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119/15 15/611    

 Interpellajson fra Axel Sjøberg (SV) - praktisering av gammel 

arbeidsmiljølov  

 

 

120/15 15/3229    

 Interpellasjon fra Axel Sjøberg (SV) - Web-overføring av 

kommunestyremøter  

 

 

121/15 15/8734    

 Valg til KS Fylkesmøte   

 

122/15 15/8733    

 Kjønnsbalanse i  hovedkomite for miljø og areal og kontrollutvalget - 

valg  

 

 

123/15 15/8389    

 2. tertialrapport - august 2015   

 

124/15 14/2809    

 Forvaltning av midler etter salg RiK- aksjer  

 

 

 



 

125/15 15/773    

 Tjenesteytelsesavtale med Ringerike kirkelige fellesråd   

 

126/15 15/6667    

 Utlysning og inngåelse av avtaler for tjenestekonsesjoner for brukerstyrt 

personlig assistanse for perioden 2016-2020  

 

 

127/15 15/8837    

 Nye politidistrikter - høring   

 

 

 

 

Ringerike kommune, 22.10.2015 

 

 

KJELL B. HANSEN 

ORDFØRER 
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Interpellajson fra Axel Sjøberg (SV) - praktisering av gammel arbeidsmiljølov  

 

Arkivsaksnr.: 15/611   Arkiv: 408  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

119/15 Kommunestyret 29.10.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Interpellasjon fra Axel Sjøberg. 
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Interpellasjon fra Axel Sjøberg (SV) - Web-overføring av kommunestyremøter  

 

Arkivsaksnr.: 15/3229   Arkiv: 056  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

120/15 Kommunestyret 29.10.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Interpellasjon fra Axel Sjøberg m/vedlegg. 
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Valg til KS Fylkesmøte  

 

Arkivsaksnr.: 15/8734   Arkiv: 033  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/15 Valgnemnda 20.10.2015 

13/15 Valgnemnda 29.10.2015 

121/15 Kommunestyret 29.10.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Valgnemnda foreslår følgende representanter og vararepresentanter til Kommunenes 

Sentralforbunds Fylkesmøte for perioden 2015 -2019: 

 

Representanter 

1. ……………………….. 

2. ……………………….. 

3. ……………………….. 

4. ……………………….. 

 

Vararepresentanter 

1. ………………………. 

2. ………………………. 

3. ………………………. 

4. ………………………. 

5. ………………………. 

6. ………………………. 

 

 

Innledning / bakgrunn 
  

Kommunestyret skal velge representanter og vararepresentanter til Kommunenes 

Sentralforbunds Fylkesmøte. Ifølge Kommunenes Sentralforbund sine vedtekter § 12, velger 

hver kommune sine representanter med varamedlemmer på bakgrunn av folketallet pr. 1. 

januar det år valg til kommunestyret avholdes. Kommunens representanter velges blant de 

faste kommunestyrerepresentanter. Ordfører bør være blant representantene. Videre bør det 

velges like mange vararepresentanter som representanter pluss to ekstra (for hvert 

parti/gruppering). 

 

Innbyggertallet i Ringerike kommune tilsier at det skal velges 4 representanter og 6 

vararepresentanter. 
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Rådmannens vurdering 
  

Ifølge vedtektene kan valg til Kommunenes Sentralforbund sine organer kreves fremmet som 

forholdstallsvalg. Videre skal hvert kjønn, ved alle valg, være representert med minst 40 % 

av medlemmene. 

 

 

 Ringerike kommune, 19.10.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Rune Erstad 
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Kjønnsbalanse i  hovedkomite for miljø og areal og kontrollutvalget - valg  

 

Arkivsaksnr.: 15/8733   Arkiv: 033  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/15 Valgnemnda 20.10.2015 

12/15 Valgnemnda 29.10.2015 

122/15 Kommunestyret 29.10.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedtak i KS møte 15. oktober 2015 underkjennes i forhold til valg av Kontrollutvalget og 

Hovedkomite for Miljø og areal. Medlemmer til disse organene må velges på nytt i KS møte 

den 29. oktober 2015. 

 

 

Innledning / bakgrunn 
  

I konstituerende KS møte den 15. oktober ble det foretatt valg blant annet til Hovedkomite 

for Miljø og areal og for Kontrollutvalget. Under dagsorden i KS møtet viste ordfører til at 

innleverte listeforslag var gjennomgått av rådmann ved kommuneadvokaten. Ordfører gjorde 

oppmerksom på at valglistene ikke syntes å oppfylle kravet til kjønnsmessig balanse for 

Kontrollutvalget og for Hovedkomiteen for Miljø og areal. 

 

Dette ble gjentatt under møtet i KS i forbindelse med valg til ovennevnte organer. 

 

KS gjennomførte valg til Kontrollutvalget og valg av Hovedkomite for Miljø og areal som 

ikke tilfredsstilte kravet til kjønnsmessig balanse etter kommunelovens § 36 nr. 2. 

 

Juridiske forhold  
  

Kommuneloven § 36 nr. 2 setter krav til kjønnsmessig balanse. Det er gjort et unntak fra 

hovedregelen: Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare består av medlemmer av 

kommunestyre eller fylkesting og ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal 

disse reglene følges så langt det er mulig. Formannskapet er det organ hvor denne 

unntaksbestemmelsen kommer til anvendelse. 

 

Spørsmålet blir om unntaksbestemmelsen også kommer til anvendelse ved valg av 

medlemmer til øvrige utvalg/komiteer i Ringerike kommune. Hovedkomiteen for Miljø og 

areal har hjemmel i kommuneloven § 10. Dette er en komite som kommunestyret når som 

helst kan omorganisere eller nedlegge. Komiteen er derfor ikke et arbeidsutvalg for KS. 

Hovedregelen om kjønnsmessig balanse i kommuneloven § 36 nr. 2 kommer derfor til 

anvendelse. 

 
Når det gjelder Kontrollutvalget er dette hjemlet i kommuneloven § 77 nr. 1. Dette utvalget 

er ikke er arbeidsutvalg for KS og utvalget skal etter lov ikke bare bestå av medlemmer av 
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KS. Kravet om kjønnsmessig balanse etter kommuneloven § 36 nr. 2 kommer derfor til 

anvendelse. Dette fremkommer også klart fra et skriv som er sendt kommunene fra Forum for 

kontroll og tilsyn (FKT), se vedlegg. 

 

Rådmannens vurdering 

 
Dersom et folkevalgt organ trer i funksjon med ulovlig sammensetning, vil utgangspunktet og 

hovedregelen være at vedtak som treffes er ugyldig. Kontrollutvalget og Hovedkomite for 

Miljø og areal må derfor velges på nytt.  

I Kontrollutvalget skal hvert kjønn være representert med minst to medlemmer. I 

Hovedkomite for Miljø og areal skal hvert kjønn være representert med minst fire 

medlemmer. 

 

Dersom kravet om kjønnsmessig balanse ikke kan oppfylles ved forholdsvalg kan KS i stedet 

vedta at valgene skal gjennomføres som avtalevalg etter bestemmelsene i kommuneloven § 

38 a. Det skal da utarbeides en innstilling med forslag til medlemmer og varamedlemmer til 

organet. Listen må da som helhet oppfylle kravene til kjønnsmessig balanse som er oppstilt i 

§ 36 nr. 2. Ved valgoppgjøret rykker representanter for et underrepresentert kjønn opp så 

langt det er nødvendig for å oppfylle lovens krav. 

 

Vedlegg 
Skriv fra Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT). 

 

Lenker 
 

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

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

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.10.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Rune Erstad 
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2. tertialrapport - august 2015  

 

Arkivsaksnr.: 15/8389   Arkiv:   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

123/15 Kommunestyret 29.10.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 2. tertialrapport tas til orientering 

2. Følgende budsjettkorrigeringer gjøres i driftsbudsjettet: 

a. «Helse og omsorg» tilføres 600.000 kr til NAV, «Spesielle tiltak barn og 

unge» tilføres 300.000 kr til helsestasjonstjenester og «Grunnskole» tilføres 

600.000 kr til Læringssenter for voksne. Tildelingen dekkes opp ved å øke 

inntektene i forbindelse med flyktninger og asylsøkere på «Avsetninger, 

overføringer» med 1.500.000 kr. 

b. «Grunnskole» reduserer sin budsjettramme med 283.000 kr som overføres til 

«Spesielle tiltak barn og unge» for pedagogisk tilbud på Austjord. 

c. «Spesielle tiltak barn og unge» tildeles 1.100.000 kr i økt budsjettramme. 

Dette finansieres ved å redusere budsjett for «avsetninger til disposisjonsfond» 

med tilsvarende beløp. 

d. «Administrasjon og fellesutgifter» tildeles 1.000.000 kr i økt budsjettramme 

for sanering av arkiv. Dette finansieres ved å redusere budsjett for 

«avsetninger til disposisjonsfond» med tilsvarende beløp.  

e. «Kulturtjenesten» tildeles 1.700.000 kr i økt budsjettramme for tilskudd til tro- 

og livssynssamfunn og drift av Ringerikshallen. 

f. Budsjett for «avsetning til tidligere års merforbruk» reduseres med 15.479.706 

kr til 27.679.654 kr. Budsjett for «avsetninger til disposisjonsfond» økes med 

tilsvarende beløp. 

g. Rådmannens fordeling av årets avsatte lønnsmidler, tilsvarende 15.514.459 kr, 

fra «avsetninger, overføringer» til de enkelte rammeområdene godkjennes. 

3. Følgende budsjettkorrigeringer gjøres i investeringsbudsjettet: 

a. Urealiserte midler på prosjekt 0001 avsettes til ubundet investeringsfond slik: 

054800.690000.880.0677 debet 7 890 391,90 kr 

023000.61000.190.0001 kredit 7 890 391,90 kr 

b. Det omdisponeres budsjettmidler fra varmetiltaket på Haugsbygd/Vang skoler 

på overordnet prosjekt 0115 Energi, inneklima, overvåkning til prosjekt 0101 

Rehabilitering kultur- og idrettsbygg slik: 

023000.656000.381.0101 debet 3 900 000 kr 

023000.656000.222.0115 kredit 3 900 000 kr 

c. Det omdisponeres budsjettmidler fra prosjekt 15004 Vannverk Nes i Ådal til 

prosjekt 15003 Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i Ådal slik: 

023000.651000.350.15003 debet kr 7 000 000,- 

023000.651000.340.15004 kredit kr 7 000 000,- 

d. Det foretas en nedjustering av investeringsbudsjettet med 78,25 mill. kroner i 

2015. Nedjusteringen medfører reduksjon i budsjettert bruk av lånemidler i 

2015 med tilsvarende beløp. Spesifisert slik: 
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091000.690000.870.0001 debet kr 78 250 000,- (redusert bruk av lånemidler) 

025000.630000.370.0104 kredit kr 500 000,- (kultur – selvbetjente bibliotek) 

025000.640000.256.0714 kredit kr 1 000 000,- (helse – nasjonalt nødnett) 

023000.656000.265.0080 kredit kr 5 850 000,- (eiendom – helse- og 

omsorgsbygg) 

023000.656000.222.0115 kredit kr 1 100 000,- (eiendom – energi, inneklima, 

overvåkning) 

023000.657000.222.10004 kredit kr 5 000 000,- (ny Hønefoss barneskole syd) 

023000.657000.222.10003 kredit kr 3 000 000,- (Sokna skole totalrenovering) 

023000.657000.222.10000 kredit kr 3 500 000,- (skolebygg Hønefoss nord) 

023000.657000.221.10005 kredit kr 5 200 000,- (utvidelse Heradsbygda 

barnehage) 

023000.657000.265.10008 kredit kr 1 800 000,- (hov allé omsorgsboliger) 

023000.657000.265.10007 kredit kr 800 000,- (omsorgsboliger 

(foreldrekonsept)) 

023000.657000.265.10006 kredit kr 1 500 000,- (Norderhovhjemmet nye 

omsorgsboliger) 

047000.656000.390.0152 kredit kr 26 300 000,- (fellesrådet – gjenoppbygging 

Hønefoss kirke) 

023000.651000.345.15002 kredit kr 1 000 000,- (fellesprosjekter VA 

Hønefoss) 

023000.651000.353.15002 kredit kr 1 000 000,- (fellesprosjekter VA 

Hønefoss) 

023000.651000.340.15006 kredit kr 4 600 000,- (Ringerike vannverk) 

023000.651000.350.15013 kredit kr 4 000 000,- (utbygging Monserud 

renseanlegg) 

023000.651000.353.15012 kredit kr 2 700 000,- (sanering Nymoen – Hen) 

023000.651000.340.15005 kredit kr 9 400 000,- (Sokna vannverk) 

 

 

Sammendrag 
Fremleggelse av 2. tertialrapport med årsprognoser basert på tall og faktaopplysninger som er 

kjent til og med august. Driften viser et merforbruk på ca 17 mill. kroner. Årets avsetninger 

(«overskudd») vil dermed bli redusert til ca 19 mill. kroner dersom regnskapet blir slik 

årsprognosen antyder. Sykefraværet i 2. kvartal har falt 0,8 prosentpoeng sammenlignet med 

2. kvartal i fjor. Antall årsverk i kommunen har falt ytterligere fra 1. tertial til 2. tertial. 

Rammeområdene er på god vei til måloppnåelse i forhold til måle- indikatorene i 

Handlingsprogrammet, selv om tallgrunnlaget på noen områder er noe mangelfullt.  

 

Innledning / bakgrunn 
Det rapporteres månedlig til Formannskap og Kommunestyret om den økonomiske 

utviklingen i 2015. Månedsrapportene skal være en kortere sammenfatning av status, mens 

det etter hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport. 
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 Beskrivelse av saken 
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2015 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 17,4 mill. kroner. Dette forutsetter at enhetene som har 

merforbruk ikke greier å igangsette tiltak som får økonomiske effekter for å nærme seg 

budsjetterte rammer. De største avvikene fra budsjett vises på området helse, omsorg og 

velferd med 9,5 mill. kroner og skatt og rammetilskudd med 8,9 mill. kroner. Største endring 

fra forrige månedsrapport er på området «avsetninger, overføringer» som har en negativ 

endring på nesten 10 mill. kroner. 

 
Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

2014 (pr aug) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

-57 552 -99 955 17 414 0 -17 414 -15 689

3 037 3 225 6 137 6 337 200 3 % 200

61 576 59 200 89 719 88 528 -1 191 -1 % -786

112 780 112 075 168 844 167 769 -1 075 -1 % -1 165

159 785 161 975 249 619 249 306 -313 0 % -937

62 673 75 434 116 291 115 196 -1 094 -1 % -2 051

8 656 13 750 23 295 21 381 -1 915 -9 % -1 778

387 049 386 629 599 600 590 124 -9 477 -2 % -12 289

101 345 71 438 124 647 121 115 -3 533 -3 % -5 238

2 113 -31 270 42 738 42 080 -657 2 % 9 214

-957 991 -972 666 -1 494 549 -1 503 459 -8 910 1 % -11 410

1 422 20 256 91 073 101 623 10 550 10 % 10 550Finans

Rammeområde

Alle tall i 1000 kr

Kulturtjenesten

Helse, omsorg og velferd

Samfunn (tekniske områder)

Avsetninger, overføringer

Skatt og rammetilskudd

Folkevalgte og revisjon

Administrasjon og fellesutgifter

Samlet resultat

Barnehage

Grunnskole

Spesielle tiltak barn og unge

 

Årsprognosen for de fleste driftsområdene viser noe merforbruk i forhold til budsjett. Det 

meste skyldes enkelte enheter som har lokale utfordringer med å tilpasse årets drift til tildelte 

budsjettrammer. Disse følges opp av kommunalsjef og støtteenheter for å finne gode 

løsninger til å tilpasse driften der det er mulig. Tiltak som vil gi innsparinger blir iverksatt 

fortløpende og effekten av dette vil forbedre årsprognosen som i denne rapporten viser 

merforbruk på 18,4 mill. kroner for driftsområdene. Det er en bedring på 6 mill. kroner fra 

forrige månedsrapport. Dette oppveies noe av et samlet mindreforbruk/ merinntekter på 1 

mill. kroner på sentrale områder for avsetninger, skatt og finans.   

 

Avsetninger, overføringer endrer seg mye siden forrige rapportering. Det er kommet en 

foreløpig aktuarberegning fra KLP på årets pensjonskostnad. Denne viser blant annet at årets 

premieavvik ser ut til å bli negativt med 10 mill. kroner. Dette må kostnadsføres i årets 

regnskap, og var ikke kjent ved forrige månedsrapport. I utgangspunktet var det budsjettert 

med et positivt premieavvik på ca 45 mill. kroner, altså en endring på ca 55 mill. kroner fra 

budsjettet ble laget i fjor høst. Dette er helt spesielt, men oppveies av at reguleringspremien 

ble lavere enn budsjettert (ca 27 mill. kroner lavere) og at mottatt overføring fra premiefond 

er mye høyere enn budsjettert (ca 26 mill. kroner høyere) . Noe av årsaken til den store 

endringen er også at kommunen har redusert antall årsverk det siste året. Endelig 

aktuaroppgave vil foreligge i januar 2016 og prognosen er derfor noe usikker. 

 

Helse, omsorg og velferd har driftsutfordringer spesielt innenfor hjemmetjenesten og 

institusjonstjenestene hvor aktiviteten rapporteres å være høyere enn budsjettplan. I tillegg er 
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det ressurskrevende enkelttiltak og usikkerhet rundt årsinntektene til Ringerikskjøkken som 

bidrar til rapportert merforbruk.  

 

Tekniske områder har i utgangspunktet en årsprognose i tråd med budsjettrammene. 

Etterberegning av selvkost (som gjøres i februar hvert år) viser imidlertid at det må settes av 

ca 7,8 mill. kroner til selvkostfondene innenfor VAR (Vann, avløp og rens). Dette fordi 

investeringsutgiftene i 2014 ble lavere enn planlagt og at rentenivået har fortsatt å synke. På 

den måten blir de beregnede utgiftene på selvkostområdene lavere og en større del av 

inntektene som føres i driftsregnskapet må avsettes til fond. 

 

Et lavt rentenivå gir lavere rentekostnader og lavere renteinntekter enn budsjettert. 

Nettoeffekt blir mindreforbruk på ca 3 mill. kroner. I tillegg har Ringeriks-Kraft AS besluttet 

å dele ut et utbytte på totalt 25 mill. kroner til sine eiere, og av dette vil Ringerike kommune 

motta 18,25 mill. kroner som er 7,25 mill. kroner høyere enn budsjettert. 

 

Inntekter fra skatt og rammetilskudd ser ut til å bli 9 mill. kroner lavere enn budsjettert. 

Årsaken til dette er lavere skattevekst for landet enn forutsatt i statsbudsjettet slik at 

Ringerike kommune mottar lavere inntekter fra inntektsutgjevningen. Utviklingen har 

imidlertid bedret seg noe gjennom sommermånedene, og det vil være usikkerhet helt frem til 

endelig oppgjør mottas i januar 2016. I tillegg er kommunens inntekter fra konsesjonskraft 

sterkt svekket på grunn av lave strømpriser. I prognosen blir årets inntekt satt til 1 mill. 

kroner hvor det er budsjettert med 2 mill. kroner. 

 

Ringerike kommune har i 2015 budsjettert med 36,5 mill. kroner for avsetninger til 

disposisjonsfond og tilbakebetaling av tidligere års underskudd. Blir regnskapet slik 

årsprognosen i denne rapporten viser vil dette være redusert til 19 mill. kroner i avsetninger. 

 

Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2015 inneholder større usikkerhet enn andre: 

• Skatteinntekter med inntektsutgjevning: Tilflytting til kommunen første halvår og 

innbyggernes lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt så langt i 

år ser ut til å bli 8 mill. kroner høyere enn budsjettert. Skatteinngangen for landet for 

øvrig avgjør Ringerikes inntekter fra inntektsutgjevningen. Første halvår har en 

betydelig lavere skattevekst for landet enn forutsatt i Statsbudsjettet, dette har bedret 

seg noe i juli og august. Ringerike kommune vil motta et lavere beløp gjennom 

inntektsutgjevningen enn budsjettert, ca 16 mill. kroner lavere. Endelig svar på 

inntektsutgjevning kommer i januar 2016 

• Pensjonsutgifter: Årets reguleringspremie fra KLP ble noe lavere enn budsjettert. 

