revisjonen bør det innebære en minimumsvannstand pr.1/7, 

samt innføres rutiner for varsling av ekstraordinær og/eller hard regulering. 

   

Vedrørende kulepunkt 2, legger FBR til grunn at standard vilkår for naturforvaltning vil bli innført 

av hensyn til allmenne interesser.  
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Vedrørende kulepunkt 3, mener FBR at minimumsvannstand umuliggjør bruk av hele 

reguleringshøyden, og at varsling omfatter privatrettslige forhold. Begge kravene faller utenfor 

revisjonsadgangen. 

 

10.2.1 Magasinrestriksjoner og fyllingstidspunkt 

Ringerike kommune ber om at revisjonen, når den er gjennomført, innebærer en minimums-

vannstand i Samsjøen pr. 1. juli, men tallfester ikke kravet nærmere. Hytteforeningene på sin side 

foreslår en vannstand HRV÷1 m til 23. juni.  

 

Siden midt på 1970-tallet har FBR mottatt henvendelser eller klager fra noen hytteeiere rundt 

Samsjøen, om lav vannstand sommerstid. Kravene eller ønskene som har framkommet, har gått 

ut på at man vil ha sikker fylling av magasinet om sommeren.  

 

I brev av 2. februar 1994 søkte hytteforeningene Nærings- og energidepartementet om at 

manøvreringsreglementet for Samsjøen skulle bli endret. Reguleringshøyden skulle reduseres 

fra 6 m til 3 m, tappingen stanses 1. april, og i perioden 1. april til 1. oktober skulle det kun slippes 

minstevann. Hytteforeningene begrunnet søknaden med hensynet til endret syn på miljøvern og 

landskap, forringet fiske og vanskeliggjort båtbruk. Det ble også anført at Samsjøen som 

hytteområde var forringet på grunn av skjemmende strandsoner, slik at sjansene for salg av hytter 

var blitt redusert.  

 

Utdrag fra svaret fra departementet, som forelå 19. desember 1994 (Vedlegg 4.3):  

«Ved vurderingen av den foreliggende sak har departementet sett hen til at 

hyttebyggingen i stor grad har kommet til etter at vannet ble regulert. Det er etter 

departementets oppfatning ikke kommet til endringer eller nye momenter som tilsier at 

allmenne interesser er sterkere skadet enn det som må forventes av en regulering på 6 

meter. Det vektlegges at regulanten må kunne nytte reguleringshøyden han etter en 

omfattende konsesjonsbehandling har fått tillatelse til.»  

Etter FBRs oppfatning er ikke situasjonen annerledes i dag enn i 1994. Ulemper som reguleringen 

har medført for hytteeiendommer, gjelder privatrettslige forhold som det ble erstattet for i 

overenskomst og skjønn. FBR vil også bemerke at det etter 1994 har blitt etablert ytterligere 

hyttefelt ved Samsjøen.  

Det datofestete oppfyllingskravet synes ikke å ha annen begrunnelse enn rent estetisk. 

Reguleringsgrensene (HRV/LRV) er en del av konsesjonen, de kan ikke kan endres ved en 
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revisjon. Det kan heller ikke kan innføres nye tappe- og fyllingsrestriksjoner som indirekte 

innskrenker muligheten til å nytte reguleringsgrensene som er gitt i konsesjonen. 

 

Et vilkår om oppfylling eller minimumsvannstand pr. 1. juli vil i praksis i betydelig grad begrense 

konsesjonærens utnyttelsesmuligheter av reguleringshøydene, noe som igjen vil påføre 

bakenforliggende kraftverkseiere økonomiske tap. FBR vil også peke på at konsesjonen ikke kun 

er en rettighet, men også en forpliktelse til å nytte naturressursen mest mulig optimalt for formålet. 

 

For å belyse konsekvensene av et slikt oppfyllingskrav er det tatt utgangspunkt i at Samsjøen 

skal fylles opp til HRV÷1 m innen 1. juli. I dag skjer dette i om lag halvparten (50 % sannsynlighet) 

av alle år. Hvis det innføres som vilkår derimot, må regulanten manøvrere slik at han med meget 

stor sannsynlighet, 90-100 %, skal greie å oppfylle vilkåret.  

 

Regulanten må i gjennom vinteren sikte seg inn mot høy magasinfylling ved tappeslutt, ta høyde 

for liten snømengde og lavt tilsig fram mot fastsatt oppfyllingsdato. Snømagasinet er det mulig å 

estimere, men nedbørsprognoser strekker seg ikke mer enn en uke framover i tid.  I praksis må 

vurderingene bygge på statistikk, og regulanten må alltid avslutte tappingen tidlig nok, slik at det 

ligger igjen tilstrekkelig med vann på våren for å sikre oppfyllingskravet. Selv da vil man år om 

annet «bomme» på kravet, og bryte konsesjonsvilkåret. Kommer det to «tørre» år på rad må 

regulanten sannsynligvis la være å nytte magasinet i det hele tatt, og kanskje likevel bryte kravet. 

 

Med utgangspunkt i tilsig (Vedlegg 2.4) for årene 1967-2014, er det beregnet på hvilket nivå i 

magasinet tappingen må avsluttes på pr. 1. april, for at vannstanden skal nå HRV÷1m pr. juli.  

 

Vannstand pr. 1. april  Magasinfylling pr. 1. april Sannsynlighet for å nå 

HRV÷1 m innen 1. juli 

LRV  HRV ÷ 6 m 0 50 % 

LRV + 0,5 m HRV ÷ 5,5 m 7 % 54 % 

LRV + 1 m HRV ÷ 5 m 16 % 65 % 

LRV + 2 m HRV ÷ 4 m 31 % 81 % 

LRV + 3 m HRV ÷ 3 m 47 % 94 % 

LRV + 4 m HRV ÷ 2 m 64 % 100 % 

Tabell 8: LRV Sannsynlighet for å nå HRV÷1m pr. 1/7, ved ulike vannstander pr. 1/4 

 

Med ca. 90 % sannsynlighet for å klare oppfyllingskravet, må ca. halve magasinet ligge (LRV + 3 

m) igjen pr. 1.april. Dvs. at reguleringshøyden i praksis reduseres fra 6 m til 3 m. For øvrig 

overensstemmende med kravet som departementet avviste i 1994.  Skal kravet kunne oppfylles 
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i alle år (100 %) som jo et konsesjonsvilkår skal, må ikke magasinet tappes lavere enn HRV ÷ 2m 

pr. 1. april. 

 

Konsekvensen av kravet blir at nyttbart magasinvolum reduseres med 50-60 %. Det blir økt 

flomtap, tvungen tapping, og en reduksjon i innvunnet kraftproduksjon i størrelsen 40-50 %. For 

å oppfylle et slikt krav kan i praksis ikke magasinet nyttes innenfor konsesjonen. FBR mener at 

kravet om minimumsvannstand pr 1. juli derfor faller utenfor revisjonsadgangen. 

 

10.2.2 Varsling av tapping 

Ringerike kommune ber om at revisjonen når den er gjennomført, bør det innføres rutiner for 

varsling av «ekstraordinær og/eller hard regulering».  

 

Bakgrunnen for kravet er et tilfelle der noen båter ble skadet på sensommer/høsten 2007.  I den 

aktuelle perioden i 2007 ble Samsjøen tappet ned ca. 3 m i løpet av september måned, dvs. ca. 

10 cm pr. døgn. FBR mener det er innenfor påregnelig nedtappingshastighet. 

 

Ulemper for båtbruk som følger av reguleringen er oppgjort i overenskomst og skjønn, og disse 

omfattet som nevnt også parseller som i dag er hyttetomter. FBR mener at kravet gjelder et 

privatrettslig forhold, som ikke er begrunnet ut fra hensynet til allmenne interesser, og at det derfor 

faller utenfor revisjonsadgangen.  

Det er tilrettelagt for allmennheten å orientere seg om tapping og vannstand, via SMS tjeneste. 