Samtidig viser en foreløpig GKRS beregning at premieavviket i år blir negativt med 

ca 10 mill. kroner. Regnskapsført pensjonskostnad vil ikke være helt kjent før 

aktuaroppgave med beregnet pensjonskostnad for året mottas i midten av januar 2016. 

Inntil da brukes anslag og prognoser fra KLP som grunnlag for årsprognosen som 

legges frem i denne rapporten. 

• Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette 

resultateffekter både positivt og negativt. Et eksempel kan være tapsføringer. 

 

Det er en nedgang hittil i år på 25 årsverk ved utlønning i september sammenlignet med 

januar. Samtidig er antall ansatte redusert med 65. Antall ansatte med deltidsstilling er ved 

utlønning i september 1263 personer. Det utgjør 58 % av alle ansatte. I januar 2015 var det 

tilsvarende tallet 1359 personer som utgjorde 61 % av alle ansatte. Sykefravær i 2. kvartal 
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viser en nedgang på 0,8 prosentpoeng sammenlignet med 2. kvartal 2014. Det er gledelig å 

registrere at sykefraværet er redusert og at vi ser en positiv utvikling nå i 2. kvartal. 

 

Økonomiske forhold 
Tertialrapporten har ingen økonomiske konsekvenser i seg selv. Det foreslås korrigering av 

rammene i driftsbudsjettet og regulering av investeringsbudsjettet. 

 

Budsjettendringer i driftsbudsjettet: 

• Ref. forslag til vedtak punkt 2a: 

o På grunn av økt mottak av antall flyktninger er det kapasitetsutfordringer hos 

NAV (flyktningkontoret) som skal bosette alle, Læringssenteret for voksne 

som skal sørge for opplæring i samfunnsfag og norsk og hos helsetjenesten 

som skal sørge for forebyggende helsetjenester. Rådmannen har derfor satt i 

gang strakstiltak for å styrke disse tjenestene slik at en god integrering kan 

ivaretas. Kommunen mottar statlige tilskudd som vil dekke disse merutgiftene. 

• Ref. forslag til vedtak punkt 2b: 

o Det pedagogiske tilbudet på Austjord, tilknyttet avlastningstjenester for barn 

og unge, må utvides med ett årsverk. Lønnsutgiftene utbetales fra «Spesielle 

tiltak barn og unge» men belastes «Grunnskole» ved å overføre midler mellom 

rammeområdene. 

• Ref. forslag til vedtak punkt 2c: 

o «Spesielle tiltak for barn og unge», representert ved avlastningstjenester for 

barn og unge på Austjord, har i 2015 opplevd en økning i antall barn og 

vedtak som gjør at forutsetningene for budsjett 2015 ikke lar seg gjennomføre. 

Merforbruket vil bli 2,2 mill. kroner, men noe av dette dekkes inn av 

mindreforbruk hos andre enheter innenfor rammeområde. Rammeområde 

foreslås en økning i rammen på 1,1 mill. kroner. 

• Ref. forslag til vedtak punkt 2d: 

o Ringerike kommune har et arkiv på ca 130 løpemeter med arkivverdig 

materiale fra tiden før kommunesammenslåingen i 1966. Lageret inneholder 

muggsopp og er helsefarlig. Flytting av arkivet innebærer spesialbehandling 

av dokumenter før det flyttes til IKA Kongsberg. Kostnader for å sannere og 

arkivere dokumentene forsvarlig og i henhold til lovverket er stipulert til ca 1 

mill. kroner. Arbeidet er planlagt og kan igangsettes høsten 2015.  

• Ref. forslag til vedtak punkt 2e: 

o Foreløpige beregninger viser at årets tilskudd til andre tro- og livssynssamfunn 

blir rundt 1,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Kommunens 

beregningsmetode er i år blitt gjennomgått, og det er funnet grunn til å 

revidere hvordan grunnlag for tildeling blir satt opp. Det vil også bli 

kontrollert om tilskudd utbetalt i 2012-2014 er gjort på riktig grunnlag. Det er 

kommunens investeringer, driftstilskudd og regnskapsførte kostnader til 

kirken (i Ringerike representert ved Kirkelig fellesråd, og regnskapsført under 

KOSTRA-funksjon 390) som skal danne grunnlag for driftstilskudd til andre 

tro- og livssynssamfunn. 

Ringerikshallen er fortsatt i drift, men mye av aktiviteten er nå flyttet til nye 

Hønefoss arena. Utleieinntektene er blitt ca 0,6 mill. kroner lavere enn det som 

er budsjettert i 2015. 
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På grunnlag av dette foreslås en økning av budsjettrammen til Kulturtjenesten 

på 1,7 mill. kroner som dekkes ved å redusere årets avsetning til 

disposisjonsfond med tilsvarende beløp. 

• Ref. forslag til vedtak punkt 2f: 

o Budsjett for avsetning til tidligere års merforbruk viser i revidert budsjett 2015 

et beløp på 43.159.360 kr etter at regnskapsmessig mindreforbruk 2014 også 

ble vedtatt brukt til dette. Det gjenstår 27.679.654 kr (25.661.360 kr av dette 

dekkes inn av regnskapsmessig mindreforbruk 2014) av tidligere års 

merforbruk som er planlagt dekket inn i regnskap 2015, noe budsjettet bør 

gjenspeile. Det foreslås derfor en justering mellom budsjettpostene «avsetning 

til tidligere års merforbruk» og «avsetning til disposisjonsfond».  

• Ref. forslag til vedtak punkt 2g: 

o Det ble i budsjett 2015 avsatt 22.485.567 kr til årets lønnsjusteringer i 

forbindelse med lønnsoppgjøret sentralt og lokalt. Disse midlene ble plassert 

på rammeområde «Avsetninger, overføringer». Rådmannen har nå fått alle 

resultater fra lønnsoppgjøret og fordelt dette til de respektive rammeområdene. 

Resultatet viser at 15.514.459 kr måtte fordeles ut. 

 

Budsjettendringer i investeringsbudsjettet: 

• Ref. forslag til vedtak punkt 3a: 

o Tidligere er det definert ubrukte prosjektmidler tilsvarende ca 7,9 mill. kroner 

fra prosjekter som ble avsluttet med et mindreforbruk. Disse midlene er 

midlertidig plassert på prosjektnr 0001 i investeringsregnskapet i påvente av 

behov i andre prosjekter. Disse anbefales flyttet til ubundet investeringsfond 

for senere å kunne brukes som egenkapital til andre investeringer eller 

ekstraordinære avdragsbetalinger på lån. 

• Ref. forslag til vedtak punkt 3b: 

o Rehabilitering Schjongshallen er et investeringsprosjekt under overordnet 

budsjettpost 0101 Rehabilitering kultur- og idrettsbygg. Prosjektet har 

tidligere blitt tilført ekstra midler, men det er likevel behov for ytterligere 

budsjettmidler inneværende år. Årsaken er krav til rømningsveier og utskifting 

av tribune. Det foreslås en omdisponering av budsjettmidler fra varmetiltaket 

på Haugsbygd/ Vang skoler under overordnet prosjekt 0115 Energi, 

inneklima, overvåkning. 

• Ref. forslag til vedtak punkt 3c: 

o Det foreslås en intern omdisponering fra prosjekt 15004 Vannverk Nes i Ådal 

til prosjekt 15003 Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i Ådal for å 

samle alt på samme prosjektnummer når det gjelder nytt VAR-anlegg på Nes. 

• Ref. forslag til vedtak punkt 3d: 

o Forsinket fremdrift på en rekke prosjekter i forhold til inneværende års 

opprinnelige budsjett gjør at investeringsbudsjettet må revideres. Det foreslås 

en nedjustering av budsjetterte utgifter med 78,25 mill. kroner og en 

nedjustering i budsjettert bruk av lånemidler i 2015 med tilsvarende beløp. De 

to største beløpene som justeres ned i 2015 er 26,3 mill. kroner i forbindelse 

med ny Hønefoss kirke og 9,4 mill. kroner i forbindelse med Sokna vannverk. 

Det presiseres at vedtatte investeringer som nå nedjusteres i 2015 vil bli 

gjennomført og være en del av investeringsbudsjettet i kommende år. 

 

Rådmannens vurdering 
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Rådmannen registrerer at årsprognosen fremdeles viser at vi styrer mot et regnskapsresultat 

som for første gang på mange år vil gi mulighet for å sette av midler til disposisjonsfond, og 

dermed styrke kommunens finansielle stilling for fremtiden. Tertialrapporten viser at det 

gjøres en god jobb i hver enkelt enhet med å tilpasse seg tildelte økonomiske rammer for 

2015. Ringerike kommune er inne i en omstillingsprosess på mange tjenesteområder for å 

tilpasse kommunens utgifter til inntektene. Enkelte enheter har utfordringer og disse følges 

tett opp for å finne nødvendige tiltak.  

Det er så langt i år gjort et godt arbeid i organisasjonen for å jobbe på tvers av sektorer med å 

finne gode løsninger som sikrer best mulig tjenester for kommunens innbyggere. Ansatte og 

ledere på alle nivå samarbeider godt for en best mulig utnyttelse av ressursene. 

 

Det er godt å registrere at det skjer mye positivt og er høy aktivitet fra mange aktører i 

Ringerike for tiden. Dette legger et godt grunnlag for vekst og positivitet som vil sikre 

kommunens innbyggere arbeidsplasser og gode offentlige tjenester også i årene som kommer. 

Tjenestenivå og tjenestebehov vil være i konstant endring, og det er viktig at kommunen 

skaffer seg nødvendig økonomisk handlingsrom til å håndtere dette videre. 

 

Vedlegg 
 2. tertialrapport – august 2015 

 Fossefondet – Månedsrapport august  

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.10.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

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

 

Arkivsaksnr.: 14/2809   Arkiv: 255  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

96/15 Formannskapet 20.10.2015 

124/15 Kommunestyret 29.10.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Industrifinans sin «Kort likviditets- og risikoanalyse av grunnfondsbevis i Sparebank1 

Ringerike Hadeland» tas til etterretning. 

 

Sammendrag 
Rapporten konkluderer med at «Industrifinans kan vanskelig gi råd om å investere en større 

andel av Ringerike kommunes Fossefond i grunnfondsbevis for Sparebank1 Ringerike 

Hadeland». Dette baseres mest på dårlig markedslikviditet og forventet markedsrisiko 

(volatilitet/ svingninger i verdier). 

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunestyret vedtok 26. februar 2015 (sak 20/15) at frigjort kapital, kr 121.097.400, etter 

salg av aksjer i Ringeriks-Kraft AS skulle forvaltes gjennom Fossefondet. I prosessen frem til 

endelig vedtak ble det presentert en mulighet for Ringerike kommune å kjøpe seg inn lokale 

bedrifter, og grunnfondsbevis i Sparebank1 Ringerike Hadeland ble presentert som et 

alternativ. Punkt 7 i kommunestyrets vedtak sier følgende: 

«Rådmannen vurderer i samråd med valgt forvalter om en andel av «Fossefondets» aktiva 

kan avsettes for plassering i lokale selskaper. Rådmannen fremlegger en vurdering for 

kommunestyret og dersom en slik andel foreslås, så kan nærmere bestemmelser om andelens 

størrelse og forvaltning inngå i detaljene om «Fossefondet» og forvaltningen av det, jfr. 

vedtaksforslagets punkt 5.»   

 
Beskrivelse av saken 
Industrifinans AS ble i august valgt som kommunens rådgiver og leverandør av 

rapporteringstjenester for Fossefondet. De ble gitt i oppdrag å foreta en vurdering som 

beskrevet i vedtakspunkt 7 i kommunestyrets sak 20/15. 

Siden Sparebank1 Ringerike Hadeland var selskapet som ble presentert spesielt har 

Industrifinans valgt å ta utgangspunkt i dette selskapet ved utarbeidelse av vurderingen og 

analysen. 

Det er spesielt to risikoforhold som beskrives i analysen; markedslikviditet og markedsrisiko. 

Markedslikviditeten er vurdert etter antall grunnfondsbevis i selskapet som blir omsatt på 

Oslo børs. Det er en forholdsvis lav omsetning som betyr at kjøp av en større post i selskapet 

kan være prisdrivende og gjøre investeringen dyrere enn den egentlige markedsprisen på 

kjøpstidspunktet. I tillegg vil det kunne ta lang tid å selge en stor post, og salg av en 

betydelig mengde grunnfondsbevis kan presse prisene nedover. Markedslikviditeten sier 

dermed noe om å oppnå best mulig pris ved kjøp og salg og muligheten til å finne en selger 

når du ønsker å kjøpe og finne en kjøper når du ønsker å selge. Industrifinans ser i sin analyse 
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at dette vil være svært krevende når det gjelder grunnfondsbevis i Sparebank1 Ringerike 

Hadeland. 

Markedsrisiko er svingninger i totalavkastning. I analysen er dette målt med annualisert 

standardavvik. Oslo børs sin aksjeindeks inneholder mange færre selskaper enn 

verdensindeksen og representerer dermed også mye mindre verdier. Det typiske er at mindre 

indekser svinger mer (er mer volatile) enn større indekser som vi ser veldig tydelig når vi 

måler volatiliteten på Oslo børs mot verdensindeksen. Når verdien i et enkeltselskap måles 

mot en indeks bestående av mange selskaper, vil enkeltselskapet ofte ha større 

verdisvingninger enn indeksen. Sparebank1 Ringerike Hadeland ser imidlertid ut til å ikke 

skille seg veldig fra indeksen på Oslo børs. Grunnfondsbevis kan derfor være en naturlig del 

av en aksjeportefølje, og mange aksjefond har nettopp det. Også noen av de aksjefondene 

som Fossefondet i dag har investert i. 

Industrifinans konkluderer på bakgrunn av dette med at de ikke vil gi kommunen et klart råd 

om å investere i ett enkelt lokalt selskap. I kommunens finansreglement legges det føringer 

på at kjøp av enkeltaksjer eller grunnfondsbevis i ett spesielt selskap ikke skal utføres. Det er 

imidlertid åpnet for at slike kjøp kan gjøres utifra strategiske lokalpolitiske valg. Det betyr at 

det er andre faktorer enn avkastningsmuligheter, likviditetsrisiko eller markedsrisiko som 

avgjør et eventuelt kjøp eller salg av enkeltselskaper. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Sak 20/15 i Kommunestyret den 26.02.2015. Vedtak: 

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

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

finansreglement. 

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

på egen balansekonto under navnet ”Fossefondet”. 

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

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

driftsregnskapet så lenge kommunen er registrert i ROBEK. 

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

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

opprettholder fondets realverdi. 

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

7. Rådmannen vurderer i samråd med valgt forvalter om en andel av «Fossefondets» aktiva 

kan avsettes for plassering i lokale selskaper. Rådmannen fremlegger en vurdering for 

kommunestyret og dersom en slik andel foreslås, så kan nærmere bestemmelser om andelens 

størrelse og forvaltning inngå i detaljene om «Fossefondet» og forvaltningen av det, jfr. 

vedtaksforslagets punkt 5. 

 

Økonomiske forhold 
Et eventuelt kjøp av aksjer eller grunnfondsbevis i ett bestemt selskap må føres i kommunens 

investeringsregnskap. Det er ikke tillatt å låne midler til slike kjøp, men kan dekkes av 

overføringer fra driftsregnskapet eller bruk av ubundne fond. Kommunen har pr i dag ca 140 

mill. kroner på ubundne investeringsfond hvor 121,1 mill. kroner er avsatt til forvaltning 

gjennom Fossefondet. 
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Rådmannens vurdering 
Med bakgrunn i de politiske vedtak som hittil er fattet og innholdet i vurderingen til 

Industrifinans AS vil ikke rådmannen anbefale kjøp av aksjer eller grunnfondsbevis i ett 

enkelt selskap. Å være bedriftseiere anses ikke som en del av kommunens kjernevirksomhet, 

og ved forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva forholder rådmannen seg til 

de føringer som ligger i finansreglementet. 

 

Vedlegg 
Rapport fra Industrifinans AS – «Kort likviditets- og risikoanalyse av grunnfondsbevis i 

Sparebank1 Ringerike Hadeland» 

 

Lenker 
 

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

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

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.09.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Tjenesteytelsesavtale med Ringerike kirkelige fellesråd  

 

Arkivsaksnr.: 15/773   Arkiv: C84  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

97/15 Formannskapet 20.10.2015 

125/15 Kommunestyret 29.10.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

«Avtale om vare- og tjenesteytelser» mellom Ringerike kommune og Ringerike Kirkelige 

Fellesråd godkjennes. 

 

Beskrivelse av saken 
Kommunen har etter «Lov om den norske kirke» § 15 et økonomisk ansvar for drift av kirker, 

gravplasser og andre utgifter knyttet til kirkens oppgaver.  

Det ytes et årlig driftstilskudd til Ringerike Kirkelige Fellesråd for å ivareta dette ansvaret. I 

2015 utgjør dette tilskuddet 14,3 mill. kroner. I tillegg til dette leverer kommunen tjenester til 

kirken, og disse tjenestene er definert i «Avtale om vare- og tjenesteytelser» som er vedlagt 

denne saken. Verdien av disse tjenestene er satt som kalkulatoriske kostnader og skal vises i 

kommunens regnskap.  

Kommunens tilskudd og tjenesteytelser til Kirkelig Fellesråd danner grunnlag for tilskudd til 

andre trossamfunn i kommunen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
- Tjenesteytelsesavtalen ble sist revidert i år 2000 og vedtatt i formannskapet i sak 0003/00.  

- Avtale om vare- og tjenesteytelser som er vedlagt denne saken ble godkjent av Kirkelig 

Fellesråd i deres møte 26.08.2015 

 

Økonomiske forhold 
Avtalen vil påvirke kommunens tjenesteproduksjon som må stille til rådighet årsverk og 

nødvendige innkjøp for å innfri avtalen. I avtalen er dette beregnet til 1.940.000 kr årlig og i 

tillegg kommer utgifter til reguleringspremien (pensjonskostnad) og innkjøp til prioritert 

vedlikehold. 

 

Rådmannens vurdering 
Kommunen har i mange år hatt et tett og godt samarbeid med Kirkelig Fellesråd. Rådmannen 

mener at avtalen om tjenesteytelser gir et godt grunnlag for fremtidig samarbeid, og gir 

kirken mulighet til å videreføre sitt arbeid i kommunen. 
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Vedlegg 
Avtale om vare- og tjenesteytelser 

Oversikt over kirkelige eiendommer 

Vedtak fra Ringerike Kirkelige Fellesråd 

 

Lenker 
 

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

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

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.09.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Utlysning og inngåelse av avtaler for tjenestekonsesjoner for brukerstyrt personlig 

assistanse for perioden 2016-2020  

 

Arkivsaksnr.: 15/6667   Arkiv:   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/15 Råd for funksjonshemmede 01.09.2015 

30/15 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 01.09.2015 

126/15 Kommunestyret 29.10.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Opplegget for arbeidet med utlysning og inngåelse av avtaler for tjenestekonsesjoner for 

brukerstyrt personlig assistanse for perioden 2016-2020, tas til orientering. 

 

Innledning / bakgrunn 

13 kommuner i Vestregionen samt Kongsberg kommune etablerte i 2008 et samarbeid om 

utlysning av likelydende tjenestekonsesjoner for leveranse av tjenester til brukere med vedtak 

om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Det ble inngått kontrakter med seks private 

tilbydere for perioden 2012 – 2015.  

Våren 2013 besluttet Vestregionens rådmannsgruppe å starte forberedelser med sikte på å 

videreføre brukervalg for BPA gjennom tjenestekonsesjoner for leveranse av tjenesten i en ny 

fireårs- periode fra 2016.  

Tjenestekjøp gjennom konkurranseutlysning er normalt ikke gjenstand for politisk 

behandling, men Styringsgruppen i Vestregionen (ordførerne) har i møte 12.3.2015 gitt sin 

tilslutning til at formannskap og kommunenes råd for funksjonshemmede informeres om den 

pågående prosessen. 

 

Beskrivelse av saken 

BPA er en måte å organisere praktisk og personlig hjelp for brukere som har omfattende 

behov for bistand for å mestre dagliglivets oppgave, og for å kunne leve et mer selvstendig og 

aktivt liv. Bistanden utføres av en eller flere assistenter. Bruker, eller en nærstående på vegne 

av bruker, har rollen som arbeidsleder for assistenten(e), og påtar seg det daglige ansvaret for 

organiseringen i forhold til brukers behov. Innen rammen av brukers vedtak om BPA og 

Arbeidsmiljølovens krav til lønns- og arbeidsvilkår, kan bruker i prinsippet styre hvem som 

ansettes som assistenter, hva assistentene skal gjøre, hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis. 

Kommunen, eller privat leverandør med avtale med kommunen, er arbeidsgiver for 

assistenten(e), og har ansvar for at det ytes forsvarlige tjenester og for assistentenes lønns- og 

arbeidsvilkår.   

Kommunen har et overordnet ansvar uansett hvem som er leverandør av tjenestene til brukere 

med vedtak om BPA. Dette medfører en plikt til å føre tilsyn med ordningen og kontroller at 
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fattede vedtak blir oppfylt i forhold til omfang og innhold, og at ansatte får utbetalt lønn, 

overtidsbetaling og tillegg som fastsatt i kontrakten mellom kommune og leverandør. 

Kontrakten stiller krav til kontroll og oppføling gjennom jevnlig rapportering og tilgang til 

dokumenter.  

BPA ble innført som en forsøksordning i 1994, og tjenesten er nå hjemlet i Helse- og 

omsorgstjenesteloven. Fra 1.1.2015 er BPA rettighetsfestet gjennom ny paragraf i Pasient- og 

brukerrettighetsloven; § 2-1.  

Rettighetsfestingen gjelder for brukere under 67 år med omfattende behov for bistand, og der 

tjenestebehovet er på minst 32 timer i uken. Brukere som får vedtak om mindre enn 32 timer, 

men minst 25 timer praktisk bistand pr uke, har også rett til BPA såfremt kommunen ikke kan 

dokumentere at praktisk bistand i form av BPA blir vesentlig dyrere for kommunen enn 

praktisk bistand gjennom kommunal arbeidsledelse. Rettighetsfestingen inkluderer også 

avlastning for foreldre til barn med store funksjonsnedsettelser.  

BPA reguleres av helse- og omsorgstjenestelovnes § 3-8, jf. § 3-2 første ledd nr. 6, bokstav b. 

Retten til BPA reguleres av Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 bokstav d. Kommunene 

kan velge å gi BPA til brukere som ikke omfattes av rettigheten dersom dette er beste 

løsning. 

Antallet brukere med vedtak om BPA har økt kraftig gjennom de siste 10 – 12 årene. 

Spesielle kjennetegn ved BPA gjør at kostnadene blir høyere enn for andre kommunale helse- 

og omsorgstjenester. Isolert sett fremstår BPA som en rimelig tjeneste time for time på grunn 

av en lavere timepris. Når totalkostnaden beregnes og sammenlignes med andre tjenester er 

likevel merkostnaden betydelig.
i
 Merkostnaden skyldes blant annet følgende forhold:  

 Alle timer leveres en til en mellom bruker og tjenesteyter.  

 Oppmøte ved korte oppdrag lønnes med minst to timer, uavhengig av om oppdraget er 

kortere. Ved innvilget BPA er det derfor mest hensiktsmessig å tilby 

sammenhengende tjeneste over et visst antall timer per dag/døgn, selv om behovet er 

korte oppdrag flere ganger per dag/døgn. Det er ingen mulighet for å maksimere 

utnyttelsen av ressurser ved at hver ansatt kan bistå flere brukere over samme 

tidsperiode, slik det er i øvrige pleie- og omsorgstjenester. Resultatet er at en del 

brukere får tildelt flere timer med BPA enn om tjenesten ble gitt som ordinær praktisk 

bistand. 

KS har tatt til orde for at kostnadene ved rettighetsfesting av BPA vil være betydelige, og har 

anslått de årlige merkostnadene for kommunesektoren fra en milliard kroner til 10 milliarder 

kroner i 2020.  Med rettighetsfesting vil BPA også bli en aktuell tjeneste for brukere som 

hittil ikke har fått tilbud om BPA, fordi kommunen har vurdert at BPA ikke er et egnet tilbud.  

Vestregionen vedtok i 2008 å utrede sentrale utfordringer knyttet til BPA. Konklusjoner og 

anbefalinger i rapporten «Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). Status for ordningen og 
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prinsipper for god organisering» ble lagt til grunn for organisering av BPA-tjenestene 

gjennom utlysning og inngåelse av tjenestekonsesjonskontrakter i forrige runde 2011/2012.  

Kjøp av tjenester fra private leverandører skal være gjenstand for konkurranse i henhold til 

det offentlige anbudsreglementet. Tjenestekonsesjonskontrakter er unntatt fra Forskrift for 

offentlige anskaffelser (FOA) § 1-3. Gyldigheten av å benytte tjenestekonsesjon for 

organisering av BPA-tjenester er behandlet i Asker og Bærum Tingrett i april 2012.  

En tjenestekonsesjonskontrakt innebærer at vederlaget for ytelsen består av retten til å levere 

tjenester mot betaling. Brukerne kan fritt velge blant leverandørene som har fått konsesjon, 

eller velge kommunal tjenesteyter. Dette fører til at leverandørene ikke er garantert et gitt 

volum på sin ytelse. Kommunen betaler leverandørene for leverte timer. Kontraktsformen 

sidestiller leverandørene og gir et reelt brukervalg. 

I en tjenestekonsesjonskontrakt er det kommunene som setter en felles timepris, og 

potensielle leverandører må vurdere om de på grunnlag av denne prisen ønsker å tilby sine 

tjenester. Man konkurrerer derfor ikke på pris, men på kvalitet. Kontraktene regulerer 

ansvarsfordeling mellom leverandør og kommune (oppdragsgiver) og definerer de øvrige 

juridiske og faglige krav som leverandør må oppfylle.  

Organisasjonen Standard Norge har utarbeidet en kontraktsmal for BPA-ordningen – NS 

8435. Denne ble ferdigstilt 1.8.2011, etter at Vestregionens kontrakt forelå. Standard Norges 

kontrakt ble derfor ikke benyttet som mal for Vestregionens tjenestekonsesjonskontrakt.  

Vestregionens vurdering av de to kontraktene var at disse samsvarer innholdsmessig, med 

unntak av punkt om betalingsbetingelser. I kjennelse fra Asker og Bærum Tingrett 12.4.2012 

fant retten at Vestregionen ikke er forpliktet til å benytte NS 8435, og at prinsippene i NS 

8435 er ivaretatt i Vestregionens kontrakt.  

Begrunnelse for å organisere BPA-tjenester fra private leverandører gjennom 

tjenestekonsesjonskontrakter var hensynet til brukervalg.  Med brukervalg menes at bruker 

kan velge fritt mellom kommunal leverandør av BPA eller en av de leverandørene 

kommunen har inngått avtale om tjenestekonsesjon med. Ved å inngå kontrakt med flere 

leverandører reduseres sårbarheten både for brukere og kommuner. Brukere har mulighet for 

å skifte leverandør, og annen leverandør kan velges dersom en leverandør ikke lenger skulle 

kunne levere tjenester. Man opprettholder også en kontinuerlig konkurranse ved at 

leverandører må være gode for å bli valgt av brukerne.  

BPA bidrar til at personer med omfattende bistandsbehov som kan nyttiggjøre seg og ivareta 

kravene til ordningen, får mer styring over eget liv. For mange brukere representerer dette økt 

livskvalitet gjennom selvstendighet og mer forutsigbarhet, til tross for funksjonsnedsettelse. 

Et sentralt prinsipp for BPA-ordningen er at den er brukerstyrt. Brukeren selv, eventuelt med 

noe hjelp eller annen person på vegne av bruker, er arbeidsleder for sine personlige 

assistenter. Dermed kan bruker selv innenfor rammen av vedtaket avgjøre hva assistentens 

oppgaver skal være, og til hvilke tider assistansen skal ytes. BPA-ordningen har vist seg å 

fungere godt, og etter intensjonen, der hvor bruker er i stand til å ivareta rollen som 

arbeidsleder.  
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BPA-ordningen reiser både faglige og arbeidsrettslige problemstillinger. BPA som 

organisasjonsform der arbeidsleder selv kan drifte sine ordninger gjør kommunens 

oppfølging og kontroll med kvalitet utfordrende og ressurskrevende. Innsynsretten er mer 

begrenset enn den er for andre kommunale pleie- og omsorgstjenester når bruker selv, eller 

andre på vegne av bruker, disponerer tildelte ressurser og ivaretar de oppgavene som tilligger 

arbeidsleder.  

Kommunenes opplevelse av samarbeidet med dagens BPA-konsesjonshavere er godt, og at 

tjenestekonsesjonskontraktene fungerer etter intensjonen. 

Rådmannsgruppen i Vestregionen vedtok på møte 21. august 2014 at kommunene skal 

fortsette sitt samarbeid om BPA, og inviterte Kongsberg og Jevnaker kommuner til å delta i 

videreføringen av dagens ordning. Vestregionens styringsgruppe (ordførerne) er holdt 

løpende oppdatert. 

I arbeidet med utlysning av ny konsesjonsperiode, er gjeldende kontrakter gjennomgått og 

justert ut fra erfaringer fra praktiseringen av kontraktene.  

 

Følgende er endret i forslaget til ny kontrakt i forhold til gjeldende kontrakt: 

 Kvalitetskrav / krav til leverandørers kvalitetsrutiner: Tydeligere krav til 

leverandørene i forhold til praktisering av en del kontrakts- og samarbeidsforhold. 

Krav til innholdet i BPA-tjenesten er som før og i medhold av norsk lov 

 Beregning av timepris: Ny timepris er beregnet ut fra snitt for kommunenes drift av 

egne BPA-tjenester. Foreslått timepris vil bli beregnet eksklusive 

pensjonskostnader. Leverandørs faktiske pensjonskostnader refunderes krone for 

krone.  

 Bruk av underleverandører: Det tillates ikke bruk av underleverandører i denne 

kontrakten. 

 Arbeidsleders administrative kostnader: Kommunene vil godtgjøre arbeidsleders 

kostnader med det å drifte ordningen med et årlig beløp avhengig av omfanget av 

vedtaket. Nivået er tredelt fra kr 2 000 til kr 5 000 pr år, og er under det nivå hvor 

det er krav om innberetning for skatt. 

14 kommuner har ønsker å videreføre samarbeidet som regulerer at ordningen med 

likelydende tjenestekonsesjon med 5 – 7 leverandører videreføres fra 1.1.2016 for tre år, og 

med mulighet for forlengelse inntil tre år (totalt 6 år), samt at: 

 Kommunen er part i kontraktene med leverandørene og er fullt ansvarlig for 

kontraktsinngåelse, utløsing av eventuell opsjon og kontraktsoppfølging av kontrakter for 

egen kommune. 

 Kommunen plikter å ha et kommunalt alternativ for de brukere som ikke kan eller ikke vil 

velge. 

 Det er lik pris og like kontraktsvilkår for alle leverandørene. Prisen er oppgitt i 

konsesjonsgrunnlaget. 
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Kunngjøring av tjenestekonsesjonen på «Doffin» er ble gjort juni 2015.  Valg av tilbydere vil 

finne sted i september/oktober 2015. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener at samarbeidet med dagens BPA-konsesjonshavere er godt, og at 

tjenestekonsesjonskontraktene fungerer etter intensjonen. Ringerike kommune har i dag 18 

brukere med vedtak om BPA. Ni av disse benytter kommunen som tjenesteleverandør, - ni 

bruker private tjenesteleverandører. Avtalene legger grunnlaget for tjenesteleveranser i 

samsvar med gjeldende lovgivning. Samtidig har brukere mulighet til å velge både mellom 

flere private firmaer og mellom disse og kommunen. Rådmannen konstaterer imidlertid at 

BPA-ordningene er krevende å administrere, både for de kommunale ordningene og 

avtaleoppfølgingen knyttet til de som velger private leverandører. Rådmannen mener 

erfaringene så langt klart peker i retning av at samarbeidet i regi av Vestregionen har medført 

at kommunene har kunnet utveksle erfaringer og i fellesskap funnet løsninger som også er til 

det beste for brukerne.  

Rådmannen mener opplegget for utlysning av tjenestekonsesjoner for BPA er godt ivaretatt 

både når det gjelder prosess og beskrivelse av innhold og administrasjon av tjenestene. 

Opplegget sikrer både at lovbestemte tjenester blir ivaretatt, og det sikrer gode prosedyrer 

mellom kommunen og den enkelte leverandør.  

BPA er en tjeneste som betyr mye for de som er brukere. Det er en tjeneste som søker å 

dekke omfattende bistandsbehov fleksibelt og med brukerstyring, men samtidig er det en 

tjeneste som er krevende å administrere. Selv om det har vært arbeidet med å forenkle det 

administrative arbeidet må det settes av en betydelig ressurs til forvaltning og oppfølging. 

Det gjelder også oppfølging av kontraktene med den enkelte konsesjonshaver.  

Rådmannen anbefaler at prosessen om utlysning av tjenestekonsesjoner for BPA for perioden 

fra 2016-2020 legges opp i samsvar med rådmannens redegjørelse. 

Vedlegg 

 Ingen 

 Ringerike kommune, 11.08.2015 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Nye politidistrikter - høring  

 

Arkivsaksnr.: 15/8837   Arkiv: X31 &13  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

127/15 Kommunestyret 29.10.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune er enig i, og støtter de foreløpige vurderinger som 

politidirektoratet har gjort i høringsnotatet. 

2. Ringerike kommune støtter også de begrunnelser og argumenter som Drammen 

kommune målbærer i sin høringsuttalelse, og som framhever Drammen som den 

framtidige lokasjon for administrasjonssted for Sør-Øst politidistrikt. 

 

Innledning / bakgrunn 

Stortinget vedtok i juni endringer for norsk politi – Nærpolitireformen (Innst 306 S (2014-

2015), jf. Prop. 61 LS (2014-2015)). På bakgrunn av vedtaket har Justis- og 

beredskapsdepartementet gitt Politidirektoratet i oppdrag å beslutte administrasjonssteder for 

de nye politidistriktene. 

Politidirektoratet har truffet foreløpige konklusjoner om administrasjonsstedene, og 

kommunene inviteres nå til å gi høringsinnspill for å bidra til Politidirektoratets endelige 

beslutning. 

 

Beskrivelse av saken 

Valg av administrasjonssted vil i liten gradpåvirke polititjenesten ovenfor befolkningen 

direkte, men skal gi det nye politidistriktet best mulig rammebetingelse for å levere gode 

polititjenester der folk er. Oppgavene som skal utføres ved administrasjonsstedet er i stor 

grad stedsuavhengig og vil derfor i liten grad kreve fysisk nærhet til brukerne av 

polititjenester. I politidistriktene skal fortsatt det meste av tjenesteproduksjonen og 

publikumskontakten skje i de geografiske driftsenhetene, som består av dagens politistasjoner 

og lensmannskontor. 

Spørsmålet om fremtidig organisering av tjenestestedstrukturen i politiet, og eventuell 

sammenslåing av lensmannskontor berøres ikke ved beslutning om administrasjonssted i 

distriktene. Endringer i tjenestestedsstruktur vil kreve lokale prosesser under ledelse av ny 

politimester. Dette er prosesser som skal foregå i samarbeid med berørte kommuner, og som 

forventes å starte mot slutten av 2016. 

Nordre Buskerud politidistrikt vil i framtiden bli en del av politidistrikt Sør-Øst (Telemark, 

Vestfold og Buskerud fylke). Aktuelle lokasjoner for administrasjonssted vil være Hønefoss, 

Drammen, Skien og Tønsberg. Politidirektoratet har vurdert disse stedene, og foreløpig 

konklusjon er at administrasjonsstedet i dette distriktet legges til Drammen. Direktoratets 

vurderinger er gjort på følgende grunnlag: 
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 Kommunikasjonsmessigbeliggenhet 

 Gjennomføringskostnader 

 Politihusenes/operasjonssentralenesegnethet 

 Egnethet for samlokalisering 

 Rekrutteringsgrunnlag 

 Infrastruktur og nærhet til samvirkeaktører 

 Lokaliseringspolitikk 

 

Kommunikasjonsmessigbeliggenhet 

Drammen og Tønsberg vurderes relativt likt med tanke på kostnadseffektiv og praktisk 

beliggenhet, både når det gjelder forholdet mellom dagens tjenestesteder og alternative 

administrasjonssteder, men også forholdet mellom befolkningsmessigtyngdepunkt og 

administrasjonssted. Drammen har noe kortere reisevei til gjennomsnittet av befolkningen, 

mens Tønsberg ligger mer sentralt med tanke på de største tjenestestedene og, de mest 

befolkningsrike områdene langs kysten.  

Skien og Hønefoss vurderes svakere enn Drammen og Tønsberg på dette kriteriet. 

Gjennomsnittligkjøretid fra Drammen og Tønsberg til publikum (tyngdepunkt i grunnkrets) 

er beregnet til å være i overkant av 1 time, mens tilsvarende kjøretider fra Skien og 

Hønefosser beregnes til henholdsvis i underkantav1 ½ time og ca.1¾ time. Antall innbyggere 

i Sør-Øst politidistrikt som bor innenfor en times kjøreavstander er ca.380000 for Tønsberg 

og ca.365000 for Drammen, ca.195000 for Skien og ca.100000 for Hønefoss. 

Gjennomføringskostnader 

Tønsberg vurderes å være det alternativet som krever lavest gjennomføringskostnad med 

tanke på etablering av ønsket kapasitet ved operasjonssentralene. For ombygging og utvidelse 

av antall operatørplasser synes Skien og være det rimeligste alternativet, om lag 0,7mill. 

kroner lavere enn Tønsberg og 2,9 mill. kroner lavere enn Drammen. Det er ikke klart 

hvordan en løsning kan realiseres i politihuset på Hønefoss. Det foreligger derfor ikke noen 

kostnadsberegnet prosjektskisse her, og det legges til grunn at Hønefoss som alternativ vil bli 

vesentlig dyrere enn de andre.  

Skien som alternativ vurderes relativt kostbart med tanke på personellrelaterte 

omstillingskostnader. Her synes Tønsberg å komme best ut, 0,8mill. kroner lavere enn 

Drammen, 3,1 mill. kroner lavere enn Skien og 9,8 mill. kroner lavere enn Hønefoss. 

Tønsberg ligger forholdsvis sentralt i distriktet. Ved valg av Tønsberg leggestil grunn at et 

mindretall av de ansatte ved operasjonssentralen i Hønefoss, halvparten av de ansatte ved 

Skien og alle ansatte ved Drammen kommer til å dagpendle til nytt tjenestested. Øvrige 

ansatte flytter eller ukependler. Ved valg av Drammen forventes at alle ansatte ved 

operasjonssentralene i Tønsberg og Hønefoss dagpendler, mens de ansatte fra Skien må flytte 

eller ukependle. Velges Skien forventes en god andel dagpendlere fra Tønsberg, mens øvrige 

vil flytte eller ukependle.  

Dersom Hønefoss blir valgt forventes at alle fra Skien og et flertall fra Tønsberg må flytte 

eller ukependle, mens alle fra Drammen og et mindretall fra Tønsberg vil dagpendle. Med 

tanke på hvor mange ansatte ved operasjonssentralen som blir berørt ved de ulike 

alternativene, vil Skien som administrasjonssted berøre færrest, foran Drammen og Tønsberg, 

mens Hønefoss som alternativ vil berøre klart flest. 
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I sum vurderes gjennomføringskostnadene i Tønsberg å ligge om lag 3 mill. kroner lavere 

enn Drammen og 3,2mill. kroner lavere enn Skien. Hønefoss utgjør det dyreste alternativet 

og det er ikke klart hvordan politihuset kan til passes for formålet. 

Politihusenes/operasjonssentralenesegnethet 

Drammen vurderes å være mest hensiktsmessig når det gjelder summen av potensial for å 

ivareta sikkerhetshensyn ved administrasjonsstedet muligheten for å gjennomføre ombygging 

og utvidelse uten å forstyrre den løpende operative driften og hensynet til fremtidige helse- 

og miljø-relaterte forhold ved operasjonssentralen. Tønsberg vil også være godt egnet, men 

vurderes som svakere enn Drammen. Skien vurderes som tilfredsstillende, mens Hønefoss 

vurderes som uegnet. 

Konkrete detaljer som er vurdert i denne faktoren er under lagttaushetsplikt, jfr. Politiloven § 

24, jfr. Og omtales ikke i saken. 

Egnethet for samlokalisering 

Politihuset i Drammen er vurdert å ha best forutsetninger for samlokalisering og synes 

foreløpig å være det eneste i landet som ligger til rettefor å kunne samlokalisere 

nødmeldingssentralene for politi, brann og helse i samme etasje. Tiltaket krever imidlertid en 

relokalisering av politiets operasjonssentral til annen plassering i nåværende etasje.  