10.2.3 Andre krav 

Det er ikke stilt andre krav. 

 

10.2.4 Standardvilkår for naturforvaltning 

10.2.4.1 Generelt 

FBR legger til grunn at standardvilkår for naturforvaltning vil bli innført. 

10.2.4.2 Fiskeribiologiske undersøkelser og tiltak 

Eventuelle tilpassa tiltak for fisk, må bygge på fortsatte undersøkelser. Fiskeundersøkelser er 

allerede ivaretatt ved prosjektet «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland», 

som fra 2015 omfatter alle regulerte vassdrag i Begnas nedbørfelt.  
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10.2.4.3 Vilt og allmenn ferdsel 

FBR kan ikke se noen konfliktområder i gjeldende konsesjonsvilkår med hensyn til vilt. 

Reguleringsområdet er åpent for allmenn ferdsel. Anlegg og tiltak ved dammen er sikret i 

henhold til ”Faremomenter og sikringstiltak ved anlegg i vassdrag”. 

 

11. Konsesjonærens forslag til endring i vilkårene, aktuelle avbøtende tiltak og 

muligheter for O/U-prosjekter 

11.1 Forslag til endring i vilkårene 

Høydegrunnlag etter Statens kartverks grunnlag NN1954 innføres i reglementet. Fløtningen 

opphørte for over 50 år siden, og gjeldende vilkår på dette området har ikke aktualitet i dag.  

11.2 Aktuelle avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak, herunder undersøkelser, er trolig mest aktuelt med hensyn på fisk. FBR anser 

at dette vil bli ivaretatt gjennom standardvilkår. 

11.3 Muligheter for O/U-prosjekter 

FBR kan ikke se at det er O/U prosjekter i tilknytning til de aktuelle reguleringer som kan 

redusere evt. produksjonstap som måtte følge av de framsatte krav om magasinrestriksjoner.  

 

12. Videre saksgang 

NVE sender revisjonsdokumentet på høring til berørte parter. Etter høringsrunden sender NVE 

høringsuttalelsene til konsesjonær for uttalelse, og eventuelle faglige tilleggsundersøkelser eller 

dokumentasjon.  

 

NVE oversender innstilling til OED om eventuelle endringer av vilkår, med forslag til nye vilkår. 

Kongen i Statsråd vedtar revisjon av reguleringskonsesjonen ved kongelig resolusjon. 

 

Spørsmål om videre saksbehandling kan rettes til nve@nve.no eller NVE -konsesjons-

avdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO. Saksbehandler: Laila P. Høivik, e-post: 

lph@nve.no  

 

Kontaktperson hos Foreningen til Bægnavassdragets Regulering: Øyvind Eidsgård, Postboks 

23, 3502 Hønefoss, tlf. 31 01 34 85, e-post: oyvind.eidsgard@fbr.bu.no 
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Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 15/10189-27   Arkiv: U63 &18  

 

Klage på vedtak om inndragning av bevilling - Kooperativen  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet kan ikke se at det av klagen fremkommer nye forhold som tilsier at 

opprinnelig vedtak bør endres. 

2. Vedtak fattet 16. februar i sak 15/10189 opprettholdes. 

3. Klagen er gitt oppsettende virkning jf. forvaltningslovens § 42 1. ledd i 

formannskapets møte den 15. mars. 

4. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud. 

5. Dersom klagen ikke gis medhold, delegeres det til rådmannen å fastsette dato for 

inndragning. 

 

Sammendrag 

 

Inndragning av skjenkebevilling i ti dager er påklaget av Kooperativen AS. I klagen er 

det særlig gjennomføringen av kontrollen og kontrollørenes kompetanse på å vurdere 

beruselsesgrad, samt kontrollørenes kompetanse på å skrive kontrollrapport klager 

trekker frem. I tillegg hevder klager at det er feil og uklarheter i rådmannens 

saksframlegg. 

Rådmannen kan ikke se at det i klagen fremkommer forhold som tilsier at kommunes 

vedtak bør endres. Rådmannen anbefaler at vedtaket opprettholdes og oversendes 

Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Bakgrunn 

 

Etter en multikontroll ved Kooperativen den 11. desember 2015 observerer de to 

kontrollørene allerede ved første kontroll to personer som er på grensen til å bli åpenbart 

påvirket. Ved tredje kontroll er de to personene åpenbart påvirket. I det kontrollørene 

skal gi seg tilkjenne for personalet forsvant de to personene ut av serveringsstedet 

(skjenkearealet) med tre ølglass. Kontrollør 101 fikk tak i en ansatt som sammen med 

kontrolløren visuelt observerte at de to åpenbart påvirkede personene var i ferd med å gå 

over bybroen. Den ansatte gjenkjente straks de to personene. Tilleggsrapporten viser at 

ansvarshavende og kontrollørene hadde en god dialog, og at de som var på jobb hadde 

diskutert beruselsesnivået på de to personene tidligere på kvelden Formannskapet 



behandlet saken i sitt møte den 16. februar og fant at det med alminnelig 

sannsynlighetsovervekt er bevist brudd på Forskrift til Lov av 2. juni 1989 nr 27 om 

omsetning av alkoholholdig drikk m.v. §§ 4-1, 4-2 og 4-4. I tråd med gjeldene 

Alkoholpolitisk handlingsplan og tidligere vedtak/praksis i tilsvarende saker fattet 

formannskapet vedtak om inndragning av skjenkebevillingen ved Kooperativen i ti 

dager. 

 

Den 2. mars ber Kjell-Eric og Terje Andersen på vegne av Kooperativen om at vedtaket 

gis oppsettende virkning til klage er endelig avgjort. Formannskapet vedtok i sitt møte 

den 15. mars å gi vedtaket oppsettende virkning til klagen er ferdig behandlet. 

 

Beskrivelse av klagen og dens innhold 

 

I klagen skriver Andersen at man først og fremst ønsker å omtale to forhold. 1) feil og 

uklarheter i rådmannens saksframlegg og 2) feil og uklarheter i gjennomføringen av den 

faktiske skjenkekontrollen. 

1) Klager kritiserer rådmannen for å videreformidle rapporten fra skjenkekontrollør uten 

kvalitetssikring og at rådmannen kommer med karakteristikker og kommentarer i 

saksframlegget, som klager finner uheldige og unødvendige. I tillegg skriver klager at 

rådmannens formuleringer er unøyaktige og misvisende. Klager mener at på grunn av 

ovennevnte er formannskapet trolig påvirket på en måte som gjør at vedtak i saken 

går til klagers disfavør. 

2) Klager mener at uttrykket « godt beruset» er brukt i rapporten, og er en åpenbar feil. 

Klager mener at dette gir et feilaktig inntrykk som gjør at leseren etablerer «bilder» 

av situasjonen som ikke stemmer med virkeligheten. Klager mener det var feil av 

kontrollørene å ikke gi seg tilkjenne og melde sin bekymring for beruselsesnivået til 

de to personene allerede ved kontroll nummer 2. Klager vurderer rapporten fra 

skjenkekontrollør så unøyaktig og feil at politikerne som leser den «for lengst har 

mistet tråden» for hva som var den reelle situasjonen. Klager ber kommunen finne ut 

av om kontrollene skjedde «gjennom vinduene» eller inne i lokalene. Klager ønsker å 

få vite hvor lang tid gjestene ble observert og klarhet i tidspunkt for kontroll nummer 

to. Klager er trygg på at deres ansatte har vurdert situasjonen korrekt, og at personene 

var å regne som «lett påvirket». 

 

Beskrivelse av Trygg24 sitt tilsvar til klagen 

Da klager ønsker utredet om kontrollen ble gjennomført ved at kontrollørene kikket 

gjennom vinduene på Kooperativen, tidspunkt for kontroll nummer to og hvor lang tid 

kontrollørene brukte på å observere personen, fikk Trygg24 oversendt klagen og bedt om 

å komme med et tilsvar. 