Tønsberg og Skien vurderes relativt likt når det gjelder potensialet for samlokalisering med 

brann- og redningsvesenets nødmeldingssentraler, og vil begge ha potensial for 

samlokalisering i samme etasje For Hønefoss sin del er det vurdert at det ikke er realistisk 

med samlokalisering. 

 Det anses ikke somrealistisk med en samlokalisering med helsevesenets AMK-sentraler i 

samme etasje som politiet i dagens bygg hverken i Tønsberg, Skien eller Hønefoss. 

Rekrutteringsgrunnlag 

Drammen og Tønsberg har et meget bredt rekrutteringsgrunnlag med tanke på å kunne 

dekkeadministrasjonsstedets bemanningsbehov, med særligvekt på en tilfredsstillende 

bemanning på operasjonssentralen Tønsberg har best rekrutteringsgrunnlag innenfor Sør-Øst 

politidistrikt, tett fulgt av Drammen. Skien og deretter Hønefoss ligger et godt stykke bak 

med tanke på politiansatte i nærområdet innenfor eget distrikt. Drammen og Hønefoss har 

imidlertid god mulighet for også å kunne trekke på politiansatte i Oslo som rekrutteringsbase. 

Selv om Drammen og Tønsberg vurderes som best egnet, synes alle alternativene å ha gode 

forutsetninger for rekruttering, og kriteriet gir lite utslag på totalvurderingen. 

Infrastruktur og nærhet til samvirkeaktører 

Drammen, Tønsberg og Skien vurderes som mer hensiktsmessig enn Hønefoss ut fra 

hensynet til nærhet til samarbeidsaktører i forbindelse med beredskap og håndtering av større 

kriser og hendelser. Fylkesmann og fylkesberedskapssjef er lokalisert både i Drammen, 

Tønsberg og Skien, 110-sentral i Drammen og Skien, AMK-sentral i Tønsberg og Drammen. 

For Hønefoss sin del er de fleste beredskapsaktørene lokalisert i Drammen. Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskaper også lokalisert i Tønsberg, og det er nærhet til andre 

nasjonale sikkerhetsmiljøer 

Drammen, Tønsberg og Skien vurderes å ha relativt like forutsetninger ut fra eksisterende 

infrastruktur for effektiv reisevirksomhet i tjenesten, mens Hønefoss vurderes noe lavere enn 

de tre andrealternativene til administrasjonssted på denne faktoren. 

Lokaliseringspolitikk 
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Valg av Skien har større potensial for å bidra til det lokale tilbudet av arbeidsplasser i 

regionen enn Tønsberg, Drammen og Hønefoss ut fra en vurdering av andel sysselsatte i 

statlig tjenesteproduksjon i regionen, sett opp mot befolkningsvekst og andel sysselsatte av 

den voksne befolkningen. Grenlandregionen har en lavere befolkningsvekst enn områdene 

rundt Tønsberg, 

Drammen og Hønefoss i perioden2004-2014 (Skien4,2 %, Hønefoss7,5 %, Tønsberg10,6 % 

og Drammen13,3 %). I Skien er også en noe lavere andel av den voksne befolkningen i 

regionen sysselsatt. Tønsberg har en høyere andel sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon enn 

de øvrige alternativene, og Drammen den laveste andelen sysselsatt i statlig 

tjenesteproduksjon (Tønsberg 12,7 %, Skien 9,5 %, Hønefoss 9,3 % og Drammen 8,6 % i 

2013) 

Oppsummering 

Oppsummert er Drammen vurdert å være best egnet som administrasjonssted i nye Sør-Øst 

politidistrikt. Det er hensynet til lokalenes egnethet og særlig mulighet for samlokalisering i 

tråd med oppdraget som avgjør til fordel for Drammen. Lavest gjennomføringskostnader gir 

Tønsberg et fortrinn fremfor de øvrige alternativene, men ikke nok til å påvirke 

konklusjonen. 

Drammen og Tønsberg vurderes relativt likt innenfor øvrige kriterier. Skien og Hønefoss 

kommer bedre ut enn Drammen og Tønsberg i vurderingen av hensynet til 

lokaliseringspolitikken. 

 

Rådmannens vurdering 

Ut i fra politidirektoratets grundige gjennomgang av de aktuelle lokaliseringssteder, anbefaler 

rådmannen at kommunestyret gir sin tilslutning, og støtter de foreløpige vurderinger som 

direktoratet har gjort. 

Kommunestyret bør også støtte høringsuttalelsen fra Drammen kommune, som både støtter 

og forsterker direktoratets avgjørelse. 

 

Vedlegg 

 Høringsnotat, - administrasjonssteder i nye politidistrikt av 5.10.2015 

 Høringssvar fra Drammen kommune 

 

 

 Ringerike kommune, 22.10.2015 

 

 Tore Isaksen 

 rådman 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/611-11   Arkiv: 408  

 

Interpellajson fra Axel Sjøberg (SV) - praktisering av gammel 

arbeidsmiljølov  

 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Interpellasjon fra Axel Sjøberg. 

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

 



Ringerike kommune 

v/ ordfører 

 

 

Interpellasjon til kommunestyremøte 29.oktober: «praktisering av gammel arbeidsmiljølov» 

 

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) til Ringerike kommune behandlet den 10.juni sak om 

praktisering av ny arbeidsmiljølov: sak 7/15 Praktisering av Arbeidsmiljølovens § 14-9 og 

endringer i arbeidsmiljøloven 
Fra protokollen fra dette møtet finnes følgende behandling og vedtak: 

 

 
 

På bakgrunn av denne behandling og vedtak fattet av AMU nevnte dato, etterlyser 

representanten at denne saken har blitt lagt frem for kommunestyret for endelig behandling. 

 

Representanten har følgende spørsmål til ordfører som bes besvart til kommunestyremøtet 

29.oktober: 

 

1. Mener ordfører at Ringerike kommune har besluttet å beholde den tidligere 

arbeidsmiljølov gjennom vedtak fattet i AMU, eller er dette en sak som 

kommunestyret i Ringerike kommune må fatte vedtak om? 

 

2. Hvis svaret på spørsmålet ovenfor er at kommunestyret må fatte vedtak om å beholde 

tidligere arbeidsmiljølov, deler ordfører representantens ønske om å beholde tidligere 

arbeidsmiljølov – tilsvarende flertallet i AMU sitt møte 10.juni? 

 

Representanten ønsker å fremme følgende vedtak til kommunestyret 29.oktober: 

 

«Ringerike kommune vil praktiser gammel arbeidsmiljølov som gjeldende for 

kommunen. » 

 

 

 

Axel Sjøberg 

Ringerike SV 



SAKSFRAMLEGG 

 
 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/3229-6   Arkiv: 056  

 

Interpellasjon fra Axel Sjøberg (SV) - Web-overføring av 

kommunestyremøter  

 
Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Interpellasjon fra Axel Sjøberg m/vedlegg. 

 

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

 



Ringerike kommune 

v/ ordfører 

 

 

Interpellasjon til kommunestyret 29.oktober: «web-overføring fra kommunestyret» 

Ringerike kommune har tidligere behandlet saker om overføring av kommunestyremøter på web, men 

alle har av diverse årsaker blitt vedtatt utsatt. Representanten har merket seg at flertallspartiene gir 

uttrykk for at de er opptatt av åpenhet om saksbehandling i kommunestyret, og at det vil være mer rom 

for politisk diskusjon og uenighet i denne perioden. Dette er signaler som opposisjonen er glade for, 

og som vi tidligere har ønsket velkomne. 

På bakgrunn av dette har representanten følgende spørsmål til ordfører: 

1. Deler ordfører representantens bekymringer om at manglende innsyn i kommunestyrets 

behandling av saker kan medføre en distansering mellom de folkevalgte og de som velger de 

folkevalgte? 

 

2. Deler ordfører representantens mening om at overføring av kommunestyremøtene på en digital 

plattform, hvor de som ønsker å se overføringene «live» eller «når det måtte passe» er med på 

å styrke lokaldemokratiet? 

 

Representanten ønsker å fremme følgende forslag til vedtak, tilsvarende rådmannens forslag til vedtak 

i sak 74/15: 

1. I kommunestyresalen installeres det et system for direktesending av lyd og bilder på 

internett. Systemet skal ha integrasjon mot Ringerike kommunes saks- og arkivsystem.  

2. Totalkostnaden over 4 år, kr. 162 250,- innarbeides i eksisterende ramme. 

 

Vedlagt denne interpellasjonen er kopi av sak 74/15. 

 

Axel Sjøberg 

SV 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/3229-3   Arkiv: 056  

 

Web-overføring av kommunestyremøter  

 

Forslag til vedtak: 
 

 

1. I kommunestyresalen installeres det et system for direktesending av lyd og bilder på 

internett. Systemet skal ha integrasjon mot Ringerike kommunes saks- og arkivsystem. 

 

2. Totalkostnaden over 4 år, kr. 162 250,-  innarbeides i eksisterende ramme. 

 

 

Bakgrunn 
Visning av politiske møter på internett gjør det mulig for innbyggerne å følge den politiske 

debatten hjemmefra via internett. Det muliggjør også deling i sosiale media. Det er viktig at 

overføringene har god lyd- og bildekvalitet og legger til rette for interaktivitet.  

 

Kommunestyret har tidligere behandlet sak om webvisning av kommunestyremøter (sak 

19/12, 82/13 og 104/13) med vedtak om ikke å etablere et system for weboverføring og 

votering.  

 

Saken fremsettes nå på nytt og omhandler kun weboverføring, ikke votering. 

 

Det faste lydutstyret i kommunestyresalen ble oppgradert i 2010, det trådløse utstyret ble 

oppradert våren 2012. I april 2015 ble det satt opp ny projektor.  

 

Det er ikke nødvendig med ytterligere oppdatering av lydutstyr eller projektor. 

 

System for weboverføring  
Det er innhentet tilbud for direktesending av både lyd og bildet ut på internett. Når 

sendingen er over arkiveres opptaket. Etter møte kan man publisere opptaket med tilhørende 



saksliste. Noe merarbeid med tilrettelegging før møtet og redigering i etterkant av møtene 

kommer i tillegg, men det vil ikke være behov for flere stillinger for å betjene dette. 

 

Det bør minimum installeres to kameraer i kommunestyresalen, ett for podiet og ett for 

talerstolen. Det er mulig å utvide pakken med flere kameraer. Installasjonen er fast på grunn 

av innstilling av kameraer og tilkoblinger til separat PC for administrasjon.  

 

Kostnader 

Grunnpakke med 2 stk kamera  kr      66 250,- 
Driftskostnad pr år inkl. support vedlikehold, integrasjon og lagring  kr      20 250,- 
Integrasjon mot sakssystem, oppsett  kr      15 000,- 
PC  kr      10 000,- 

 

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

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

Finansiering 
Drift og investeringer foreslås innarbeidet i eksisterende ramme. 

Rådmannens vurdering 
Ved å etablere mulighet for at innbyggerne kan følge politiske møter via internett, styrkes 

innbyggernes mulighet til å følge politiske møter. Dette er et godt bidrag til å skape mer 

åpenhet i Ringerike kommune. 

 

Rådmannens forslag:  

1. Rådmannen anbefaler at det etableres et system med mulighet for weboverføring i 
kommunestyresalen.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.05.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Gyrid Løvli 

saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/8734-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 11/15 

 

Valg til KS Fylkesmøte  

 

Vedtak i Valgnemnda: 

 
Etter forslag fra ordfører ble det nedsatt et arbeidsutvalg bestående av gruppelederne fra alle 

partiene. Disse kommer med forslag til vedtak/nye lister i god tid før valgnemndas og 

kommunestyrets møte 29. oktober.   

Arbeidsgruppens møte blir fredag 23.10.15 kl. 15.15. 

 
 

Behandling i Valgnemnda 20.10.2015: 

 

Etter forslag fra ordfører ble det nedsatt et arbeidsutvalg bestående av gruppelederne fra alle 

partiene. Disse kommer med forslag til vedtak/nye lister i god tid før valgnemndas og 

kommunestyrets møte 29. oktober.   

Arbeidsgruppens møte blir fredag 23.10.15 kl. 15.15. 

 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Valgnemnda 

Kommunestyret 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/8734-1   Arkiv: 033  

 

Valg til KS Fylkesmøte  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Valgnemnda foreslår følgende representanter og vararepresentanter til Kommunenes 

Sentralforbunds Fylkesmøte for perioden 2015 -2019: 

 

Representanter 

1. ……………………….. 

2. ……………………….. 

3. ……………………….. 

4. ……………………….. 

 

Vararepresentanter 

1. ………………………. 

2. ………………………. 

3. ………………………. 

4. ………………………. 

5. ………………………. 

6. ………………………. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Innledning / bakgrunn 
  

Kommunestyret skal velge representanter og vararepresentanter til 

Kommunenes Sentralforbunds Fylkesmøte. Ifølge Kommunenes 

Sentralforbund sine vedtekter § 12, velger hver kommune sine representanter 

med varamedlemmer på bakgrunn av folketallet pr. 1. januar det år valg til 

kommunestyret avholdes. Kommunens representanter velges blant de faste 

kommunestyrerepresentanter. Ordfører bør være blant representantene. Videre 



bør det velges like mange vararepresentanter som representanter pluss to ekstra 

(for hvert parti/gruppering). 

 

Innbyggertallet i Ringerike kommune tilsier at det skal velges 4 representanter 

og 6 vararepresentanter. 

 

Rådmannens vurdering 
  

Ifølge vedtektene kan valg til Kommunenes Sentralforbund sine organer kreves 

fremmet som forholdstallsvalg. Videre skal hvert kjønn, ved alle valg, være 

representert med minst 40 % av medlemmene. 
 

 

 Ringerike kommune, 19.10.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Rune Erstad 

 

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

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/8733-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 10/15 

 

Nyvalg av hovedkommite for Miljø og areal og kontrollutvalget  

 

Vedtak i Valgnemnda: 

 
Etter forslag fra ordfører ble det nedsatt et arbeidsutvalg bestående av gruppelederne fra alle 

partiene. Disse kommer med forslag til vedtak/nye lister i god tid før valgnemndas og 

kommunestyrets møte 29. oktober.   

Arbeidsgruppens møte blir fredag 23.10.15 kl. 15.15. 

 
 

Behandling i Valgnemnda 20.10.2015: 

 

Etter forslag fra ordfører ble det nedsatt et arbeidsutvalg bestående av gruppelederne fra alle 

partiene. Disse kommer med forslag til vedtak/nye lister i god tid før valgnemndas og 

kommunestyrets møte 29. oktober.   

Arbeidsgruppens møte blir fredag 23.10.15 kl. 15.15. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Valgnemnda 

Kommunestyret 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/8733-1   Arkiv: 033  

 

Kjønnsbalanse i  hovedkomite for miljø og areal og 

kontrollutvalget - valg  

 

Forslag til vedtak: 
 

Vedtak i KS møte 15. oktober 2015 underkjennes i forhold til valg av 

Kontrollutvalget og Hovedkomite for Miljø og areal. Medlemmer til disse 

organene må velges på nytt i KS møte den 29. oktober 2015. 
 

Innledning / bakgrunn 
  

I konstituerende KS møte den 15. oktober ble det foretatt valg blant annet til 

Hovedkomite for Miljø og areal og for Kontrollutvalget. Under dagsorden i 

KS møtet viste ordfører til at innleverte listeforslag var gjennomgått av 

rådmann ved kommuneadvokaten. Ordfører gjorde oppmerksom på at 

valglistene ikke syntes å oppfylle kravet til kjønnsmessig balanse for 

Kontrollutvalget og for Hovedkomiteen for Miljø og areal. 

 

Dette ble gjentatt under møtet i KS i forbindelse med valg til ovennevnte 

organer. 

 

KS gjennomførte valg til Kontrollutvalget og valg av Hovedkomite for Miljø 

og areal som ikke tilfredsstilte kravet til kjønnsmessig balanse etter 

kommunelovens § 36 nr. 2. 

 

Juridiske forhold  
  

Kommuneloven § 36 nr. 2 setter krav til kjønnsmessig balanse. Det er gjort et 

unntak fra hovedregelen: Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare 

består av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting og ved valg av 



arbeidsutvalg for folkevalgte organer, skal disse reglene følges så langt det er 

mulig. Formannskapet er det organ hvor denne unntaksbestemmelsen kommer 

til anvendelse. 

 

Spørsmålet blir om unntaksbestemmelsen også kommer til anvendelse ved 

valg av medlemmer til øvrige utvalg/komiteer i Ringerike kommune. 

Hovedkomiteen for Miljø og areal har hjemmel i kommuneloven § 10. Dette er 

en komite som kommunestyret når som helst kan omorganisere eller nedlegge. 

Komiteen er derfor ikke et arbeidsutvalg for KS. Hovedregelen om 

kjønnsmessig balanse i kommuneloven § 36 nr. 2 kommer derfor til 

anvendelse. 

 

Når det gjelder Kontrollutvalget er dette hjemlet i kommuneloven § 77 nr. 1. 

Dette utvalget er ikke er arbeidsutvalg for KS og utvalget skal etter lov ikke 

bare bestå av medlemmer av KS. Kravet om kjønnsmessig balanse etter 

kommuneloven § 36 nr. 2 kommer derfor til anvendelse. Dette fremkommer 

også klart fra et skriv som er sendt kommunene fra Forum for kontroll og 

tilsyn (FKT), se vedlegg. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Dersom et folkevalgt organ trer i funksjon med ulovlig sammensetning, vil 

utgangspunktet og hovedregelen være at vedtak som treffes er ugyldig. 

Kontrollutvalget og Hovedkomite for Miljø og areal må derfor velges på nytt.  

I Kontrollutvalget skal hvert kjønn være representert med minst to 

medlemmer. I Hovedkomite for Miljø og areal skal hvert kjønn være 

representert med minst fire medlemmer. 

 

Dersom kravet om kjønnsmessig balanse ikke kan oppfylles ved forholdsvalg 

kan KS i stedet vedta at valgene skal gjennomføres som avtalevalg etter 

bestemmelsene i kommuneloven § 38 a. Det skal da utarbeides en innstilling 

med forslag til medlemmer og varamedlemmer til organet. Listen må da som 

helhet oppfylle kravene til kjønnsmessig balanse som er oppstilt i § 36 nr. 2. 

Ved valgoppgjøret rykker representanter for et underrepresentert kjønn opp så 

langt det er nødvendig for å oppfylle lovens krav. 

 

Vedlegg 

 

Skriv fra Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT). 

Lenker 
 



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

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

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.10.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Rune Erstad 

 

 











SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/8389-1   Arkiv:   

 

2. tertialrapport - august 2015  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. 2. tertialrapport tas til orientering 

2. Følgende budsjettkorrigeringer gjøres i driftsbudsjettet: 

a. «Helse og omsorg» tilføres 600.000 kr til NAV, «Spesielle tiltak barn og 

unge» tilføres 300.000 kr til helsestasjonstjenester og «Grunnskole» tilføres 

600.000 kr til Læringssenter for voksne. Tildelingen dekkes opp ved å øke 

inntektene i forbindelse med flyktninger og asylsøkere på «Avsetninger, 

overføringer» med 1.500.000 kr. 

b. «Grunnskole» reduserer sin budsjettramme med 283.000 kr som overføres til 

«Spesielle tiltak barn og unge» for pedagogisk tilbud på Austjord. 

c. «Spesielle tiltak barn og unge» tildeles 1.100.000 kr i økt budsjettramme. 

Dette finansieres ved å redusere budsjett for «avsetninger til 

disposisjonsfond» med tilsvarende beløp. 

d. «Administrasjon og fellesutgifter» tildeles 1.000.000 kr i økt budsjettramme 

for sanering av arkiv. Dette finansieres ved å redusere budsjett for 

«avsetninger til disposisjonsfond» med tilsvarende beløp.  

e. «Kulturtjenesten» tildeles 1.700.000 kr i økt budsjettramme for tilskudd til 

tro- og livssynssamfunn og drift av Ringerikshallen. 

f. Budsjett for «avsetning til tidligere års merforbruk» reduseres med 

15.479.706 kr til 27.679.654 kr. Budsjett for «avsetninger til 

disposisjonsfond» økes med tilsvarende beløp. 

g. Rådmannens fordeling av årets avsatte lønnsmidler, tilsvarende 15.514.459 

kr, fra «avsetninger, overføringer» til de enkelte rammeområdene 

godkjennes. 