 

Trygg 24 tilbakeviser at uttrykket «godt beruset» er brukt i kontrollrapporten. I 

kontrollrapporten står det «på grensen til åpenbart påvirket». Begrepet «godt beruset» er 

kun brukt i tilleggsrapporten. Kontrollørene kunne ikke gripe inn og påpeke personer 

som åpenbart påvirket ved kontroll nummer to, da det først er ved tredje kontroll at 

personene har minst tre kjennetegn, i henhold til Helsedirektoratets mal, på å være 

åpenbart påvirket. Ved tredje kontroll rakk ikke kontrollørene å presentere seg for 

ansvarshavende før personene tok med seg tre glass med øl, og forsvant ut av 

skjenkearealet. Da kontrollørene ikke visste hvem som var ansvarshavende henvendte de 



seg til den av de ansatte som var ledig, og ba ham bli med utenfor slik at han med egne 

øyne fikk se gjestene som var åpenbart påvirket og hadde tatt med seg alkoholholdig 

drikk ut av skjenkearealet. Den ansatte kjente igjen personene. Da observasjonen var 

ferdig ba kontrollørene om å få snakke med ansvarshavende. Ansvarshavende har signert 

på kontrollrapporten. Trygg24 skriver at det er flere måneder siden kontrollen, men at 

samlet tidsbruk på Kooperativen antas å være 30-45 minutter. Alle tre kontrollene ble 

foretatt inne på Kooperativen, der det var godt opplyst og veldig lett å se gjestene og 

vurdere beruselsesgraden av disse. Trygg24 reagerer på at klagers tolkinger om at 

innholdet i rapporten er usaklig. Trygg24 kan ikke se at rapporten inneholder usaklige 

kommentarer. Trygg24 skriver at det er brukt mye tid i Ringerike på veiledning og 

informasjon, og at de føler de har et veldig godt samarbeid med bevillingshaverne. 

Avslutningsvis skriver Trygg24 at dersom kontrollørene er i tvil om graden av beruselse, 

kommer dette alltid utestedet til gode. I denne konkrete saken var det overhode ingen 

tvil. 

 

Juridiske forhold  

 

Skjenkekontrollene blir utført med to kontrollører. Dette for å sikre gode observasjoner 

og vurderinger. Rapporten vi har mottatt fra Trygg24 oppfyller anbefalingene som gis i 

IS-2038 Veileder i salgs- og skjenkekontroll punkt 5.3. Veilederen er utarbeidet av 

Helsedirektoratet i samarbeid med politidirektoratet.  

 

Rapporten og tilleggsrapporten beskriver to personer som innehar 5 av 7 kjennetegn på 

åpenbar påvirkning slik dette beskrives i Helsedirektoratets mal. I Ringerike har det vært 

ført en streng politisk linje blant annet når det gjelder skjenking til åpenbart påvirket 

person. Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016 (gjeldende på det tidspunkt bruddene 

ble avdekket), slår fast at hovedregelen er 1 til 3 ukers inndragning av bevilling ved 

første gangs overtredelse dersom det skjenkes til åpenbart påvirket person. Som 

saksframlegget viser er det i to tidligere (tilnærmet like) saker fattet vedtak om 

inndragning i henholdsvis syv og ti dager. 

 

Jf. alkohollovens § 1-7c skal det utpekes en styrer og stedfortreder for styrer av 

bevillingen som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Styrer har det faktiske 

ansvaret for utøvelsen av bevillingen og skal sørge for at virksomheten er slik organisert 

at det ikke skjer brudd på alkohollovens bestemmelser i forbindelse med skjenkingen. 

Dette innebærer at styrer har ansvaret for at de ansatte har nødvendig kunnskap om 

regelverket, og at de overholder dette, for eksempel at det ikke skjenkes til åpenbart 

påvirkede personer.  

 



Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er av den oppfatning at forvaltningslovens § 17 (forvaltningsorganets 

utrednings- og informasjonsplikt) er oppfylt, og at formannskapet har fattet vedtak på 

korrekt grunnlag. Rådmannen har ingen grunn til å betvile kontrollørenes vurdering av 

situasjonen.  

 

Etter en ny gjennomgang av det opprinnelige saksframlegget ser rådmannen at man 

kunne ordlagt seg noe mer presist. Det er ikke kompetansen til samtlige ansatte som er 

vurdert, men håndteringen av regelverket. Det er skjerpende at de ansatte ikke avdekket 

at personene var åpenbart påvirket, da rapporten og tilleggsrapporten viser at de hadde 

fem av syv tegn på dette, jf. Helsedirektoratets mal. 

 

Rådmannen kan ikke se at det i klagen fremkommer forhold som tilsier at kommunes 

vedtak bør endres. Rådmannen anbefaler at vedtaket opprettholdes og oversendes 

Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Vedlegg 

 

 Saksframlegg med vedlegg, datert 13.1.16 

 Protokoll fra møte i kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger 8.2.16 

 Protokoll fra møte i formannskapet 16.2.16 

 Melding om politisk vedtak, datert 22.2.16 

 Melding om rett til å klage, datert 22.2.16 

 Begjæring om oppsettende virking, mottatt 2.3.16 

Saksframlegg vedrørende oppsettende virkning, datert 3.3.16 

Kravspesifikasjon kontrolltjenester sendt bevillingshaver 2.3.16 

Protokoll fra møte i formannskapet 15.3.16 

 Klage på vedtak om inndragning av bevilling, mottatt 14.3.16  

Tilsvar fra Trygg24 i forbindelse med klage på vedtak om inndragning, mottatt 

16.3.16 

 Saksframlegg og protokoll inndragning av bevilling ved Lloyds Pub  

Saksframlegg ot protokoll inndragning av bevilling ved Cafe Clint 

Alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016 for Ringerike kommune 

 

 

 Ringerike kommune, 18.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger 

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/10189-7   Arkiv: U63 &18  

 

Kooprativen. Brudd på alkoholforskriftens §§ 4-1, 4-2, 4-4.  

 

Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

I medhold av alkohollovens § 1-8 og alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2016 for Ringerike 

kommune punkt 6.1, inndras skjenkebevillingen for Kooperativen AS org.nr 995 188 740 i 

10 dager for brudd på Forskrift til Lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig 

drikk m.v. §§ 4-1, 4-2 og 4-4. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Sammendrag 
 

Det ble foretatt en multikontroll ved Kooperativen den 11. desember 2015.  

Multikontroll betyr at skjenkekontrollørene er innom flere ganger på en kveld. 

 

Den 11. desember var to skjenkekontrollører innom Kooperativen tre ganger i perioden 

20:45 til 23:00. 

 

Kontrollørene observerer allerede ved første kontroll to personer som begynte å bli godt 

beruset. De vurderte allikevel ikke personene som åpenbart påvirket før tredje kontroll som 

ble foretatt ca. klokken 22:50. 

Beskrivelsen av de to personene tilsvarer Helsedirektoratets tolkning av om en person er 

åpenbart påvirket. 

I det kontrollørene skulle gi seg til kjenne for personalet, gikk de to personene ut av 

serveringsstedet med tre glass øl.  

Kontrollør 101 fikk tak i en ansatt som ble med ut. Den ansatt så de to personene med 

ølglassene på vei over Hønefoss bru. Den ansatte gjenkjente straks de to personene. 

De ansatte som var på jobb den dagen hadde diskutert beruselsesnivået til de to personene 

tidligere på kvelden. 

 

Jf. alkoholloven og alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016 for Ringerike kommune, er 

de avdekkede bruddene å anse som alvorlige. Det er skjerpende at det på samme kveld er 

avdekket tre brudd på alkoholforskriften.  

 



 

 

 

Innledning / bakgrunn 
  

Det ble avholdt tre skjenkekontroller på Kooperativen den 11. desember. Kontrollen ble 

gjennomført i tidspunktet 20:45 til 23:00 av to kontrollører. 