3. Følgende budsjettkorrigeringer gjøres i investeringsbudsjettet: 

a. Urealiserte midler på prosjekt 0001 avsettes til ubundet investeringsfond slik: 

054800.690000.880.0677 debet 7 890 391,90 kr 

023000.61000.190.0001 kredit 7 890 391,90 kr 

b. Det omdisponeres budsjettmidler fra varmetiltaket på Haugsbygd/Vang 

skoler på overordnet prosjekt 0115 Energi, inneklima, overvåkning til 

prosjekt 0101 Rehabilitering kultur- og idrettsbygg slik: 



023000.656000.381.0101 debet 3 900 000 kr 

023000.656000.222.0115 kredit 3 900 000 kr 

c. Det omdisponeres budsjettmidler fra prosjekt 15004 Vannverk Nes i Ådal til 

prosjekt 15003 Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i Ådal slik: 

023000.651000.350.15003 debet kr 7 000 000,- 

023000.651000.340.15004 kredit kr 7 000 000,- 

d. Det foretas en nedjustering av investeringsbudsjettet med 78,25 mill. kroner i 

2015. Nedjusteringen medfører reduksjon i budsjettert bruk av lånemidler i 

2015 med tilsvarende beløp. Spesifisert slik: 

091000.690000.870.0001 debet kr 78 250 000,- (redusert bruk av lånemidler) 

025000.630000.370.0104 kredit kr 500 000,- (kultur – selvbetjente bibliotek) 

025000.640000.256.0714 kredit kr 1 000 000,- (helse – nasjonalt nødnett) 

023000.656000.265.0080 kredit kr 5 850 000,- (eiendom – helse- og 

omsorgsbygg) 

023000.656000.222.0115 kredit kr 1 100 000,- (eiendom – energi, inneklima, 

overvåkning) 

023000.657000.222.10004 kredit kr 5 000 000,- (ny Hønefoss barneskole 

syd) 

023000.657000.222.10003 kredit kr 3 000 000,- (Sokna skole 

totalrenovering) 

023000.657000.222.10000 kredit kr 3 500 000,- (skolebygg Hønefoss nord) 

023000.657000.221.10005 kredit kr 5 200 000,- (utvidelse Heradsbygda 

barnehage) 

023000.657000.265.10008 kredit kr 1 800 000,- (hov allé omsorgsboliger) 

023000.657000.265.10007 kredit kr 800 000,- (omsorgsboliger 

(foreldrekonsept)) 

023000.657000.265.10006 kredit kr 1 500 000,- (Norderhovhjemmet nye 

omsorgsboliger) 

047000.656000.390.0152 kredit kr 26 300 000,- (fellesrådet – 

gjenoppbygging Hønefoss kirke) 

023000.651000.345.15002 kredit kr 1 000 000,- (fellesprosjekter VA 

Hønefoss) 

023000.651000.353.15002 kredit kr 1 000 000,- (fellesprosjekter VA 

Hønefoss) 

023000.651000.340.15006 kredit kr 4 600 000,- (Ringerike vannverk) 

023000.651000.350.15013 kredit kr 4 000 000,- (utbygging Monserud 

renseanlegg) 

023000.651000.353.15012 kredit kr 2 700 000,- (sanering Nymoen – Hen) 

023000.651000.340.15005 kredit kr 9 400 000,- (Sokna vannverk) 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Sammendrag 
Fremleggelse av 2. tertialrapport med årsprognoser basert på tall og faktaopplysninger som 

er kjent til og med august. Driften viser et merforbruk på ca 17 mill. kroner. Årets 

avsetninger («overskudd») vil dermed bli redusert til ca 19 mill. kroner dersom regnskapet 

blir slik årsprognosen antyder. Sykefraværet i 2. kvartal har falt 0,8 prosentpoeng 

sammenlignet med 2. kvartal i fjor. Antall årsverk i kommunen har falt ytterligere fra 1. 

tertial til 2. tertial. Rammeområdene er på god vei til måloppnåelse i forhold til måle- 



indikatorene i Handlingsprogrammet, selv om tallgrunnlaget på noen områder er noe 

mangelfullt.  

 

Innledning / bakgrunn 
Det rapporteres månedlig til Formannskap og Kommunestyret om den økonomiske 

utviklingen i 2015. Månedsrapportene skal være en kortere sammenfatning av status, mens 

det etter hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport. 

 

 Beskrivelse av saken 
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2015 som viser et 

merforbruk i forhold til budsjett på 17,4 mill. kroner. Dette forutsetter at enhetene som har 

merforbruk ikke greier å igangsette tiltak som får økonomiske effekter for å nærme seg 

budsjetterte rammer. De største avvikene fra budsjett vises på området helse, omsorg og 

velferd med 9,5 mill. kroner og skatt og rammetilskudd med 8,9 mill. kroner. Største endring 

fra forrige månedsrapport er på området «avsetninger, overføringer» som har en negativ 

endring på nesten 10 mill. kroner. 

 
Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

2014 (pr aug) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

-57 552 -99 955 17 414 0 -17 414 -15 689

3 037 3 225 6 137 6 337 200 3 % 200

61 576 59 200 89 719 88 528 -1 191 -1 % -786

112 780 112 075 168 844 167 769 -1 075 -1 % -1 165

159 785 161 975 249 619 249 306 -313 0 % -937

62 673 75 434 116 291 115 196 -1 094 -1 % -2 051

8 656 13 750 23 295 21 381 -1 915 -9 % -1 778

387 049 386 629 599 600 590 124 -9 477 -2 % -12 289

101 345 71 438 124 647 121 115 -3 533 -3 % -5 238

2 113 -31 270 42 738 42 080 -657 2 % 9 214

-957 991 -972 666 -1 494 549 -1 503 459 -8 910 1 % -11 410

1 422 20 256 91 073 101 623 10 550 10 % 10 550Finans

Rammeområde

Alle tall i 1000 kr

Kulturtjenesten

Helse, omsorg og velferd

Samfunn (tekniske områder)

Avsetninger, overføringer

Skatt og rammetilskudd

Folkevalgte og revisjon

Administrasjon og fellesutgifter

Samlet resultat

Barnehage

Grunnskole

Spesielle tiltak barn og unge

 

Årsprognosen for de fleste driftsområdene viser noe merforbruk i forhold til budsjett. Det 

meste skyldes enkelte enheter som har lokale utfordringer med å tilpasse årets drift til 

tildelte budsjettrammer. Disse følges opp av kommunalsjef og støtteenheter for å finne gode 

løsninger til å tilpasse driften der det er mulig. Tiltak som vil gi innsparinger blir iverksatt 

fortløpende og effekten av dette vil forbedre årsprognosen som i denne rapporten viser 

merforbruk på 18,4 mill. kroner for driftsområdene. Det er en bedring på 6 mill. kroner fra 

forrige månedsrapport. Dette oppveies noe av et samlet mindreforbruk/ merinntekter på 1 

mill. kroner på sentrale områder for avsetninger, skatt og finans.   

 

Avsetninger, overføringer endrer seg mye siden forrige rapportering. Det er kommet en 

foreløpig aktuarberegning fra KLP på årets pensjonskostnad. Denne viser blant annet at 

årets premieavvik ser ut til å bli negativt med 10 mill. kroner. Dette må kostnadsføres i årets 

regnskap, og var ikke kjent ved forrige månedsrapport. I utgangspunktet var det budsjettert 

med et positivt premieavvik på ca 45 mill. kroner, altså en endring på ca 55 mill. kroner fra 

budsjettet ble laget i fjor høst. Dette er helt spesielt, men oppveies av at reguleringspremien 

ble lavere enn budsjettert (ca 27 mill. kroner lavere) og at mottatt overføring fra premiefond 

er mye høyere enn budsjettert (ca 26 mill. kroner høyere) . Noe av årsaken til den store 



endringen er også at kommunen har redusert antall årsverk det siste året. Endelig 

aktuaroppgave vil foreligge i januar 2016 og prognosen er derfor noe usikker. 

 

Helse, omsorg og velferd har driftsutfordringer spesielt innenfor hjemmetjenesten og 

institusjonstjenestene hvor aktiviteten rapporteres å være høyere enn budsjettplan. I tillegg 

er det ressurskrevende enkelttiltak og usikkerhet rundt årsinntektene til Ringerikskjøkken 

som bidrar til rapportert merforbruk.  

 

Tekniske områder har i utgangspunktet en årsprognose i tråd med budsjettrammene. 

Etterberegning av selvkost (som gjøres i februar hvert år) viser imidlertid at det må settes av 

ca 7,8 mill. kroner til selvkostfondene innenfor VAR (Vann, avløp og rens). Dette fordi 

investeringsutgiftene i 2014 ble lavere enn planlagt og at rentenivået har fortsatt å synke. På 

den måten blir de beregnede utgiftene på selvkostområdene lavere og en større del av 

inntektene som føres i driftsregnskapet må avsettes til fond. 

 

Et lavt rentenivå gir lavere rentekostnader og lavere renteinntekter enn budsjettert. 

Nettoeffekt blir mindreforbruk på ca 3 mill. kroner. I tillegg har Ringeriks-Kraft AS 

besluttet å dele ut et utbytte på totalt 25 mill. kroner til sine eiere, og av dette vil Ringerike 

kommune motta 18,25 mill. kroner som er 7,25 mill. kroner høyere enn budsjettert. 

 

Inntekter fra skatt og rammetilskudd ser ut til å bli 9 mill. kroner lavere enn budsjettert. 

Årsaken til dette er lavere skattevekst for landet enn forutsatt i statsbudsjettet slik at 

Ringerike kommune mottar lavere inntekter fra inntektsutgjevningen. Utviklingen har 

imidlertid bedret seg noe gjennom sommermånedene, og det vil være usikkerhet helt frem til 

endelig oppgjør mottas i januar 2016. I tillegg er kommunens inntekter fra konsesjonskraft 

sterkt svekket på grunn av lave strømpriser. I prognosen blir årets inntekt satt til 1 mill. 

kroner hvor det er budsjettert med 2 mill. kroner. 

 

Ringerike kommune har i 2015 budsjettert med 36,5 mill. kroner for avsetninger til 

disposisjonsfond og tilbakebetaling av tidligere års underskudd. Blir regnskapet slik 

årsprognosen i denne rapporten viser vil dette være redusert til 19 mill. kroner i avsetninger. 

 

Noen budsjetterte inntekter og utgifter i 2015 inneholder større usikkerhet enn andre: 

• Skatteinntekter med inntektsutgjevning: Tilflytting til kommunen første halvår og 

innbyggernes lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt så langt 

i år ser ut til å bli 8 mill. kroner høyere enn budsjettert. Skatteinngangen for landet 

for øvrig avgjør Ringerikes inntekter fra inntektsutgjevningen. Første halvår har en 

betydelig lavere skattevekst for landet enn forutsatt i Statsbudsjettet, dette har bedret 

seg noe i juli og august. Ringerike kommune vil motta et lavere beløp gjennom 

inntektsutgjevningen enn budsjettert, ca 16 mill. kroner lavere. Endelig svar på 

inntektsutgjevning kommer i januar 2016 

• Pensjonsutgifter: Årets reguleringspremie fra KLP ble noe lavere enn budsjettert. 

Samtidig viser en foreløpig GKRS beregning at premieavviket i år blir negativt med 

ca 10 mill. kroner. Regnskapsført pensjonskostnad vil ikke være helt kjent før 

aktuaroppgave med beregnet pensjonskostnad for året mottas i midten av januar 

2016. Inntil da brukes anslag og prognoser fra KLP som grunnlag for årsprognosen 

som legges frem i denne rapporten. 

• Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette 

resultateffekter både positivt og negativt. Et eksempel kan være tapsføringer. 



 

Det er en nedgang hittil i år på 25 årsverk ved utlønning i september sammenlignet med 

januar. Samtidig er antall ansatte redusert med 65. Antall ansatte med deltidsstilling er ved 

utlønning i september 1263 personer. Det utgjør 58 % av alle ansatte. I januar 2015 var det 

tilsvarende tallet 1359 personer som utgjorde 61 % av alle ansatte. Sykefravær i 2. kvartal 

viser en nedgang på 0,8 prosentpoeng sammenlignet med 2. kvartal 2014. Det er gledelig å 

registrere at sykefraværet er redusert og at vi ser en positiv utvikling nå i 2. kvartal. 

 

Økonomiske forhold 
Tertialrapporten har ingen økonomiske konsekvenser i seg selv. Det foreslås korrigering av 

rammene i driftsbudsjettet og regulering av investeringsbudsjettet. 

 

Budsjettendringer i driftsbudsjettet: 

• Ref. forslag til vedtak punkt 2a: 

o På grunn av økt mottak av antall flyktninger er det kapasitetsutfordringer hos 

NAV (flyktningkontoret) som skal bosette alle, Læringssenteret for voksne 

som skal sørge for opplæring i samfunnsfag og norsk og hos helsetjenesten 

som skal sørge for forebyggende helsetjenester. Rådmannen har derfor satt i 

gang strakstiltak for å styrke disse tjenestene slik at en god integrering kan 

ivaretas. Kommunen mottar statlige tilskudd som vil dekke disse 

merutgiftene. 

• Ref. forslag til vedtak punkt 2b: 

o Det pedagogiske tilbudet på Austjord, tilknyttet avlastningstjenester for barn 

og unge, må utvides med ett årsverk. Lønnsutgiftene utbetales fra «Spesielle 

tiltak barn og unge» men belastes «Grunnskole» ved å overføre midler 

mellom rammeområdene. 

• Ref. forslag til vedtak punkt 2c: 

o «Spesielle tiltak for barn og unge», representert ved avlastningstjenester for 

barn og unge på Austjord, har i 2015 opplevd en økning i antall barn og 

vedtak som gjør at forutsetningene for budsjett 2015 ikke lar seg 

gjennomføre. Merforbruket vil bli 2,2 mill. kroner, men noe av dette dekkes 

inn av mindreforbruk hos andre enheter innenfor rammeområde. 

Rammeområde foreslås en økning i rammen på 1,1 mill. kroner. 

• Ref. forslag til vedtak punkt 2d: 

o Ringerike kommune har et arkiv på ca 130 løpemeter med arkivverdig 

materiale fra tiden før kommunesammenslåingen i 1966. Lageret inneholder 

muggsopp og er helsefarlig. Flytting av arkivet innebærer spesialbehandling 

av dokumenter før det flyttes til IKA Kongsberg. Kostnader for å sannere og 

arkivere dokumentene forsvarlig og i henhold til lovverket er stipulert til ca 1 

mill. kroner. Arbeidet er planlagt og kan igangsettes høsten 2015.  

• Ref. forslag til vedtak punkt 2e: 

o Foreløpige beregninger viser at årets tilskudd til andre tro- og 

livssynssamfunn blir rundt 1,1 mill. kroner høyere enn budsjettert. 

Kommunens beregningsmetode er i år blitt gjennomgått, og det er funnet 

grunn til å revidere hvordan grunnlag for tildeling blir satt opp. Det vil også 

bli kontrollert om tilskudd utbetalt i 2012-2014 er gjort på riktig grunnlag. 

Det er kommunens investeringer, driftstilskudd og regnskapsførte kostnader 

til kirken (i Ringerike representert ved Kirkelig fellesråd, og regnskapsført 



under KOSTRA-funksjon 390) som skal danne grunnlag for driftstilskudd til 

andre tro- og livssynssamfunn. 

Ringerikshallen er fortsatt i drift, men mye av aktiviteten er nå flyttet til nye 

Hønefoss arena. Utleieinntektene er blitt ca 0,6 mill. kroner lavere enn det 

som er budsjettert i 2015. 

På grunnlag av dette foreslås en økning av budsjettrammen til Kulturtjenesten 

på 1,7 mill. kroner som dekkes ved å redusere årets avsetning til 

disposisjonsfond med tilsvarende beløp. 

• Ref. forslag til vedtak punkt 2f: 

o Budsjett for avsetning til tidligere års merforbruk viser i revidert budsjett 

2015 et beløp på 43.159.360 kr etter at regnskapsmessig mindreforbruk 2014 

også ble vedtatt brukt til dette. Det gjenstår 27.679.654 kr (25.661.360 kr av 

dette dekkes inn av regnskapsmessig mindreforbruk 2014) av tidligere års 

merforbruk som er planlagt dekket inn i regnskap 2015, noe budsjettet bør 

gjenspeile. Det foreslås derfor en justering mellom budsjettpostene 

«avsetning til tidligere års merforbruk» og «avsetning til disposisjonsfond».  

• Ref. forslag til vedtak punkt 2g: 

o Det ble i budsjett 2015 avsatt 22.485.567 kr til årets lønnsjusteringer i 

forbindelse med lønnsoppgjøret sentralt og lokalt. Disse midlene ble plassert 

på rammeområde «Avsetninger, overføringer». Rådmannen har nå fått alle 

resultater fra lønnsoppgjøret og fordelt dette til de respektive 

rammeområdene. Resultatet viser at 15.514.459 kr måtte fordeles ut. 

 

Budsjettendringer i investeringsbudsjettet: 

• Ref. forslag til vedtak punkt 3a: 

o Tidligere er det definert ubrukte prosjektmidler tilsvarende ca 7,9 mill. kroner 

fra prosjekter som ble avsluttet med et mindreforbruk. Disse midlene er 

midlertidig plassert på prosjektnr 0001 i investeringsregnskapet i påvente av 

behov i andre prosjekter. Disse anbefales flyttet til ubundet investeringsfond 

for senere å kunne brukes som egenkapital til andre investeringer eller 

ekstraordinære avdragsbetalinger på lån. 

• Ref. forslag til vedtak punkt 3b: 

o Rehabilitering Schjongshallen er et investeringsprosjekt under overordnet 

budsjettpost 0101 Rehabilitering kultur- og idrettsbygg. Prosjektet har 

tidligere blitt tilført ekstra midler, men det er likevel behov for ytterligere 

budsjettmidler inneværende år. Årsaken er krav til rømningsveier og 

utskifting av tribune. Det foreslås en omdisponering av budsjettmidler fra 

varmetiltaket på Haugsbygd/ Vang skoler under overordnet prosjekt 0115 

Energi, inneklima, overvåkning. 

• Ref. forslag til vedtak punkt 3c: 

o Det foreslås en intern omdisponering fra prosjekt 15004 Vannverk Nes i Ådal 

til prosjekt 15003 Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i Ådal for å 

samle alt på samme prosjektnummer når det gjelder nytt VAR-anlegg på Nes. 

• Ref. forslag til vedtak punkt 3d: 

o Forsinket fremdrift på en rekke prosjekter i forhold til inneværende års 

opprinnelige budsjett gjør at investeringsbudsjettet må revideres. Det foreslås 

en nedjustering av budsjetterte utgifter med 78,25 mill. kroner og en 

nedjustering i budsjettert bruk av lånemidler i 2015 med tilsvarende beløp. 

De to største beløpene som justeres ned i 2015 er 26,3 mill. kroner i 



forbindelse med ny Hønefoss kirke og 9,4 mill. kroner i forbindelse med 

Sokna vannverk. Det presiseres at vedtatte investeringer som nå nedjusteres i 

2015 vil bli gjennomført og være en del av investeringsbudsjettet i 

kommende år. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen registrerer at årsprognosen fremdeles viser at vi styrer mot et regnskapsresultat 

som for første gang på mange år vil gi mulighet for å sette av midler til disposisjonsfond, og 

dermed styrke kommunens finansielle stilling for fremtiden. Tertialrapporten viser at det 

gjøres en god jobb i hver enkelt enhet med å tilpasse seg tildelte økonomiske rammer for 

2015. Ringerike kommune er inne i en omstillingsprosess på mange tjenesteområder for å 

tilpasse kommunens utgifter til inntektene. Enkelte enheter har utfordringer og disse følges 

tett opp for å finne nødvendige tiltak.  

Det er så langt i år gjort et godt arbeid i organisasjonen for å jobbe på tvers av sektorer med 

å finne gode løsninger som sikrer best mulig tjenester for kommunens innbyggere. Ansatte 

og ledere på alle nivå samarbeider godt for en best mulig utnyttelse av ressursene. 

 

Det er godt å registrere at det skjer mye positivt og er høy aktivitet fra mange aktører i 

Ringerike for tiden. Dette legger et godt grunnlag for vekst og positivitet som vil sikre 

kommunens innbyggere arbeidsplasser og gode offentlige tjenester også i årene som 

kommer. Tjenestenivå og tjenestebehov vil være i konstant endring, og det er viktig at 

kommunen skaffer seg nødvendig økonomisk handlingsrom til å håndtere dette videre. 