Rapporten viser at lokalet var halvfullt. 

 

Beskrivelse av saken 
  

Kontrollrapporten beskriver to personer ca. 25-30 år som etter tredje kontroll har blitt 

servert så mye alkoholholdig drikk at de har blitt åpenbart påvirket.  

Før kontrollørene får presentert seg for ansvarshavende, tar de to personene med seg tre øl 

og går ut av serveringsstedet. 

En ansatt blir gjort oppmerksom på personene. Personalet hadde tidligere på kvelden 

diskutert beruselsesnivået til de to. 

Etter purring har bevillingshaver gitt sin skriftlige uttalelse til kontrollrapporten. 

 

Bevillingshaver mener at de personene de er snakk om spiller mere påvirket enn den 

faktiske tilstanden de er i. Bevillingshaver beklager at de har gjorde en feilvurdering. 

Bevillingshaver skriver videre at på grunn av svikt i rutinene, fikk personene tatt med seg 

alkoholholdig drikk ut av serveringsområdet. 

Driftsansvarlig var til stede den aktuelle kvelden, og som følge av bruddene på 

alkohollovens forskrift skrev hun en rapport samme kveld, og med bakgrunn i denne har 

man nå innskjerpet rutinene og man har hatt en ny gjennomgang for alle ansatte om hvordan 

forebygge, avdekke og avklare tilsvarende situasjoner.  

De har også skjerpet rutinene for oppbevaring av alkoholholdig drikk. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 
  

Jf. alkoholpolitisk handlingsplan 2012 – 2016 for Ringerike kommune punkt 6.1 regnes det 

som spesielt alvorlig å skjenke til åpenbart påvirkede personer.  

 

Som alvorlige hendelser regnes blant annet: personer som er åpenbart påvirket gis adgang til 

serveringsstedet, bevillingshaver eller ansatte unnlater å sørge for at en person som er 

åpenbart påvirket av rusmidler ikke forlater stedet. Å ta med alkoholholdig drikk utenfor 

skjenkearealet faller også inn under kategorien alvorlige hendelser. 

 

Jf. punkt 6.1 skal spesielt alvorlige hendelser gi inndragning av bevilling i 1 til 3 uker, og 

alvorlige hendelser gi skriftlig advarsel ved første gangs overtredelse. 

 

 

 

 

 



 

 

Juridiske forhold  
  

Jf. alkohollovens § 1-8 er type overtredelse sentral i vurderingen av om en bevilling skal 

inndras, og inndragningstidens lengde.  

 

Innenfor hver type overtredelse vil det være grove og mindre grove tilfeller. Ved 

overskjenking vil graden av overskjenking være av betydning for hvor grov overtredelsen 

er. Hvor grovt forholdet kan anses for å være vil også avhenge av overtredelsens omfang og 

hvor lenge overtredelsen varte. 

 

Det må også tas hensyn til tidligere praksis med inndragning av bevilling. 

 

Dersom bevillingshaver aktivt prøver å rette opp forholdene, kan det være et moment ved 

vurderingen av om en bevilling skal inndras, og hvor lenge. Eksempelvis kan det tas hensyn 

til økt egenkontroll med bevillingen. Bevillingshavers tidligere utøvelse av bevillingen kan 

være av betydning. 

Inndragningens lengde må stå i rimelig forhold til karakteren og omfanget av de brudd som 

er konstatert. 

 

Beviskravet er alminnelig sannsynlighetsovervekt. Kommunen har ansvaret for å føre bevis 

for det faktiske grunnlaget for inndragningsvedtaket. 
 

Endringene i alkoholloven vedrørende prikkbelastningssystem gjelder ikke i denne saken, da 

avvikene ble avdekket før 1. januar 2016. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 
Det har ikke vært avdekket brudd på alkohollovgivningen ved Kooperativen i inneværende 

bevillingsperiode. 

I 2014 fikk Cafe Clint inndratt bevillingen i en uke for brudd på alkoholforskriftens §§ 4-1 

og 4-2, og i 2013 fikk Lloyds Pub inndratt bevillingen i 10 dager for brudd på samme 

paragrafer i alkoholforskriften.  

 

Rådmannens vurdering 
  

Det har i de senere årene vært stort fokus på overskjenking og skjenking av mindreårige. I 

den forbindelse har det vært avholdt informasjonsmøte med bevillingshaverne, og alle har 

fått tilsendt helsedirektoratets veileder og alkoholpolitisk handlingsplan. I tillegg har 

skjenkekontrollørene hatt en gjennomgang med alle «skjenkestedene» i kommunen, med 

fokus på internkontroll. 

Det er styrer sin plikt å gi opplæring til de ansatte, slik at de vurderer beruselsesgrad hos 

gjester i henhold til de nasjonale retningslinjene. 

 

Ut ifra kontrollørenes beskrivelse i rapportene, finner rådmannen det bevist at personene var 

åpenbart påvirket. I henhold til helsedirektoratets veileder har personene 5 av 7 kjennetegn 

på åpenbart påvirket.  



De to personene skulle ikke blitt servert alkohol og de skulle vært bortvist fra stedet.  

I stedet for å bli bortvist, tar de med seg tre øl og går ut av serveringsstedet. 

De ansatte hadde god tid til å observere personene i perioden fra klokken 20:45 til de forlot 

stedet litt før klokken 23. 

Rådmannen finner det skjerpende at personalet tydeligvis ikke kjenner regelverket for å 

definere «åpenbart påvirket» godt nok, og i tillegg klarer personene å få med seg hele tre 

glass øl ut av skjenkearealet, dette til tross for at lokalet bare var halvfullt.  

 

Rådmannen ser det som positivt at bevillingshaver nå har skjerpet inn rutinene, og gitt 

opplæring til de ansatt.  

Rådmannen ser det som formildende at det ikke har vært avdekket brudd på alkohollovens 

bestemmelser, ved serveringsstedet, i inneværende bevillingsperiode. 

 

I tråd med tidligere vedtak, samt alkoholpolitisk handlingsplan punkt 6.1 anbefaler 

rådmannen at bevillingen ved Kooperativen inndras i 10 dager. 

 

 

Vedlegg 

 
Brev med rapportert, sendt bevillingshaver 17.12.15 

Purring sendt bevillingshaver 7.1.16 

Uttalelse fra bevillingshaver, mottatt 12.1.16 

 

 

 Ringerike kommune, 13.01.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

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

 



 

Ringerike kommune 
Forvaltning og drift 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Kooperativen AS  

Nordre torv 2 

 

3513 HØNEFOSS 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/10189-3 36049/15 U63 &18  17.12.2015 

 

Kooprativen – avvik skjenkekontroll. 

Rapport til uttalelse 

 
Vedlagt følger kopi av rapport og tilleggsrapport fra skjenkekontroll ved Kooperativen AS 

Kontrollen ble utført 11. desember fra klokken 20:45 til klokken 23:00.  

 

Rapporten avdekker brudd på alkohollovens § 8-11, samt forskrift av 8. juni 2005 nr 538 om 

omsetning av alkoholholdig drikk §§§ 4-1, 4-2, 4-4.  

 

De forhåndsvarsles med dette om at brudd på alkohollovens bestemmelser kan medføre 

inndragning av bevilling. Dersom en bevilling inndras, tapes retten til å skjenke alkoholholdig 

drikk i den perioden bevillingen er inndratt.  

 

Jf. alkohollovens § 1-8 og alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2016 for Ringerike kommune, er 

brudd på nevnte paragrafer spesielt alvorlige, og vil kunne medføre inndragning av bevilling i 1 til 

3 uker ved første gangs overtredelse.  

 

For å få saken best mulig opplyst ber vi om deres skriftlige uttalelse til rapporten.  