 

Vedlegg 
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1. Innledning 
Tertialrapporten skal gi et overordnet bilde av kommunens drift i forhold til de planer og rammer 

som er satt for driftsåret. Mye dreier seg om økonomiske nøkkeltall, men også status på nærvær/ 

sykefravær, bemanningsutvikling, investeringsprosjekter og tjenesteproduksjon blir beskrevet i 

denne rapporten.  

Det utarbeides en årsprognose som måles mot kommunens årsbudsjett. I 2015 er det budsjettert 

med driftsinntekter på 1,95 milliarder kroner og driftsutgifter på 1,9 milliarder kroner for kommunen 

totalt. Årsprognosen som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av regnskapstall pr 31.08.2015. 

Samtlige enhetsledere i kommunen med budsjettansvar, har sammen med sine ledere og 

økonomirådgivere, utviklet en prognose som tar høyde for de forventninger man har til driften 

fremover, effekten av iverksatte tiltak og planlagte tiltak. Endelig prognose er fremlagt og godkjent 

av rådmannen. 

Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt samt 

usikkerhet rundt regnskapsmessig føring av endelige pensjonsutgifter etter aktuaroppgave, kan få 

uforutsett resultateffekt både positivt og negativt i forhold til prognosen. 

2. Sammendrag 
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 2015 som viser et merforbruk i 

forhold til budsjett på 17,4 mill. kroner. Dette forutsetter at enhetene som har merforbruk ikke 

greier å igangsette tiltak som får økonomiske effekter for å nærme seg budsjetterte rammer. De 

største avvikene fra budsjett vises på området helse, omsorg og velferd med 9,5 mill. kroner og skatt 

og rammetilskudd med 8,9 mill. kroner. Største endring fra forrige månedsrapport er på området 

«avsetninger, overføringer» som har en negativ endring på nesten 10 mill. kroner. 

 

 

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

2014 (pr aug) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

-57 552 -99 955 17 414 0 -17 414 -15 689

3 037 3 225 6 137 6 337 200 3 % 200

61 576 59 200 89 719 88 528 -1 191 -1 % -786

112 780 112 075 168 844 167 769 -1 075 -1 % -1 165

159 785 161 975 249 619 249 306 -313 0 % -937

62 673 75 434 116 291 115 196 -1 094 -1 % -2 051

8 656 13 750 23 295 21 381 -1 915 -9 % -1 778

387 049 386 629 599 600 590 124 -9 477 -2 % -12 289

101 345 71 438 124 647 121 115 -3 533 -3 % -5 238

2 113 -31 270 42 738 42 080 -657 2 % 9 214

-957 991 -972 666 -1 494 549 -1 503 459 -8 910 1 % -11 410

1 422 20 256 91 073 101 623 10 550 10 % 10 550Finans

Rammeområde

Alle tall i 1000 kr

Kulturtjenesten

Helse, omsorg og velferd

Samfunn (tekniske områder)

Avsetninger, overføringer

Skatt og rammetilskudd

Folkevalgte og revisjon

Administrasjon og fellesutgifter

Samlet resultat

Barnehage

Grunnskole

Spesielle tiltak barn og unge
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Årsprognosen for de fleste driftsområdene viser noe merforbruk i forhold til budsjett. Det meste 

skyldes enkelte enheter som har lokale utfordringer med å tilpasse årets drift til tildelte 

budsjettrammer. Disse følges opp av kommunalsjef og støtteenheter for å finne gode løsninger til å 

tilpasse driften der det er mulig. Tiltak som vil gi innsparinger blir iverksatt fortløpende og effekten av 

dette vil forbedre årsprognosen som i denne rapporten viser merforbruk på 18,4 mill. kroner for 

driftsområdene. Det er en bedring på 6 mill. kroner fra forrige månedsrapport. Dette oppveies noe av 

et samlet mindreforbruk/ merinntekter på 1 mill. kroner på sentrale områder for avsetninger, skatt 

og finans.   

Avsetninger, overføringer endrer seg mye siden forrige rapportering. Det er kommet en foreløpig 

aktuarberegning fra KLP på årets pensjonskostnad. Denne viser blant annet at årets premieavvik ser 

ut til å bli negativt med 10 mill. kroner. Dette må kostnadsføres i årets regnskap, og var ikke kjent ved 

forrige månedsrapport. I utgangspunktet var det budsjettert med et positivt premieavvik på ca 45 

mill. kroner, altså en endring på ca 55 mill. kroner fra budsjettet ble laget i fjor høst. Dette er helt 

spesielt, men oppveies av at reguleringspremien ble lavere enn budsjettert (ca 27 mill. kroner lavere) 

og at mottatt overføring fra premiefond er mye høyere enn budsjettert (ca 26 mill. kroner høyere) . 

Noe av årsaken til den store endringen er også at kommunen har redusert antall årsverk det siste 

året. Endelig aktuaroppgave vil foreligge i januar 2016 og prognosen er derfor noe usikker. 

Helse, omsorg og velferd har driftsutfordringer spesielt innenfor hjemmetjenesten og 

institusjonstjenestene hvor aktiviteten rapporteres å være høyere enn budsjettplan. I tillegg er det 

ressurskrevende enkelttiltak og usikkerhet rundt årsinntektene til Ringerikskjøkken som bidrar til 

rapportert merforbruk.  

Tekniske områder har i utgangspunktet en årsprognose i tråd med budsjettrammene. Etterberegning 

av selvkost (som gjøres i februar hvert år) viser imidlertid at det må settes av ca 7,8 mill. kroner til 

selvkostfondene innenfor VAR (Vann, avløp og rens). Dette fordi investeringsutgiftene i 2014 ble 

lavere enn planlagt og at rentenivået har fortsatt å synke. På den måten blir de beregnede utgiftene 

på selvkostområdene lavere og en større del av inntektene som føres i driftsregnskapet må avsettes 

til fond. 

Et lavt rentenivå gir lavere rentekostnader og lavere renteinntekter enn budsjettert. Nettoeffekt blir 

mindreforbruk på ca 3 mill. kroner. I tillegg har Ringeriks-Kraft AS besluttet å dele ut et utbytte på 

totalt 25 mill. kroner til sine eiere, og av dette vil Ringerike kommune motta 18,25 mill. kroner som er 

7,25 mill. kroner høyere enn budsjettert. 

Inntekter fra skatt og rammetilskudd ser ut til å bli 9 mill. kroner lavere enn budsjettert. Årsaken til 

dette er lavere skattevekst for landet enn forutsatt i statsbudsjettet slik at Ringerike kommune 

mottar lavere inntekter fra inntektsutgjevningen. Utviklingen har imidlertid bedret seg noe gjennom 

sommermånedene, og det vil være usikkerhet helt frem til endelig oppgjør mottas i januar 2016. I 

tillegg er kommunens inntekter fra konsesjonskraft sterkt svekket på grunn av lave strømpriser. I 

prognosen blir årets inntekt satt til 1 mill. kroner hvor det er budsjettert med 2 mill. kroner. 
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Ringerike kommune har i 2015 budsjettert med 36,5 mill. kroner for avsetninger til disposisjonsfond 

og tilbakebetaling av tidligere års underskudd. Blir regnskapet slik årsprognosen i denne rapporten 

viser vil dette være redusert til 19 mill. kroner i avsetninger. 

 

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

 Skatteinntekter med inntektsutgjevning: Tilflytting til kommunen første halvår og 

innbyggernes lønnsutvikling vil påvirke det endelige resultatet. Mottatt skatt så langt i år ser 

ut til å bli 8 mill. kroner høyere enn budsjettert. Skatteinngangen for landet for øvrig avgjør 

Ringerikes inntekter fra inntektsutgjevningen. Første halvår har en betydelig lavere 

skattevekst for landet enn forutsatt i Statsbudsjettet, dette har bedret seg noe i juli og 

august. Ringerike kommune vil motta et lavere beløp gjennom inntektsutgjevningen enn 

budsjettert, ca 16 mill. kroner lavere. Endelig svar på inntektsutgjevning kommer i januar 

2016 

 Pensjonsutgifter: Årets reguleringspremie fra KLP ble noe lavere enn budsjettert. Samtidig 

viser en foreløpig GKRS beregning at premieavviket i år blir negativt med ca 10 mill. kroner. 

Regnskapsført pensjonskostnad vil ikke være helt kjent før aktuaroppgave med beregnet 

pensjonskostnad for året mottas i midten av januar 2016. Inntil da brukes anslag og 

prognoser fra KLP som grunnlag for årsprognosen som legges frem i denne rapporten. 

 Andre usikkerhetsfaktorer: Regnskapstekniske disposisjoner kan få uforutsette 

resultateffekter både positivt og negativt. Et eksempel kan være tapsføringer.   
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4. Økonomisk prognose med kommentarer og måloppnåelse pr 

hovedområde 
Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 11 regnskapsområder. Disse er fordelt etter 

tjenestetype. I årsbudsjettet vedtas de økonomiske rammene for 9 av disse områdene i tabell 1B, og 

budsjettene for skatt og rammetilskudd samt finans vedtas i tabell 1A.  

 

Folkevalgte og revisjon  
Inneholder utgifter til folkevalgte, kontroll og revisjon. Årsprognosen viser et mindreforbruk på 0,2 

mill. kroner. 

 

 

Administrasjon og fellesutgifter 
Inneholder utgifter til kommunens øverste ledelse med stab, midler til organisasjons- og 

samfunnsutvikling og kommunens administrative støtteenheter som regnskap, lønn, IT, servicetorg, 

skatteoppkreveren med flere. Årsprognosen viser et merforbruk på 1,2 mill. kroner. 

 

Det er stort fokus på effektivisering og kvalitetssikring innenfor kommunens administrasjon. Det har 

vært gjort mange organisatoriske grep det siste året som involverer toppledergruppen, endringer i 

drift av servicetorg og arkivfunksjoner, endret organisering av regnskap, lønn og HR, innføring av nytt 

økonomisystem og arkivsystem og forbedring av rutiner. Dette arbeidet vil fortsette i tiden fremover. 

Omstillingskostnader og utgifter til innbyggerinformasjon har blitt noe høyere enn budsjettert.   

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2014 (pr aug) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 3 037 3 225 6 137 6 337 200 3 % 200

Driftsutgifter 3 844 4 100 6 532 6 732 200 3 % 200

Driftsinntekter -806 -875 -395 -395 0 0 % 0

Folkevalgte og revisjon

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2014 (pr aug) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 61 576 59 200 89 719 88 528 -1 191 -1 % -786

Driftsutgifter 65 278 65 297 98 515 96 752 -1 763 -2 % -1 263

Driftsinntekter -3 703 -6 097 -8 796 -8 224 572 -7 % 477

Administrasjon og fellesutgifter
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Barnehage 
Inneholder utgifter og inntekter i kommunale barnehager og tilskudd til ikke- kommunale 

barnehager. Årsprognosen viser et merforbruk på 1,1 mill. kroner.  

 

Barnehagene har tilpasset seg sine økonomiske rammer. De kommunale barnehagene har vært 

gjennom en omstilling med lavere bemanning de siste par årene, men har funnet løsninger for å få til 

drift innenfor kommunens økonomiske rammer. 

Merforbruket skyldes noe høyere utbetaling av tilskudd til private barnehager enn budsjettert. I 

tillegg ble det i revidert nasjonalbudsjett lagt nye retningslinjer for brukerbetaling i barnehagene fra 

1.mai 2015. Det innføres nasjonal minstekrav til redusert foreldrebetaling. I tillegg innføres det gratis 

barnehage (20 timer i uken) fra 1. august 2015 for alle 4 og 5 åringer fra lavinntektsfamilier. Dette vil 

bety reduserte inntekter for kommunen på rundt 250.000 kroner. 

Måloppnåelse 2015: 

Barnehage Status Måle-indikator Status  
2. tertial 

 2014 2015 2015 

Målt kvalitet    

Antall ansatte med formell kompetanse    

 Barnehagelærere 57 60 60 

 Barne- og ungdomsarbeidere 62 65 70 

Opplevd kvalitet    

Andel foresatte som opplever at barnet deres 
blir møtt med respekt 

5,5 5,5 5,5 

Andel foresatte som opplever at de blir møtt 
med respekt 

5,4 5,4 5,4 

Andel foresatte som opplever at barnet trives i 
barnehagen 

5,4 5,4 5,2 

Total kvalitet i barnehagen 5,0 5,0 4,9 

 

  

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2014 (pr aug) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 112 780 112 075 168 844 167 769 -1 075 -1 % -1 165

Driftsutgifter 131 806 130 820 195 965 194 164 -1 802 -1 % -1 866

Driftsinntekter -19 028 -18 745 -27 121 -26 394 727 -3 % 701

Barnehage
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Grunnskole 
Inneholder utgifter og inntekter i forbindelse med drift av skoler, SFO og Læringssenter for voksne. 

Årsprognosen viser et merforbruk på 0,3 mill. kroner.  

 

De fleste enhetene vil klare å tilpasse seg budsjettrammene for 2015, men enkelte skoler viser 

gjennom årsprognosen at arbeidet er utfordrende. Skolene Nes og Hallingby, som har hatt 

merforbruk i vårhalvåret, har fra 1.august redusert driften til budsjettnivå. Merforbruk hos enkelte 

enheter oppveies imidlertid av et mindreforbruk på andre skoler. Avvikling av Vegård skole fra 1. 

august og reduksjon i spesialtilbudet gitt ved Åsbygda skole bidrar til at området totalt sett ser ut til å 

nærme seg budsjettbalanse. 

Læringssenteret for voksne melder om et merforbruk og økt pågang av deltagere på grunn av økt 

bosetting av flyktninger i distriktet. Det har vært en utfordring å få plass til alle nye elever som venter 

på å komme i gang med integreringsprogrammet. Kapasiteten økes for å få til dette. Merforbruket 

dekkes opp av økte inntekter (refusjon fra staten) på området «avsetninger, overføringer». 

Måloppnåelse 2015: 

Grunnskole Status Måle-
indikator 

Status  
2. tertial 

 2014 2015 2015 

Målt kvalitet    

Grunnskole    

Læringsutbytte; nasjonale prøver 5. trinn 

 Elevens score på nasjonal prøve i lesing 
sammenlignet med landssnitt (indikator) 

 Elevens score på nasjonal prøve i regning 
sammenlignet med landssnitt (indikator) 

 
96 % 

 
96 % 

 
105 % 

 
105 % 

 
Resultater i  
november 

Læringsutbytte; nasjonale prøver 8. trinn 

 Elevens score på nasjonal prøve i lesing 
sammenlignet med nasjonalt snitt 
(indikator) 

 Elevens score på nasjonal prøve i regning 
sammenlignet med nasjonalt snitt 
(indikator) 

 
98 % 

 
100 % 

 
105 % 

 
105 % 

 
Resultater i  
november 

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2014 (pr aug) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 159 785 161 975 249 619 249 306 -313 0 % -937

Driftsutgifter 195 418 193 089 311 972 310 948 -1 024 0 % -3 560

Driftsinntekter -35 635 -31 113 -62 354 -61 642 712 -1 % 2 623

Grunnskole
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Grunnskole Status Måle-
indikator 

Status  
2. tertial 

 2014 2015 2015 

Andel elever med spesialundervisning som 
når målene i sin individuelle opplæringsplan 
og spesialundervisning avsluttes 

Ny indikator  10 % Resultater i 
desember 

Andel elevsaker det er jobbet med i % av 
elevmeldt mobbing på elevundersøkelsen 

Ny indikator 100 % 
 

Resultater i 
desember 

Andel av elever med fravær på 11 dager eller 
mer siste år (jf. kommunens rutiner) 

Ny indikator 1,0 % Resultater i 
desember 

Læringssenteret for voksne    

Andel deltakere som fullfører grunnskole for 
voksne med minimumskarakter 2 i alle fag  

50 % 
 

65 % 64,3 % 

Andel spor 2 deltakere som består alle 
delprøvene på norskprøve A2-nivå innen ett 
år (Ny prøve) 

 40 % Ikke telt opp 
ennå 

Andel avsluttede introdeltakere ut i videre 
utdanning eller jobb  

47 %  60 % 78 % 

Gjennomstrømning, hvor lang tid går elevene 
på norskkurs (Spor1 og Spor2)  

  Mangelfullt 
datagrunnlag 

Opplevd kvalitet    

Grunnskole    

Elevenes opplevelse av trivsel på skolen 
sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt 
(indeks 7. og 10. trinn) 

100 % 100 % Besvares i 
desember 

Elevenes opplevelse av lærernes praktisering 
av prinsippene for Vurdering for læring, 
sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt 
(indeks 7. og 10 trinn). 

104 % 105 % Besvares i 
desember 

Foreldrenes opplevelse av trivsel i SFO 
sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt (3. 
trinn) 

Lav  
svarprosent 

100 % Besvares i 
desember 
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Spesielle tiltak barn og unge 
Inneholder utgifter og inntekter til spesialpedagogiske tiltak i barnehage, avlastning barn og unge, 

barnevern, helsestasjonstjenester, PPT, ungdomskontakt og fritidstilbud til barn og unge. 

Årsprognosen viser et merforbruk på 1,1 mill. kroner. 

 

De fleste enhetene innenfor dette området har god økonomisk kontroll og drifter innenfor 

budsjetterte rammer. Tjenestevolumet her preges imidlertid av en høy grad uforutsigbarhet gjennom 

året, spesielt gjelder dette barnevern og avlastningstjenester. Merforbruket i denne prognosen 

knytter seg til større aktivitet enn først antatt innenfor avlastningstjenester for barn som gjør at 

planlagte kostnadsreduksjoner må utsettes eller reverseres. 

Barnevernet ser ut til å få et «normalår» og holder seg innenfor budsjetterte rammer. Det er 

imidlertid noe ettervirkninger etter 2014, som var et år med mange nye tiltak, i forhold til saker som 

blir ført for fylkesnemda og gir kommunen økte kostander til advokathjelp. 

Avlastningstjenester for barn og unge på Austjord, som også inkluderer barnebolig på Hvelven, har 

utfordringer med økende antall vedtak og dermed flere barn som får avlastning eller har behov for 

barnebolig. Dette gjør at planlagte innsparingstiltak ikke lar seg gjennomføre og at kostnadene heller 

er stigende. Det er satt i gang et godt arbeid med å tilby privat avlastning, og det er blant annet 

bygget opp et godt tilbud i samarbeid med Fossen friluft som tilbyr aktiviteter på Ringkollen. 

Forebyggende helsetjenester for barn og unge har økt belastning i forhold til jobben som må gjøres 

for å ivareta et godt smittevern. Ringerike omsorgssenter har et økt belegg i 2015 i kombinasjon med 

kortere botid for de enslige mindreårige i Ringerike, noe som har ført til flere barn å følge opp med 

vaksinasjonsprogram. Det er i tillegg varslet om ytterligere økning fra 25 til ca. 50 barn i løpet av kort 

tid. Voksne flyktninger og asylsøkere har også økt i omfang. Tuberkulosekontroll med oppfølging og 

henvisning, vaksinering, forebygge smittesituasjoner, følge opp spesielle grupper og kontakt med 

folkehelseinstituttet og andre samarbeidspartnere er tidkrevende. For å levere forsvarlige 

helsetjenester og sikre at vi overholder lover og forskrifter innen smittevern og mottak av 

asylsøkere/flyktninger økes nå kapasiteten med ett årsverk i helsetjenesten. 

  

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2014 (pr aug) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 62 673 75 434 116 291 115 196 -1 094 -1 % -2 051

Driftsutgifter 64 682 83 419 132 613 128 574 -4 039 -3 % -4 905

Driftsinntekter -2 006 -7 985 -16 323 -13 378 2 944 -22 % 2 853

Spesielle tiltak barn og unge
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Måloppnåelse 2015: 

Spesielle tiltak, barn og unge 0–23 år Status Måle-indikator Status 
2. tertial 

 2014 2015 2015 

Målt kvalitet    

PPT    

Ventetid før saken startes 8-12 mnd 6-9 mnd 6mnd 

Behandlingstid 3-12 mnd 3 mnd 3mnd 

Nedgang i antall henviste saker 10 % 10 % 10 % 

Avlastning    

Kvalitetssikringssamtale med alle pårørende 
som har et vedtak på avlastning x 1 pr år 

100 % 100 % 100 % 

Forebyggende helsetjenester barn og unge    

Gjennomført DU- kurs (Depresjon for ungdom) 1 2 0 

Implementert fagteam i barnehage 3 6 7 

Barnevern    

Antall familier som får PMTO 
(foreldreveiledning) gjennom Ringerike 
kommune 

16 16 19 

Avvikle plasseringer der det er til barnets beste 
(adopsjon, tilbakeføring, aldersgrense) 

Ikke registrert 10 11 

Antall barn som mottar hjelpetiltak 139 160 157 

Antall avslutta saker der hjelpetiltak har ført til 
nødvendig endring. 