 

Skriftlig uttalelse må være oss i hende senest: tirsdag 5.januar 2016 

 

Dersom de har spørsmål, ta kontakt med Kari Veien Denne` på mail; 

kari.veien.denne@ringerike.kommune.no   

 

Med hilsen 

 

Jan Hatten 

leder forvaltning og drift 

jan.hatten@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Vedlagt  

Kontrollrapport fra skjenkekontroll 

Tilleggsrapport 
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TILLEGGSRAPPORT  

Skjenke / salgsstad : Kooperativen 

Tidspunkt : 11/12-15 KL.22.50 

Styrar : Kjell Eric Andersen 

Kontrollør : 101 + 114 

Lovbrudd : Forskr.§ 4-1, §4-2, §4-4 

 

Kommentar :  
Trygg 24 foretok ein kontroll på Kooperativen 11.desember, med to kontrollører. Vi kjørte 
en multikontroll, det vil si at vi i løpet av kontrollperioden var innom tre ganger på 
utestedet. Den første  gangen  vi var der såg vi to ungdommer på ca 25 -30 år som var 
begynt å bli godt beruset, men vi følte ikke at de hadde tilstrekkelig nok med kjennetegn til 
å være åpenbart beruset. Etter besøk nummer to så vi at utviklingen var nesten den samme 
som ved første besøk, men kanskje litt fullere enn første gang. Den siste gangen derimot 
kl.22.50, var begge personene tydelig åpenbart påvirket. Begge to hadde de samme 
trekkene : De var uoppmerksomme, hadde store problem med å feste blikket, en av 
personene mistet noe på gulvet og var slepphendt, begge hadde ustø gange og virket 
tydelig slitne. I tillegg pratet de utydelig. Gjestene forstyrret ikke de andre som var på 
utestedet, de satt for det meste for seg selv. Rett før vi skulle gi oss til kjenne til 
ansvarshavende dro begge personene ut av lokalet med tre fulle glass med mørkt øl. En 
person hadde to øl og den andre hadde en øl i hånda. Kontrollør 101 fikk tak i en som sto 
bak bardisken og var på jobb, og vedkommende ble med ut på trappen der han så at to 
gjester (som han straks gjenkjente) gikk på Hønefossbroen med ølglass i hendene. Vi 
informerte også den andre som jobbet på stedet, og forklarte alt vi hadde sett og observert. 
Vi hadde en god dialog og gjestene som var åpenbart påvirket var kjenninger på utestedet, 
og de som var på jobb denne dagen hadde også diskutert beruselsesnivået til personene 
tidligere på kvelden ble kontrollørene fortalt.  

 

16.12. 2015 

Mvh 

Ronny Rinde 

Dagleg leiar Trygg 24 

 

 



 

Ringerike kommune 
Administrasjon 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Kooperativen AS  

Hadelandsveien 638 

 

3520 JEVNAKER 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/10189-5 614/16 U63 &18  07.01.2016 

 

Purring - uttalelse til avviksrapport fra skjenkekontrollør. 

 

Viser til vårt brev, datert 17.12.15 hvor De ble gitt frist til 5. januar med å komme med Deres 

uttalelse til avviksrapporten fra skjenkekontrollør. 

 

Vi kan ikke se å ha mottatt Deres skriftlige uttalelse til rapporten. 

 

Dersom De ønsker å komme med Deres syn i sak må De snarest, og senest 13. januar sende 

oss Deres skriftlige uttalelse. 

 

Dersom De har spørsmål, ta kontakt med undertegnede. 

 

 

Med hilsen 

 

Kari Véien Denné 

førstekonsulent 

kari.veien.denne@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: kommunalsjef HR Trude Bredal Steinmo 

 











 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/10189-13  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 2/16 

 

Kooprativen. Brudd på alkoholforskriftens §§ 4-1, 4-2, 4-4.  

 

Vedtak i Kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger: 

 
I medhold av alkohollovens § 1-8 og alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2016 for Ringerike 

kommune punkt 6.1, inndras skjenkebevillingen for Kooperativen AS org.nr 995 188 740 i 

10 dager for brudd på Forskrift til Lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig 

drikk m.v. §§ 4-1, 4-2 og 4-4. 

 
 

Behandling i Kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillinger 08.02.2016: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som kontrollutvalget for salgs- og 

skjenkebevillingers innstilling til formannskapet. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/10189-14  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 24/16 

 

Kooprativen. Brudd på alkoholforskriftens §§ 4-1, 4-2, 4-4.  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
I medhold av alkohollovens § 1-8 og alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2016 for Ringerike 

kommune punkt 6.1, inndras skjenkebevillingen for Kooperativen AS org.nr 995 188 740 i 

10 dager for brudd på Forskrift til Lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig 

drikk m.v. §§ 4-1, 4-2 og 4-4. 

 
 

Behandling i Formannskapet 16.02.2016: 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Kontrollutvalget for salgs- og skjenkebevillingers innstilling, som er i samsvar med 

rådmannens forslag, ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

Ringerike kommune 
Administrasjon 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Kooperativen AS  

Hadelandsvegen 638 

 

3520 JEVNAKER 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/10189-15 6399/16 U63 &18  22.02.2016 

 

Melding om politisk vedtak - Inndragning av skjenkebevilling etter brudd på 

alkoholloven. 

 

 

Formannskapet  behandlet  i møte 16.02.2016 sak 24/16. Følgende vedtak ble fattet: 

 

«I medhold av alkohollovens § 1-8 og alkoholpolitisk handlingsplan 2012-2016 for 

Ringerike kommune punkt 6.1, inndras skjenkebevillingen for Kooperativen AS org.nr 

995 188 740 i 10 dager for brudd på Forskrift til Lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning 

av alkoholholdig drikk m.v. §§ 4-1, 4-2 og 4-4» 

 

Begrunnelse for vedtaket finner du i saksframlegget som følger vedlagt. 

 

Dette vedtaket kan påklages fylkesmannen i medhold av alkohollovens § 1-6.  

Fristen for å klage på vedtaket er tre uker fra den dagen du mottar dette brevet. 

Klagen kan sendes Ringerike kommune, Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss. 

 

Vedtaket om inndragning iverksettes fra og med 17. mars og i ti -10- dager.  

 

Ta kontakt med undertegnede dersom du har spørsmål.  

 

 

Kari Véien Denné 

førstekonsulent 

 

kari.veien.denne@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: Trygg24 

 













SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 15/10189-18   Arkiv: U63 &18  

Kooperativen - Oppsettende virkning av vedtak om inndranging av 

skjenkebevilling.  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Under forutsetning av at klage på vedtak om inndragning av skjenkebevilling ved 

Kooperativen AS er mottatt innen klagefristens utløp 14. mars 2016, gis vedtaket 

oppsettende virkning til klagen er ferdig behandlet. 

Dersom en formell klage ikke er mottatt innen klagefristens utløp iverksettes vedtaket om ti 

dagers inndragning av skjenkebevillingen for Kooperativen fra og med 17. mars og i ti -10- 

dager. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Beskrivelse av saken 

 

I medhold av alkohollovens § 1-8 vedtok formannskapet inndragning av skjenkebevillingen 

ved Kooperativen i ti dager for brudd på forskrift til Lov av 2. juni 1989 nr 27 om omsetning 

av alkoholholdig drikk §§ 4-1, 4-2 og 4-4. 

I oversendelsesbrevet til bevillingshaver ble det gitt en klagefrist på tre uker. Det vil si at 

klagefristen gikk ut 14. mars. 

Videre ble det opplyst at vedtaket skulle iverksettes fra og med den 17. mars og i ti dager. 