Ikke registrert 16 26 

Antall av disse som vi mottar ny bekymring på 
samme år. 

Ikke registrert 0 2 

Opplevd kvalitet    

Avlastning    

Pårørende skal få tilfredsstillende informasjon 50 % 60 % 60 % 

Riktig Tilsyn etter skoletid  60 % 65 % 65 % 

Barnevern    

Antall familier som har opplevd måloppnåelse 
etter PMTO behandling (foreldreveiledning). 

For tidlig å 
måle effekt 

12 10 
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Kulturtjenesten 
Inneholder utgifter og inntekter til drift av bibliotek og kulturskole og tilskudd til idrett og kultur. 

Årsprognosen viser et merforbruk på 1,9 mill. kroner. 

 

Merforbruket i prognosen skyldes kostnader til videre drift av Ringerikshallen samt økt husleie og 

fellesutgifter til blant annet kulturskolen og Hønefoss Arena.  Overføringene til andre tros- og 

livssamfunn vil bli 1 mill. kroner høyere enn budsjettert. Det legges og opp til en etterbetaling til 

andre tro- og livssynssamfunn for de to foregående årene i løpet av høsten. 

Måloppnåelse 2015: 

Kulturtjenesten Status Måle-indikator Status 
2. tertial 

 2014 2015 2015 

Målt kvalitet    

Kulturskole    

Andel av personalet med fagutdanning Ny indikator  80 

Dekningsgrad: Andel elever i grunnskolealder i 
kommunens kulturskole 

Ny indikator  6 % 

Bibliotek    

Antall utlån  82 667 82 000 52.198 

Fysiske besøk på hovedbiblioteket 92 671 92 800 54.138 

Antall arrangementer  20 22 18 

Selvbetjeningsgrad (utlån på automat, 
fornyelser per nett og sms)  

Ny indikator 50 % 44 % 
 

 

  

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2014 (pr aug) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 8 656 13 750 23 295 21 381 -1 915 -9 % -1 778

Driftsutgifter 11 872 17 444 27 252 25 705 -1 547 -6 % -1 445

Driftsinntekter -3 218 -3 695 -3 957 -4 325 -368 9 % -334

Kulturtjenesten
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Helse, omsorg og velferd 
Kommunens største budsjettområde inneholder NAV, rus og psykiatri, institusjoner, 

hjemmetjenester, tjenestetildelingskontor, kjøp av helse og omsorgstjenester og Ringerikskjøkken. 

Årsprognosen viser et merforbruk på 9,5 mill. kroner.  

 

Nedgang på 2,8 mill. kroner i merforbruket siden forrige månedsrapport. Flere av enhetene melder 

bedret økonomisk prognose, og sommerens drift har vært gjennomført i tråd med budsjett. 

Hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenestene melder om de største økonomiske avvikene og 

driftsutfordringene i forhold til aktivitet. Enheter som har vært i nedbemanning er nå stort sett 

ferdig, og har startet ny turnus med færre personer. Det er tre enheter som nå har arbeid hver annen 

helg, grunnet for få personer til å dekke arbeid hver tredje helg. 

Institusjonstjenesten melder om ca 4 mill. kroner i merforbruk, og det er spesielt to enheter som har 

utfordringer i forhold til sykefravær og turnuser for å oppnå drift innenfor budsjetterte rammer. 

Hjemmetjenesten melder samlet om et merforbruk på ca 2 mill. kroner grunnet høyere aktivitet i 

2015 enn i 2014. For tiden er det også noen enkeltvedtak på ressurskrevende brukere som er 

utfordrende å dekke opp innenfor budsjett. Dette vil variere gjennom året. Det er foretatt endringer i 

grenseinndelingen mellom Nes og Hallingby hjemmetjenester og lagt disse under en enhetsleder. 

Dette ser ut til å gi positive effekter. Årsprognosen for spesialteam og spesielle enkeltvedtak viser ca 

3 mill. kroner i merforbruk. 

Ringerikskjøkken er noe usikre på årets totale inntekter. Det har vært en positiv sommer med økt 

salg og dermed noe bedre salgsinntekter enn vi trodde før sommeren. Allikevel meldes det et 

merforbruk på ca 1,4 mill. kroner på grunn av lavere inntekter enn budsjettert. Det jobbes 

fortløpende med å finne kostnadsreduserende tiltak og muligheter for å øke salgsinntektene. 

Området har nylig gjennomført omstrukturering i ledelse og det innføres nye turnusplaner i mange 

enheter. Fokus på redusert sykefravær anses som avgjørende for å redusere kostnadene. 

Samarbeidet med sykehuset fungerer godt og det er få pasienter som er overliggere på sykehuset i 

påvente av kommunal pleie. 

Det har vært jobbet målbevisst siste året på å redusere antall kjøpte institusjonsplasser utenfor 

kommunen. Dette ser nå ut til å gi resultater og 2015 har så langt gitt en netto nedgang i antall 

kjøpte plasser. Det gjør at bestillerkontoret melder en prognose i tråd med budsjett på dette feltet. 

En betydelig inntektskilde er refusjon for ressurskrevende brukere under 67 år som er budsjettert 

med 43 mill. kroner. Premissene for denne inntekten i 2015 legges i statsbudsjettet som 

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2014 (pr aug) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 387 049 386 629 599 600 590 124 -9 477 -2 % -12 289

Driftsutgifter 518 366 524 579 799 730 790 607 -9 123 -1 % -10 318

Driftsinntekter -131 317 -137 950 -200 130 -200 484 -354 0 % -1 971

Helse, omsorg og velferd
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offentliggjøres i oktober og vedtas i desember. Frem til da vil det være usikkerhet knyttet til 

årsprognosen. 

Måloppnåelse 2015: 

Det er ennå ikke avholdt brukerundersøkelser, og dette vil bli gjennomført som planlagt i løpet av 

høsten. Helse og omsorg skal jobbe videre med kunnskap om ulike målemetoder, måleindikatorer og 

evaluering. Mange av målene i 2015 lar seg vanskelig måle eller mangler gode nok systemer for 

måling. Kommunen innfører i 2016 et nytt kvalitetssystem som vil gi bedre muligheter for oppfølging 

gjennom mål og målstyring. 

Helse og omsorg Status Måle-indikator Status  
2. tertial 

 2014 2015 2015 

Målt kvalitet    

Hjemmetjenesten    

Fravær av alvorlige avvik, feilmedisinering Ikke data Kartlegge Mangelfullt 
datagrunnlag 

Andel brukere med Hverdagsrehabilitering 
med avklart funksjonsnivå 

Oppstart 
20 

36 30 

Dagopphold    

Antall bestilte transportoppdrag som ikke 
benyttes 

Ikke tallfestet Kartlegge 243 

Andel fysisk aktivitet 6 7 14 

Psykisk helse og rus    

Antall brukere med individuell plan Ca. 20 25 25 

Antall tiltaksplaner 0 50 % 50 % 

Tjenester til funksjonshemmede    

Det er gjennomført forventningssamtaler med 
tjenestemottakere 

Ikke sikre data 70 % Mangelfullt 
datagrunnlag 

Tjenestemottakere som ønsker det, har deltatt 
i utarbeidelse av vedtak, pleie og tiltaksplan 

Ikke sikre data 50 % Mangelfullt 
datagrunnlag 

Institusjon    

Fravær av uønsket underernæring   Ikke sikre data Kartlegge Mangelfullt 
datagrunnlag 

Fravær av trykksår Ikke data Kartlegge Mangelfullt 
datagrunnlag 

Antall forventningsavklaringer v/innkomst i % Ikke data 80 Mangelfullt 
datagrunnlag 

Tildelingskontoret    

Gjennomsnittlig liggetid på sykehuset etter at  0-3 døgn 1,7 dg 
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Helse og omsorg Status Måle-indikator Status  
2. tertial 

 2014 2015 2015 

pasienten er definert som utskrivningsklar 

Andel korttidsplasser belagt med 
korttidspasienter  

 75-89 % 86,4 % 

Gjennomsnitt tildelte tjenester pr. uke pleie 
og omsorg utenfor institusjon 

7,9 timer 7,8 timer Tilgjengelig 
når KOSTRA-

tall 2015 
foreligger 

Opplevd kvalitet    

Hjemmetjenesten    

 

 

 

Bruker-
undersøkelse 

ikke 
gjennomført 
hittil i 2015. 

Opplever du ofte at ukjente pleiere kommer 
hjem til deg? 

 Bruker-
undersøkelse 

Får du hjelpen du trenger til avtalt tid?  Bruker-
undersøkelse 

Dagopphold   

Behandles du med respekt?  Bruker-
undersøkelse 

Opplever du at tilbudet gir deg økt livskvalitet?  Bruker-
undersøkelse 

Psykisk helse og rus   

Fornøyd med tilgjengelighet fra rus/psykisk 
helse 

Ikke målt Kartlegges 

Tjenester til funksjonshemmede   

Fornøyd med muligheten til påvirkning i eget 
liv 

Bruker-
undersøkelse 

Forbedrings-
arbeid 

Institusjon   

Opplever du at personalet behandler deg med 
respekt og verdighet? 

Ikke data Bruker-
undersøkelse 

Er du fornøyd med serveringen og måltidene? Ikke data Bruker-
undersøkelse 

Tildelingskontoret   

Opplevd god brukermedvirkning i utformingen 
av tjenestetilbudet. 

 Bruker-
undersøkelse 

Opplevd tilfredshet med informasjon om 
tjenesten. 

 Bruker-
undersøkelse 
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NAV Status Måle-indikator Status  
2. tertial 

 2014 2015 2015 

Målt kvalitet    

Antall brukere med sosialhjelp som 
hovedinntekt 

520 490 466 

Gjennomsnitt antall måneder på sosialhjelp 6,29 5,9 5,85 

Antall mellom 18-24 år på økonomisk 
sosialhjelp 

94 80 83 

Oppfylle kommunestyrevedtak om bosetting 
av flyktninger 

Ja 45 Ja 71 34 

70 % av deltakerne som har gjennomført 
introduksjonsprogram skal i arbeid, utdanning 
eller annen kvalifisering mot arbeid direkte 
etter avsluttet program 

47 % 60 %  

Opplevd kvalitet    

«Jeg får den service jeg trenger fra NAV-
kontoret» 

4,4 av 6 4,8 Bruker-
undersøkelse 
gjennomføres 

i November 
«Veileder var interessert i å finne gode 
løsninger sammen med meg» 

4,8 5,0 

 «Har noen på NAV -kontoret snakket med deg 
om muligheten til å komme i arbeid?» 

71,2 % av 100 
% 

75 % 

 

Krisesenter Status Måle-indikator Status 
2. tertial 

 2014 2015 2015 

Målt kvalitet    

Gjennomsnittlig botid (per 3 kvartal 2014) 44 døgn 45 46  

Flerkulturell andel beboere (per 3 kvartal 
2014) 

30 % 45 % 46 % 

Beregnet antall beboere på 12 måneder 115 120 76  

Beregnet antall dag/kveldssamtaler på 12 
mnd. 

165 170 190  

Opplevd kvalitet    

Opplevd god brukermedvirkning i utformingen 
av tjenestetilbudet. 

4 av 6 5 av 6 4 av 6 

Opplevd tilfredshet med informasjon om 
tjenesten. 

Ja Ja Ja 

Opplevd nytteverdi av individuell plan(IP) Ikke målt  Ja Ikke målt 
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Samfunn (Tekniske områder) 
Inneholder brann og redning, miljø- og arealplanlegging, eiendomsforvaltning, vann og avløp, 

byggtjenester og tjenester knyttet til vei, park og idrett. Årsprognosen viser et merforbruk på 3,5 mill. 

kroner. 

 

Merforbruket ligger på Teknisk forvaltning og er relatert til selvkost vann og avløp hvor det blir store 

ikke budsjetterte fondsavsetninger i 2015 som følge av manglende investeringstakt. Ordinær drift for 

alle enheter innenfor rammeområdet viser budsjettbalanse eller et mindreforbruk som oppveier noe 

for de fondsavsetninger som må gjøres i år. 

Måloppnåelse 2015: 

Samfunn (tekniske områder) Status Måle-indikator Resultat 

 2014 2015 2015 

Målt kvalitet    

Teknisk drift og forvaltning    

Redusere vanntap på nettet med 5 % årlig +-55 % +-50 % 1) 

Redusere overløpsutslipp og driftsstanser*   1) 

Forbedre renseresultatene ved Hallingby 
renseanlegg 

88 % 92 % 1) 

Eiendomsdrift: Energiforbruket skal reduseres 
med 5 % årlig* 

  6 % 2) 

90 % av investeringsprosjektene på eiendom 
skal følge oppsatt fremdriftsplan 

Ikke målt > 90 % 90 % 

Brann- og redningstjenesten    

Brannvesenet skal ha et høyt servicenivå ut i 
fra antall klager på saksbehandling, hendelser, 
feiing og tilsyn. 

34 20  

Brannvesenet skal bistå personell eller dyr i 
nød i løpet av de frister som er gitt i forskrift 

Tilfreds-
stillende 

Tilfreds-
stillende 

 

Brannvesenet skal være en profesjonell aktør i 
lokalsamfunnet som også bidrar i 
sammenhenger hvor liv og helse ikke er i fare. 
(Måleindikator er antall kurs og foredrag). 

55 20  

Miljø- og arealforvaltningen    

Andel søknader som kan ferdigbehandles uten 
å måtte be om tilleggsopplysninger 

86 % 87 %  

Antall dager fra byggesøknad (komplett) er 
mottatt til vedtak er fattet 

12 11 17 

Opplevd kvalitet    

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2014 (pr aug) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 101 345 71 438 124 647 121 115 -3 533 -3 % -5 238

Driftsutgifter 203 825 147 496 251 079 245 205 -5 873 -2 % -7 231

Driftsinntekter -102 479 -76 059 -126 432 -124 091 2 341 -2 % 1 994

Samfunn
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Samfunn (tekniske områder) Status Måle-indikator Resultat 

 2014 2015 2015 

Brann- og redningstjenesten  System for 
registrering 
utarbeides 

 

Opplever du at du får den hjelpen du ønsker 
fra brannvesenets avdelinger? 

   

Har du deltatt på arrangement som 
brannvesenet har gjennomført? 

   

Opplever du brannvesenet som profesjonell i 
hverdagen? 

   

Miljø- og arealforvaltningen  Plansaker og 
landbruk 

 

Opplever du at saksbehandlerne er 
tilgjengelig? 

 4,5  

Er du fornøyd med servicenivået?  4,5  

Fikk du den hjelpen du trengte?  4,5  

 

Avsetninger og overføringer  
Inneholder sentrale avsetninger til reguleringspremie (pensjonsutgift), lønnsvekst, tilskudd kirkelig 

fellesråd og andre tilskudd/ avsetninger. Årsprognosen viser merforbruk på 0,7 mill. kroner i forhold 

til budsjett. 

 

Det knyttes en viss usikkerhet til prognosen helt frem til aktuaroppgave for pensjon foreligger i 

januar 2016 og regnskapsmessige disposisjoner er gjennomført i avslutningen av årsregnskapet.  

Det har gjennom året vært mye som har påvirket pensjonsberegningene som ble satt opp i det 

opprinnelige budsjettet. En lavere lønnsvekst enn forutsatt, høyere tilbakebetalt overskudd fra KLP 

og nedgang i kommunens årsverk er 3 hovedfaktorer som har påvirket de foreløpige beregningene vi 

har nå. Årets reguleringspremie ble ca 40 mill. kroner mot budsjettert ca 67 mill. kroner. Årets 

utdelte overskudd er på ca 33 mill. kroner mot budsjettert ca 7 mill. kroner. Årets premieavvik ser ut 

til å bli negativt med ca 10 mill. kroner mot budsjettert positivt premieavvik på ca 45 mill kroner. Alt i 

alt er dette positivt for kommunen ved at årets innbetaling til KLP er langt lavere enn forutsatt og 

kommunens akkumulerte premieavvik på ca 190 mill. kroner vil i år endelig bli noe redusert fremfor å 

vokse ytterligere. Dette er bra for likviditeten. Endringene er allikevel så store at det nå må 

regnskapsføres ca 8 mill. kroner mer enn først antatt på grunn av den store endringen i 

premieavviket (premieavviksordningen pålegger kommunen å regnskapsføre beregnet 

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2014 (pr aug) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 2 113 -31 270 42 738 42 080 -657 -2 % 9 214

Driftsutgifter 9 606 1 323 138 178 128 722 -9 456 -7 % 7 316

Driftsinntekter -7 491 -32 593 -95 440 -86 641 8 799 -10 % 1 899

Avsetninger, overføringer
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pensjonskostnad og ikke innbetalt pensjonskostnad. Premieavviket viser forskjellen på disse 

tallstørrelsene. Når vi nå får et negativt premieavvik på 10 mill. kroner vil det si at vi har innbetalt 10 

mill. kroner mindre enn den beregnede pensjonskostnaden viser).  

Årets lønnsoppgjør er gjennomført og avsatte budsjettmidler er fordelt ut til driftsenhetene. Årets 

budsjettmessige avsetning var noe for høy, som fører til et mindreforbruk på ca 5 mill. kroner. 

Mottatt tilskudd i forbindelse med mottak av flyktninger er i denne prognosen beregnet å bli ca 2,5 

mill. kroner høyere enn budsjettert. 

 

Skatt og rammetilskudd  
Her samles alle kommunens sentrale inntekter som skatt på formue og inntekt, rammetilskudd, 

inntektsutgjevning, eiendomsskatt, mva-kompensasjon og lignende. Årsprognosen viser 

mindreinntekter rundt 9 mill. kroner i forhold til budsjett. 

 

Skatteveksten i første halvår ble betydelig lavere enn forutsatt i statsbudsjettet, men dette har 

bedret seg betydelig i løpet av de siste par månedene. Skatteinntektene for Ringerike ser ut til å bli 7-

12 mill. kroner høyere enn budsjettert. I denne prognosen er det lagt inn 8 mill. kroner høyere 

skatteinntekt enn budsjettert.  

Kommunen ligger fremdeles med skatteinntekter som er rundt 85 % av landsgjennomsnittet og får 

dermed også tilført midler gjennom inntektsutgjevningen. Her ser det ut som vi får en svikt i 

inntekten på ca 19 mill. kroner på grunn av svak skattevekst for landet og en relativt god skattevekst i 

Ringerike kommune isolert. I revidert nasjonalbudsjett øker staten overføringen til kommunene med 

1,1 milliarder kroner samlet. Av dette får Ringerike 3,5 mill. kroner.  

Kommunen har avtale med Ringeriks-Kraft AS om behandling og oppgjør av konsesjonskraft. På 

grunn av lave strømpriser i år vil kommunens inntekter bli betydelig redusert på dette området. I 

prognosen er total inntekt anslått til 1 mill. kroner. Det er opprinnelig budsjettert med en inntekt på 

2 mill. kroner.  

  

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2014 (pr aug) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap -957 991 -972 666 -1 494 549 -1 503 459 -8 910 1 % -11 410

Driftsutgifter 17 116 207 207 0 0 % 0

Driftsinntekter -958 008 -972 782 -1 494 756 -1 503 666 -8 910 1 % -11 410

Skatt og rammetilskudd
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Finans 
Størstedelen av kommunens finanstransaksjoner er samlet på dette området; renteinntekter, 

renteutgifter, låneavdrag, utbytte fra selskaper og lignende. Årsprognosen viser mindreforbruk i 

forhold til budsjett med 10,6 mill. kroner. 

 

Et fortsatt lavt rentenivå vil gi ca 5 mill. kroner lavere renteutgifter enn budsjettert, men også ca 2 

mill. kroner lavere renteinntekter. Generalforsamlingen i Ringeriks- Kraft AS har besluttet et utbytte 

på 25 mill. kroner til sine eiere. Ringerike kommune vil motta 18,25 mill. kroner av dette som er 7,25 

mill. kroner mer enn budsjettert. 