Som vedleggene viser ønsker Kjell-Eric og Terje Andersen, på vegne av Kooperativen AS, 

at vedtaket skal gis oppsettende virkning frem til klagen er endelig behandlet av 

Fylkesmannen. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Under forutsetning av at en formell klage på vedtaket er mottatt innen klagefristens utløp, 

anbefaler rådmannen at vedtaket om inndragning av skjenkebevillingen for Kooperativen gis 

oppsettende virkning til Fylkesmannen har behandlet og fattet vedtak i klagesaken.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 



 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

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

 









 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/10189-28  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 35/16 

 

Kooperativen - Oppsettende virking av vedtak om inndranging av skjenkebevilling.  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Under forutsetning av at klage på vedtak om inndragning av skjenkebevilling ved 

Kooperativen AS er mottatt innen klagefristens utløp 14. mars 2016, gis vedtaket oppsettende 

virkning til klagen er ferdig behandlet. 

Dersom en formell klage ikke er mottatt innen klagefristens utløp iverksettes vedtaket om ti 

dagers inndragning av skjenkebevillingen for Kooperativen fra og med 17. mars og i ti -10- 

dager. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 15.03.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 























 

UTTALELSE TIL SKJENKEKONTROLL  

Trygg 24 har blitt bedt om å bidra med enda mer informasjon i forbindelse med 
skjenkekontroll utført på Kooperativen 11.desember 2015.  
Innledningsvis vil vi bemerke en ting, og det er at Kooperativen påpeker på side 3  i  klagen 
under kontroll 1 og kontroll 2 at «kontrollørene observerer allerede ved første kontroll to 
personer som begynte å bli godt beruset».  Dette utsagnet er forvirrende i følge klager. Hvis 
en ser på den den første rapporten som klager henviser til (den originale rapporten som ble 
skrevet på utestedet) står det ikke «godt beruset» slik Kooperativen hevder, men «på 
grensa til åpenbart påvirket», jamfør Helsedirektoratet sine egne begrep.  Begrepet godt 
beruset ble kun brukt brukt i en tilleggsrapport senere.  Dermed faller hele resonnementet 
til Kooperativen i de neste punktene i sammen: 
 
1. Hvorfor velger kontrollørene å bruke uttrykket «godt beruset». 
2. Det kan bero på at kontrollørene ikke er kjent med begrepene som skal benyttes. 
 
Videre skriver Kooperativen at «det er et krav om at kontrollørene griper inn ved åpenbart 
påvirkede gjester, og påpeker dette overfor utestedets ansvarshavende». Grunnen til at vi 
ikke gjorde dette de to første gangene er veldig enkel : De hadde ikke nok kjennetegn til at 
de ble kategorisert som åpenbart påvirket, selv om de var på grensen til åpenbart påvirket. I 
Trygg 24 opererer vi med at for å kategorisere en åpenbart påvirket må en ha minst tre 
kjennetegn på åpenbart påvirket som Helsedirektoratet benytter seg av. I originalrapport 
står det : 1) Ustø gange 2) Problem med å feste blikket 3) Slepphendte. Hvis vi tar med det 
som står i tilleggsrapporten også, så har vi totalt 5 av 7 tegn til åpenbart påvirket på de 
akutelle gjestene. ALLE disse kjennetegnene står i malen til Helsedirektoratet, se eget 
vedlegg i klagen Kooperativen selv har lagt ved. Hvordan dette kan være forvirrende 
skjønner vi ikke i det hele tatt, tvert i mot viser dette at kontrollørene er svært oppdaterte 
med henhold til begrepsforklaringen på en åpenbart påvirket person, da de i rapporten 
bruker begrepene Helsedirektoratet selv bruker. Klager bruker all sin argumentasjon på en 
tilleggsrapport som ble skrevet senere, som var ment for å utdype skjenkerapporten. Ergo 
blir det feil å skrive at «godt beruset» ikke hører hjemme på et kontrollskjema, for det har vi 
heller ikke skrevet. 
 
Når det gjelder spørsmålet om klarhet i om observasjonen skjedde gjennom vinduene er vi 
klinkende klare : Alle tre kontrollene ble foretatt inne på Kooperativen, der det var godt 
opplyst og veldig lett å se gjestene og vurdere beruselsegradene. Vi skal ikke kommentere 
hva vi mener om spørsmålet om vi kontrollerer utestedene i Ringerike ved å se gjennom 
vinduene. 
 
Når det gjelder inntrykket av at betjeningen ikke har kontroll, kan vi ikke si annet enn at alle 
kan gjøre feil av og til.  I dette tilfellet fikk to åpenbart påvirkede personer faktisk lov til å 
kjøpe øl, samt at de uhindret forlot skjenkestedet med ølglassene sine uten at noen av de 



ansatte fikk det med seg. Vår jobb er å observere og kontrollere. Tidspunktet for 
observasjonene er fra klokken 20.45-23.00. Det er flere måneder siden kontrollen, men 
samlet tidsbruk på Kooperativen vil vi tro var cirka 30-45 minutter. 
 
På punktet «kontrollørene unnlater å henvende seg til ansvarshavende slik regelverket 
pålegger dem» har vi følgende å si : 
Vi skulle akkurat til å gi oss til kjenne da vi oppdaget at personene vi skulle vise 
ansvarshavende tok med seg ølglassene ut og forlot skjenkestedet i full fart, og dermed rakk 
vi ikke å få vist personene til betjeningen og la dem være med å vurdere gjestene. Dette har 
vi rutiner på å gjøre, men dette tilfellet ble helt utenom det vanlige siden gjestene plutselig 
hadde det  travelt med å forlate skjenkestedet med ølglassene sine. Vi visste heller ikke 
hvem som var ansvarshavende denne kvelden, så vi henvendte oss til den som var ledig og 
ba vedkommende om å komme utenfor døren slik at han med egne øyne fikk se gjestene 
som var åpenbart påvirket og som tok med seg ølglassene over broen. Beskjeden vi fikk var 
at han kjente igjen personene.  Da denne observasjonen var ferdig ba vi om å få snakke med 
ansvarshavende,  slik vi alltid gjør, og det fikk vi. Det er også ansvarshavende som har 
skrevet under på kontrollskjemaet, og vi var enige alle om vi hadde hatt en god dialog 
sammen. 
 
 Til slutt vil vi påpeke at vi reagerer på klager sine tolkninger om at vi har skrevet en rapport 
som er usaklig. Ordet usaklig er et sterkt ord, og vi finner absolutt ingen ordlyd i vår rapport 
som tilsier at vi har kommet med usaklige kommentarer.  Vi har brukt mye tid i Ringerike på 
veiledning og informasjon, og føler vi har et veldig godt samarbeid med bevillingshaverne. 
Det håper vi også at vi får med Kooperativen, uansett utfall av klagesak. 
 
Avslutningsvis vil jeg bare påpeke at der kontrollørene er usikre på graden av beruselse, så 
kommer dette alltid utestedet til gode. I denne konkrete saken var det overhodet ingen tvil. 
 
Mvh 
Ronny Rinde 
Daglig leder Trygg 24 
 
15.03.2016 

 

 

 

 



































































SAKSFRAMLEGG 
  

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 15/9941-2   Arkiv: U63 &18  

 

Fornyelse av skjenkebevilling for alkohol - Chang Ching House  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Chang Ching House Zhi Peng org. nr 995 471 647 gis alminnelig skjenkebevilling 

for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Chang Ching House, Blomsgate 9, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Peng Zhi f. 11.4.1982 godkjennes som styrer og Lu Chuan Mei f.20.7.1950 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelser utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2019 – 2020 for Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Beskrivelse av saken 

 

Chang Ching House har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode 

utgår 30. juni. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politi for 

uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. Personene som 

søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt og bestått 

obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 



 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 5.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

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

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/118-3   Arkiv: U63 &18  

 

Serverings- og skjenkebevilling - Grand Cafe Hønefoss AS  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  
1. Grand Cafe Hønefoss AS org.nr 998 704 987 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol 

i gruppe 1, 2 og 3 for Grand Sport Bar, Stabellsgaten 8, Hønefoss 

 

2. Kari Arvo Kalevi f. 15.1.1960 godkjennes som styrer for bevillingen og Trond Andresen 

f. 8.5.1964 godkjennes som stedfortreder av bevillingen. 

 

3. For øvrig gjelder følgende: 

 

a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020 og gjelder for de arealer 

innsendte tegninger viser. 

 

b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak.  

 

c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye  

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og  

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan  

2016 - 2020 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Sammendrag 

 

Bevillingssøker har hatt bevilling i flere perioder. Da bevillingsperioden utgår 30. juni søkes 

det nå om fornyelse av bevilling. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden, 

og rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Grand Cafe Hønefoss har frem til nå driftet Grand Sport Bar og Restauranten ved Grand 

Hotell. Bevillingssøker ønsker nå kun å fornye bevillingen for baren, da restauranten skal 

driftes av hotellet. Stedet skal, som frem til nå, driftes som en bar, hvor det vises 

sportssendinger. 

 



 

 

 

Juridiske forhold  

 

Søknaden er sendt skatteoppkrever, Skatt Sør, rusenheten og politiet for uttalelse. Det er 

ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer har avlagt og bestått 

obligatoriske prøver. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker driver i dag Grand Italia restaurant og Grand Sport bar. For noen år siden var det noen 

klager på støy/musikk fra baren. Det er ikke fremkommet slike klager de to siste årene.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 8.1.2016 

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 24.2.2016 

Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 2.3.2016 

Uttalelse fra politiet, mottatt 16.3.2016. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

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

 



SAKSFRAMLEGG  

 

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/251-2   Arkiv: U63 &18  

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Eger & Co AS 

 
Forslag til vedtak: 

 

 Eger & Co. AS org.nr 999 196 764 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Eger & Co. AS, Storgata 4, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Ann Kristin Hølen f. 1. 7. 1979 godkjennes som styrer og Lisbeth Ødegaard Jansen f. 

2. 6. 1974 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitiske handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Eger og Co. AS har søkt om fornyelse av bevillingen, da nåværende bevillingsperiode utgår 

30. juni. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. Personene som 

søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt og bestått 

obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

 

 

 



Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 7.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/353-5   Arkiv: U63 &18  

Søknad om ny bevilling etter eierskifte - Cafe Sjøblom Rongrong 

Zhang  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Cafe Sjøblom Rongrong Zhang org. nr 916 489 064 gis alminnelig skjenkebevilling 

for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Cafe Sjøblom Rongrong Zhang, Arnemannsveien 

5, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Ning Shao f. 19. 12. 1979 godkjennes som styrer og Helge Sjøblom f. 20. 1. 1947 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Beskrivelse av saken 

 

Cafe Sjøblom Rongrong Zhang har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende 

bevillingsperiode utgår 30. juni. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. Personene som 

søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt og bestått 

obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 



 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 4.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

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

 



SAKSFRAMLEGG 
  

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/465-3   Arkiv: U63 &18  

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Brasserie Fengselet AS  
 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Brasserie Fengselet AS org.nr 993 375 802 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Brasserie Fengselet, Storgata 9, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Morten Haakenstad f. 17.7.1982 godkjennes som styrer og Åsmund Rangnes f. 

4.8.1982 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Beskrivelse av saken 

 

Brasserie Fengselet AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode 

utgår 30. juni. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. Personene som 

søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt og bestått 

obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 



Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet.  

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

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

 



SAKSFRAMLEGG 
  

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/604-2   Arkiv: U63 &18  

 

Fornyelse av skjenkebevilling- Dronning Tyras Båtforening  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Dronning Tyras Båtforening org.nr 814 484 122 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1,2 og 3 for Ms Dronning Tyra, MS Slepa og Glatved Brygge. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Ragnar Braata f. 21.6.1963 godkjennes som styrer og Harald Gårdvik f. 9.9.1954 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldene bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtekter herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016-2020 for Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Beskrivelse av saken 

 

Dronning Tyras Båtforening har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende 

bevillingsperiode utgår 30.juni. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkreveren for Hole og Ringerike, rusenheten og politi 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

 

 

 

Utrykte Vedlegg 



 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 4.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

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

 



SAKSFRAMLEGG 

 
 Formannskapet 

 

 

Arkivsaksnr.: 16/606-3   Arkiv: U63 &18  

Fornyelse av skjenkebevilling - Stiftelsen Ringerike Kultursenter  

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Stiftelsen Ringerike Kultursenter org. nr 990 457 158 gis alminnelig 

skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Stiftelsen Ringerike Kultursenter, 

Hønefoss bru 3, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Tage Hybertsen f. 7. 12. 1966 godkjennes som styrer og Camilla Sværi f. 8. 3. 1978 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Beskrivelse av saken 

 

Stiftelsen Ringerike Kultursenter har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende 

bevillingsperiode utgår 30. juni. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har 

avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

 

 

 



Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 5.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder:  Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

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

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/649-2   Arkiv: U63 &18  

 

Serverings- og skjenkebevilling - Grand Hotell Hønefoss AS  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  
1. Grand Hotell Hønefoss AS org.nr 982 603 080 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Grand Hotell Hønefoss, Stabellsgate 8, Hønefoss. 

 

2. Jon Guldal f. 26.3.1959godkjennes som styrer for bevillingen og Trond Jørgensen f. 

14.1.1965godkjennes som stedfortreder av bevillingen. 

 

3. For øvrig gjelder følgende: 

 
a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020 og gjelder for de arealer 

innsendte tegninger viser. 

 

b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak.  

 

c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye  

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og  

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan  

2016 - 2020 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Sammendrag 

 

Grand Hotell Hønefoss har hatt skjenkebevilling i mange perioder. Da bevillingsperioden 

utgår 30. juni søkes det nå om fornyelse av bevilling. Det er ikke fremkommet negative 

merknader til søknaden, og rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Grand Hotell har tidligere leid bort deler av arealet ved hotellet til drift av restaurant. Dette 

er nå tilbakeført hotellet, som selv vil drive restauranten og søker derfor om bevilling også 

for dette arealet, i tillegg til det de allerede har bevilling for. 

 

 

 

 



 

 

 

Juridiske forhold  

 

Søknaden er sendt skatteoppkrever, Skatt Sør, rusenheten og politiet for uttalelse. Det er 

ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer har avlagt og bestått 

obligatoriske prøver. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt bevilling i flere perioder, og det er ikke fremkommet negative merknader til 

stedet så lenge de har hatt bevilling. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 29.1.2016 

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 24.2.2016 

Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 2.3.2016 

Uttalelse fra politiet, mottatt 16.3.2016. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

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

 



SAKSFRAMLEGG 

 
Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/670-2   Arkiv: U63 &18  

Fornyelse av skjenkebevilling - Nye Canton Restaurant Zong Wu  

 
Forslag til vedtak: 

 Nye Canton Restaurant Zong Wu org. nr 989587528 gis alminnelig skjenkebevilling 

for gruppe 1, 2 og 3 for Nye Canton Restaurant Zong Wu, Fossveien 5, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020. 

 Zong Wu f. 17. 9. 1966 godkjennes som styrer og Jie Xia f. 5. 3. 1973 godkjennes 

som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Nye Canton Restaurant Zong Wu har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende 

bevillingsperiode utgår 30. juni. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. Personene som 

søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt og bestått 

obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

 

Utrykte vedlegg 

 



Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 7.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder:  Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 



SAKSFRAMLEGG 
  

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/702-2   Arkiv: U63 &18  

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Ciro Restaurant  
 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Ciro Restaurant org.nr 970 110 356 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1,2 og 3 for Ciro Restaurant, Storgaten 8, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020.  

 Ingerborg Elisabeth Haakenstad f. 1.12.1946 godkjennes som styrer. Det gis fritak 

fra kravet om stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebevillingen utøves i nøye samsvar 

med de til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016-2020 for Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Beskrivelse av saken 

 

Ciro Restaurant har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode utgår 

30. juni. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politi for 

uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. Personen som 

søkes godkjent som styrer har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016-2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 



Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 4.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

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

 



SAKSFRAMLEGG 

 
Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/708-2   Arkiv: U63 &18  

Fornyelse av skjenkebevilling - Salt & Pepper Hønefoss AS 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Salt & Pepper Hønefoss AS org. nr 987 369 183 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Salt & Pepper AS, Storgate 12, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Sang Ho f. 25. 3.1971 godkjennes som styrer og Inez Le f. 22. 3. 1976 godkjennes 

som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Beskrivelse av saken 

 

Salt & Pepper AS Hønefoss har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende 

bevillingsperiode utgår 30. juni. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. Personene som 

søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt og bestått 

obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 



 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 5.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

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

 



SAKSFRAMLEGG 

 
 Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/712-3   Arkiv: U63 &18  

Fornyelse av skjenkebevilling Salt & Pepper AS - Juvelen  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Salt & Pepper AS Hønefoss – Juvelen org. nr 987 369 183 gis alminnelig 

skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Salt & Pepper AS Hønefoss – 

Juvelen, Storgate 12, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Sang Ho f. 25. 3. 1971 godkjennes som styrer og Inez Le f. 22. 3. 1976 godkjennes 

som stedfortreder for bestyrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Salt & Pepper AS Hønefoss – Juvelen har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende 

bevillingsperiode utgår 30. juni. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. Personene som 

søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt og bestått 

obligatorisk kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

 



Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 5.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

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

 



SAKSFRAMLEGG 

 
Formannskapet 

 

Arkivsaksnr.: 16/713-2   Arkiv: U63 &18  

Fornyelse av skjenkebevilling - Chilipepper AS  
 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Chilipepper AS org. nr 912 178 102 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Chilipepper AS, Storgate 8, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020. 

 Ho Sang f. 25.3.1971 godkjennes som styrer. Det gis fritak fra kravet om 

stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelser fastsatt i lover, 

forskrifter og politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk 

handlingsplan 2016 -2020 for Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

Beskrivelse av saken 

 

Chilipepper As har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode utgår 30. 

juni. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. Personen som 

søkes godkjent som styrer har avlagt og bestått obligatorisk kunnskapsprøve. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

 

 



 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 5.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

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

 



SAKSFRAMLEGG 

 
Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/768-3   Arkiv: U63 &18  

 

Fornyelse av skjenkebevilling - Løvlia skistue  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Rita Bakken org.nr 984 727 135 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 

1, 2 og 3 for Løvlia skistue, Åsa, Hønefoss. Bevillingen gis frem til 30. september 

2020. 

 Rita Bakken f. 15. 1. 1968 godkjennes som styrer og Vidar Bakken f.26. 9. 1972 

godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Beskrivelse av saken 

 

Rita Bakken har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode utgår 30. 

juni. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. Personene som 

søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt og bestått 

obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 



Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 

 

                       Ringerike kommune, 7.4.2016 

 

 

 

                       Tore Isaksen 

                         rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

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

 



SAKSFRAMLEGG 
  

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/776-4   Arkiv: U62 &18  

 

Salgsbevilling for alkohol - Buttingsrud Handel  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Trond Helge Buttingsrud Ottersen org.nr 984 440 464 gis bevilling for salg av 

alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

 Bevilling gjelder for Buttingsrud Handel og de arealer søknaden beskriver. 

 Bevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020. 

 Trond Helge Buttingsrud Ottersen f. 3.1.1968 godkjennes som styrer av bevillingen 

og Kristine Furuseth Buttingsrud f. 6.8.1975 godkjennes som stedfortreder for styrer 

av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at salg av alkohol utøves i nøye samsvar med 

de til enhver gjeldende bestemmelse fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, 

samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Beskrivelse av saken 

 

Da inneværende bevillingsperiode utgår 30. juni har Buttingsrud Handel søkt om fornyelse 

av bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Det søkes 

om samme type bevilling, for samme lokaler som stedet tidligere har hatt. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Personene som 

søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt og bestått 

obligatoriske prøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser i alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for 

Ringerike kommune.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere bevillingsperioder. 

 

 

 



Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.04.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

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

 



SAKSFRAMLEGG 
  

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/834-3   Arkiv: U63 &18  

Fornyelse av skjenkebevilling - Klækken Hotell AS 
 

Forslag til vedtak: 

 

 Klækken Hotell AS org. nr 958 873 190 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Klækken Hotell AS, Hadelandsveien 386, Hønefoss. 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30.september 

2020. 

 Knut Olav Lunde f. 14. 10. 1966 godkjennes som styrer og Ole Gunnar Borlaug f. 23. 

7. 1969 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye 

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 

2016 – 2020 for Ringerike kommune. 

Beskrivelse av saken 

 

Klækken Hotell AS har søkt om fornyelse av bevilling, da nåværende bevillingsperiode 

utgår 30. juni. 

 

Søknaden er sendt Skatt Sør, skatteoppkrever for Hole og Ringerike, rusenheten og politiet 

for uttalelse. Det er ikke fremkommet noen negative merknader til søknaden. Personene som 

søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer av bevillingen har avlagt og bestått 

obligatoriske kunnskapsprøver. 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitiske handlingsplan 2016 – 2020 

for Ringerike kommune 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker har hatt tilsvarende bevilling i flere perioder. 

 

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 



Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

 

Utrykte vedlegg 

 

Ved behov for utrykte vedlegg, ta kontakt med saksbehandler. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 7.4.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder:  Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Hanne Skollerud 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 16/1168-2   Arkiv: U63 &18  

 

Serverings- og skjenkebevilling - Tonys Restaurant og Bar AS  
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  
1. Tony’s Restaurant og Bar AS org.nr 916 570 074 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Tony’s Restaurant og Bar, St. Olavsgate 6, Hønefoss 

 

2. Bente Gundersen Nahas f. 16.4.1960 godkjennes som styrer for bevillingen og Antoine 

Georges Maatouk f. 15.2.1982 godkjennes som stedfortreder av bevillingen. 

 

3. For øvrig gjelder følgende: 

 

a) Skjenkebevillingen gis gyldighet til og med 30. september 2020 og gjelder for de arealer 

innsendte tegninger viser. 

 

b) Bevillingsgebyret fastsettes i egen sak.  

 

c) Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene blir utøvet i nøye  

samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og  

politivedtekter, samt kommunale vedtak herunder Alkoholpolitisk handlingsplan  

2016 - 2020 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Sammendrag 

 

Tony’s Restaurant og Bar AS har kjøpt det tidligere utestedet Taffes Pub. Det søkes nå om 

bevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3. 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden, og rådmannen anbefaler 

søknaden imøtekommet. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Etter at Arana As avviklet driften av Taffes Pub har lokalene nå stått tomme. Tony’s 

Restaurant og Bar AS har overtatt stedet, og søker om samme type bevilling som stedet 

tidligere har hatt. 



Konseptbeskrivelsen viser at stedet skal ha 18 års grense og at stedet skal drives som en 

restaurant med a la carte-meny og fast meny. Det søkes om uteservering med plass til 20 

sitteplasser. 

Matserveringen stenger klokken 22. Etter det tidspunkt drives stedet som en bar med live 

musikk/underholdning. 

 

Juridiske forhold  

 

Søknaden er sendt skatteoppkrever, Skatt Sør, rusenheten og politiet for uttalelse. Det er 

ikke fremkommet negative merknader til søknaden. 

Personene som søkes godkjent som styrer og stedfortreder for styrer har avlagt og bestått 

obligatoriske prøver. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Søker driver i dag Tony’s Matglede, og det er ikke fremkommet negative merknader til 

stedet så lenge de har hatt bevilling. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden. Rådmannen anbefaler søknaden 

imøtekommet. 

 

Utrykte vedlegg 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 18.2.2016. 

Uttalelse fra skatteoppkrever for Hole og Ringerike, mottatt 24.2.2016 

Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 2.3.2016 

Uttalelse fra politiet, mottatt 16.3.2016. 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

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