Avkastningen fra «Fossefondet» blir også registrert på dette området. I prognosen er det lagt inn 

forutsetning om at eventuell positiv avkastning skal settes av til disposisjonsfond som beskrevet i 

kommunens finansreglement. Det får dermed ingen innvirkning på årsavviket i prognosen. 

Avkastningen så langt i år viser positive tall, og det er derfor ikke tatt høyde for en eventuell negativ 

avkastning.  

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

Alle tall i 1000 kr 2014 (pr aug) hittil 2015 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Driftsregnskap 1 422 20 256 91 073 101 623 10 550 10 % 10 550

Driftsutgifter 42 570 42 216 115 840 146 701 30 861 21 % 29 461

Driftsinntekter -41 148 -21 960 -24 767 -45 078 -20 311 45 % -18 911

Finans
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5. Status investeringer 2015 

 

PROSJ TEKST PÅ PROSJEKT

 REGNSKAP 2. 

TERTIAL 2015 

REGULERT BUDSJ 

2015  RESTBEV 2015 

0001 USPESIFISERT 7 890 392           7 890 392           

0040 OPPGRADERING SKOLER (BUDSJ.) 1 111 324           4 011 289           2 899 965           

0041 SKOLER - NYTT INVENTAR -                        5 000 000           5 000 000           

0061 BARNEHAGER - NYTT INVENTAR -                        2 000 000           2 000 000           

0063 UTVIDELSE/OPPGRAD BARNEHAGER 170 377               1 523 692           1 353 315           

0080 EIENDOM - HELSE- OG OMSORGSBYGG 843 519               10 269 778         9 426 259           

0101 EIENDOM - REHABILITERING KULTUR- OG IDRETTSBYGG 6 888 599           4 417 716           -2 470 883          

0104 KULTUR - SELVBETJENTE BIBLIOTEK 1 000 000           1 000 000           

0115 EIENDOM - ENERGI, INNEKLIMA, OVERVÅKNING 1 289 647           9 125 127           7 835 479           

0141 FELLESRÅDET - KIRKEBYGG                     3 514 250           3 956 527           442 277               

0146 HERADSBYGDA STADION, KUNSTGRESSBANE -2 132 721          -2 132 721          

0152 FELLESRÅDET - GJENOPPBYGGING HØNEFOSS KIRKE 26 300 000         26 300 000         

0170 OPPGRADERING KOMMUNALE BOLIGER 1 172 745           3 656 183           2 483 439           

0196 SKILT OG FARTSHEMMENDE TILTAK 12 302                 468 457               456 155               

0222 UTSKIFTING HEISER 428 125               1 383 053           954 928               

0231 BALLBINGE NES -60 633                -60 633                

0232 BALLBINGE VANG -68 666                -68 666                

0246 BALLBINGE ULLERÅL SKOLE -29 879                -29 879                

0247 EIENDOM - GRUNNEIENDOMMER OG SKOGER 1 000 000           1 000 000           

0405 KRAGSTADMARKA 20 793                 1 006 756           985 963               

0432 BYFORNYELSE/INFRASTRUKTUR -                        1 243 755           1 243 755           

0500 BRR - BILER OG REDNINGSVERKTØY 167 300               1 573 125           1 405 825           

0501 MASKINPARK 1 866 486           3 124 400           1 257 914           

0502 EIENDOM - BILER OG STØRRE MATERIELL 393 557               1 942 227           1 548 670           

0700 DATAUTSTYR 9 236 888           10 118 084         881 196               

0707 IKT - SKOLE OG BARNEHAGE 5 497 073           6 000 000           502 927               

0714 HELSE - NASJONALT NØDNETT -                        1 000 000           1 000 000           

0720 HELSEOMRÅDENE PÅKOSTNING OG UTSTYR 485 533               2 145 503           1 659 970           

0731 IKT-INVESTERINGER PÅ TEKNISKE OMRÅDER -                        300 000               300 000               

0788 IT - PROSJEKT SKRIVERE 448 507               299 275               -149 232             

0789 IT - ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING 321 323               321 323               

0790 NYTT ØK.-/ LØNNS- OG PERSONALSYSTEM 182 967               178 582               -4 385                  

10000 SKOLEBYGG HØNEFOSS NORD -                        5 000 000           5 000 000           

10003/0240 SOKNA SKOLE TOTALRENOVERING 2 969 221           34 384 669         31 415 449         

10004/0169 NY HØNEFOSS BARNESKOLE SYD  39 310 895         49 660 759         10 349 864         

10005 UTVIDELSE HERADSBYGDA BARNEHAGE 155 575               6 500 000           6 344 425           

10006 NORDERHOVHJEMMET NYE OMSORGSBOLIGER 2 000 000           2 000 000           

10007 OMSORGSBOLIGER (FORELDREKONSEPT) 1 000 000           1 000 000           

10008 HOV ALLÉ OMSORGSBOLIGER 2 000 000           2 000 000           

10009/0197 SAMLOKALISERING TEKNISK -248 838             -248 838             

10012 UTENDØRS AKTIVITETSPARK I SØNDRE PARK 1 312 463           -                        -1 312 463          

14000 SAMFERDSEL 4 236 065           2 632 480           -1 603 585          

14003/0403 KOMMUNALE VEIER 167 384               3 699 357           3 531 973           

14004/0404 GATELYS 6 573                   6 781 203           6 774 630           

15000/0321 HOVEDPLAN VANN 3 502 115           15 726 519         12 224 404         

15001/0364 HOVEDPLAN AVLØP 6 598 814           24 068 009         17 469 196         

15002/0199 FELLESPROSJEKTER VA HØNEFOSS 79 933                 2 765 344           2 685 411           

15003 RENSEANLEGG, SANERING OG VANNFORSYNING NES I ÅDAL 7 502 410           19 934 066         12 431 656         

15004/0375 VANNVERK NES I ÅDAL 220 154               7 525 438           7 305 285           

15005/0352 SOKNA VANNVERK 390 850               15 000 000         14 609 150         

15006/0335 RINGERIKE VANNVERK 759 632               9 622 161           8 862 528           

15012/0345 SANERING NYMOEN - HEN 778 683               15 251 750         14 473 067         

15013/0347 UTBYGGING MONSERUD RENSEANLEGG 7 477 488           19 899 369         12 421 881         

SUM 109 198 244       352 165 630       242 967 386       
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Tabellen viser oversikt over alle planlagte investeringer i 2015. Prosjektene i oversikten kan 

inneholde flere underprosjekter.  

Regnskapet til og med august viser at det er kostnadsført 109,2 mill. kroner av de 352,2 mill. kronene 

som er planlagt gjennomført. Starten på året blir ofte brukt til å sluttføre planleggingen av 

prosjektene og innhente anbud, og det er derfor naturlig at det meste av investeringsutgiftene blir 

regnskapsført i 2. halvår. Vi vet allikevel at enkelte prosjekter vil oppleve forsinkelser i fremdriften og 

at utgiftene først vil komme neste år. Et eksempel på dette er nye Hønefoss kirke. I forbindelse med 

fremleggelse av denne 2. tertialrapporten foreslås det budsjettjusteringer utifra fremdriften i hvert 

enkelt prosjekt. Mange av justeringene er budsjettnedtak som følge av forsinket økonomisk 

fremdrift. Årsprognosen antyder at totalt investeringsbeløp i år vil ende rundt 260 mill. kroner. 

Kommentarer til noen utvalgte prosjekter: 

0500 BRR - BILER OG REDNINGSVERKTØY: Brann og redning har redningsverktøy i bestilling og 

restbevilgning vil bli benyttet innen utgangen av året.  

14003 Kommunale veier: Det er planlagt asfaltering og masseutskifting av Rabbaveien i en lengde av 

300 m, samt asfaltering av Kringlemoveien. Det forventes at størstedelen av restbevilgningen 

benyttes. 

14004/ 0404 Gatelys: I 2015 er det gjennomført anbudskonkurranse og kontrakt inngås i løpet av 

oktober 2015 for utskiftning av ca. 2 100 armaturer. Anlegg skal igangsettes og avsluttes til jul 

Restbevilgning forventes brukt.  

15002 Fellesprosjekter VA: Grunnet lavt tempo på samarbeidsprosjekter som initieres av private, 

blant annet Hønengata Nord, er det ikke startet prosjekter som gjør at vi får benyttet bevilgningen i 

inneværende år. 

15003 Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i Ådal: Anleggsarbeider pågår og skal avsluttes til 

jul. Det forventes at restbevilgning brukes opp. 

15004 Vannverk Nes i Ådal: Utfordringer med aluminium og Ph har gjort det nødvendig med en 

prøvepumpingsperiode med påfølgende avklaring på vannprosess. Dette fører til at prosjektet er noe 

forsinket. 

15005 Sokna Vannverk: Grunnet ny utlysning på byggentreprise for å få flere tilbud er prosjektet 

forsinket slik at man ikke får benyttet avsatte midler i 2015. 

15006 Ringerike vannverk: Prosjektering og anbudsprosess har tatt noe lengre tid slik at 

anbudsprosess er blitt forsinket. 

15012 Nymoen – Hen: Prosjektering og grunnerverv har tatt lengre tid enn forventet.  

Anbudskonkurranse er gjennomført og anlegget settes i gang oktober 2015 
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15013 Utbygging Monserud renseanlegg: Det er besluttet å sette ned hastigheten på prosjektet slik 

at man får bedre tid på prosjekteringsgrunnlag samt gjennomføring av delentrepriser. 

 

6. Likviditetssituasjonen 
Ringerike kommune har en svak likviditet, men den er noe bedret i forhold til 2014. For å være sikker 

på og til enhver tid kunne betale sine forpliktelser er det videreført en driftskreditt på 150 mill. 

kroner knyttet til konsernkontoen. Kontokreditten har ikke vært brukt så langt i 2015. Årets 

låneopptak til investeringer ble foretatt i slutten av februar med 130 mill. kroner, og det ser ikke ut 

som det er behov for ytterligere låneopptak i år. Tidligere års ubrukte lånemidler vil bli brukt først. 
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7. Bemanningsutvikling 
Ringerike kommune leverer et bredt spekter av tjenester, og det meste av denne leveransen må 

utføres ved hjelp av arbeidskraft. Lønnskostnader er derfor den største utgiftsposten i kommunens 

regnskaper. Kommunen må tilpasse sine utgifter slik at de ikke overstiger de inntektene som mottas 

gjennom skatt, rammetilskudd fra Staten, brukerbetalinger o.a. Tjenestene vil derfor alltid være i 

utvikling og endring for å tilpasse seg innbyggernes krav og forventinger sett i sammenheng med de 

økonomiske rammene. For å ha god økonomisk kontroll på driften er antall årsverk derfor et viktig 

nøkkeltall. 

I 2015 har utvikling i årsverk vært slik: 

 

Tabellen viser utlønnede årsverk (ansatte som har permisjon eller annet fravær uten lønn er ikke 

med i tallene) en nedgang hittil i år på 25 årsverk ved utlønning i september sammenlignet med 

januar. Samtidig er antall ansatte redusert med 65. Det er en økning i årsverk fra august til 

september som hovedsakelig skyldes  ansettelser innenfor grunnskole hvor lærere som slutter i mai, 

juni og juli ikke blir erstattet før i august og er med i oversikten først ved lønnskjøring i september.  

I 2014 ble antall lønnede årsverk redusert med 72 fra 1787 i januar til 1715 i desember.  

Årsverk timeansatt inneholder alle ansatte som ikke har fast stilling, men mottar lønn pr utført time. 

Dette kan være sykevikarer, ferievikarer, ekstrahjelp og overtid. Lønn utbetales en måned på 

etterskudd, slik at 263 årsverk er lønnet i september for utført arbeid i august. Tallet i august og 

september er noe høyere enn ellers pga sommervikarer. I årene 2012-2014 har gjennomsnitt av 

antall årsverk timeansatt første halvår ligget mellom 200 og 210 og andre halvår mellom 215 og 260. 

Antall ansatte med deltidsstilling er ved utlønning 12. september  1263 personer. Det utgjør 58 % av 

alle ansatte. I januar 2015 var det tilsvarende tallet 1359 personer som utgjorde 61 % av alle ansatte. 

Lønnsutviklingen fra 2. tertial 2014 til 2. tertial 2015 viser at brutto lønnskostnader (uten 

pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift) har økt noe, men ikke så mye som lønnsveksten fra 2014 til 

2015 skulle tilsi. Dette viser også at antall årsverk må ha blitt redusert. Refusjon fra NAV har godt noe 

ned, som antyder noe lavere andel langtids sykefravær/ fødselspermisjoner. Tabellen viser tall fra 2. 

tertial i år og i fjor: 

 

Dato: 01.01.2014 31.12.2014 12.01.2015 12.06.2015 12.08.2015 12.09.2015

Antall årsverk 1787 1715 1717 1701 1678 1692

Antall ansatte 2254 2262 2245 2222 2184 2180

Årsverk timeansatt 214 198 177 297 263

Tall i 1000 kr Jan-Aug 2015 Jan-Aug 2014

Brutto lønnskostnader* 622 381 616 400

- Refusjon fra NAV -37 975 -40 343

= Netto lønnskostnader 584 406 576 057

* Lønnskostnad oppgitt uten pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift.
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8. Sykefravær 
Sykefravær hele kommunen 

 Sykefravær i 2. kvartal 2014 var 9,3%. Sykefravær i 2. kvartal 2015 var 8,5%, dvs en nedgang 

på 0,8 prosentpoeng.  

Det er gledelig å registrere at sykefraværet er redusert fra 2. kvartal 2015 sammenliknet med 

tilsvarende periode i 2014. På tross av at vi per 1. halvår 2015 har hatt en økning totalt sett i 

sykefraværet sammenliknet med tilsvarende periode i 2014 ser vi en positiv utvikling nå i 2. kvartal. 

Årsaken til økningen av sykefraværet totalt sett kan forklares med at kommunen var spesielt rammet 

av influensaen i februar/mars.  

Det arbeides aktivt med å redusere sykefraværet, og det er stor oppmerksomhet på det 

forebyggende arbeidet.  Flere enheter har gjennom et bevisst og aktivt arbeid redusert sykefraværet.  

De  enheter som har  høyt sykefravær gis det støtte og hjelp til.  Mye av sykefraværet skyldes muskel- 

og skjelettlidelser, og det  satses på økt bruk av graderte sykemeldinger i samarbeid med fastlegene. 

Antallet graderte sykemeldinger er økende i Ringerike kommune og det sees som en av 

sukessfaktorene i sykefraværsarbeidet. Videre er bruk av egenmelding fremfor sykemelding fra første 

dag et av områdene som vies ekstra oppmerksomhet i kommunes plan for IA-arbeid.  

 

Figur 1. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt og legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 

(egenmeldt + legemeldt) tom 2. kvartal. Grønn søyle viser kun egenmeldt sykefravær i 2014 og lilla søyle viser egenmeldt 

sykefravær tom 2. kvartal 2015.  
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Sykefravær administrasjon 

Sykefraværet i 2. kvartal har totalt sett gått ned med 1 prosentpoeng  sammenlignet med 2. kvartal 

2014. 

 

Figur 2. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt+legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt 

+ legemeldt) tom 2. kvartal. 

 

Sykefravær Barnehage 

Sykefraværet i 2. kvartal har totalt sett gått ned med  1 prosentpoeng sammenlignet med 2. kvartal 

2014. 

Nedgangen skyldes redusert sykefravær ved Ullerål og Hønefoss barnehage. Videre er det   

vedvarende stabilt lavt sykefravær ved flere av barnehagene, blant annet Tyristrand barnehage. Det 

rapporteres at et stabilt lavt sykefravær skyldes godt arbeidmiljø med positiv og engasjerte ansatte. 

Aktive medbestemmelsegrupper og MKS-grupper påvirker også et lavt sykefravær.Det er spesielt 

positivt at sykefraværet er redusert på tross av at barnehagen har redusert bemanningen i perioden.   
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Figur 3. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt+legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt 

+ legemeldt) tom 2. kvartal. 

 

Sykefravær skole 

Sykefraværet i 2. kvartal har totalt sett gått noe opp sammenlignet med 2. kvartal 2014. Det er ikke 

spesifikke enheter som peker seg ut i som årsak til denne økningen , men dette er innenfor  en 

normal variasjon av sykefraværet.  

 

Figur 3. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 

(egenmeldt + legemeldt) tom 2. kvartal. 
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Sykefravær Spesielle tiltak barn og unge 

Det har vært en svært positiv utvikling i sykefraværet i 2. kvartal 2015 sammenliknet med 2014, 

nedgangen er på 5,4 prosentpoeng. Nedgangen skyldes blant annet god sykefraværsoppfølging og 

tilrettelegging ved to store avdelinger.  

 

Figur 4. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 

(egenmeldt + legemeldt) tom 2. kvartal. 

 

Sykefravær kulturtjenesten 

Sykefraværet i 2. kvartal har totalt sett gått opp med 2,2 prosentpoeng sammenlignet med 2. kvartal 

2014. 

 Kulturtjenesten er et  forholdsvis lite område og det gir store utslag på statistikken når forholdsvis få 

ansatte har sykefravær. På tross av økningen ligger området under gjennomsnittet for kommunen.  
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Figur 5. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 

(egenmeldt + legemeldt) tom 2. kvartal. 

 

Sykefravær Helse og omsorg og velferd 

Sykefraværet i 2. kvartal har totalt sett gått ned med 1 prosentpoeng sammenlignet med 2. kvartal 

2014. 

På tross av mange omstillinger innenfor helse- og omsorgssektoren er det positivt å registrere en 

total nedgang i sykefraværet. Det er store variasjoner i sykefraværet innen sektoren. Flere enheter 

har i løpet av 1. halvår 2015 hatt en god nedgang i sykefraværet. Det er likevel enheter som har høyt 

sykefravær, disse vil følges spesielt opp.  
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Figur 6. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 

(egenmeldt + legemeldt) tom 2. kvartal. 

Sykefravær Samfunn (tekniske områder ) 

Sykefraværet i 2. kvartal 2015 har totalt sett gått opp med 0,3 prosentpoeng sammenlignet med 2. 

kvartal 2014. Det er store variasjoner innenfor sektoren. Det er spesielt gledelig å trekke frem 

renholdsenheten som etter en grundig arbeidsmiljøprosess  i første halvdel av 2015 nå har et stabilt 

fravær på 10,1% mot 14,6% i 2014.  

 

Figur 7. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 

(egenmeldt + legemeldt) tom 2. kvartal 
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9. Flyktninger og asylsøkere til Ringerike kommune 
Hvalsmoen: 

Ringerike kommune har fått forespørsel fra UDI om kapasitetsøkning med 200 plasser ved 

Hvalsmoen transittmottak. Dette i tillegg til allerede 650 plasser hvor av 100 er barn. UDI har behov 

for å øke kapasitet av ankomstmottak, og dette opprettes nå ved Hvalsmoen. Arbeid med å rigge 

nødvendige endringer er igangsatt. Det er nært samarbeid med Vestre Viken.  

For å kunne sikre nødvendig flyt av helseinformasjon og gjennomføring av screening vil det være 

nødvendig å øke personalressurser ved Helseavdelingen. Det er i dag behov for å øke kapasitet på 

helsesekretær, helsesøster med smittevernkompetanse. UDI har gitt klarsignal til å dekke alle 

kostnader. Dette beregnes og faktureres i sin helhet UDI. 

Dagens helsekontor på Hvalsmoener ikke stort nok og geografisk ikke egnet til å håndtere dagens 

pasient- og papir-flyt. Det er en problemsstilling som er kjent i UDI. Et nytt kontor må være på plass, 

før beboermassen økes. Disse ønsker om endringer er akseptert, og arbeid er igangsatt.  

Dagens matproduksjon i varetas i eget kjøkken ved Hvalsmoen. Det er i tilsyn fra mattilsyn og 

kommuneoverlege påpekt betydelig avvik og mangler. Ringerike kommune ved Ringerikskjøkken har 

mottatt forespørsel fra UDI om salg av mat til transittmottaket. Ringerikskjøkken kan levere mat til 

selvkost, og må ved eventuell leveranse øke produksjon og gå over til 2 skifts arbeid. Priser er 

oversendt UDI. 

Bosetting av flyktninger: 

Arbeidet med bosetting av flyktninger har vært organisert gjennom NAV (kommunal del) siden april 

2010. Frem til 2014 har Ringerike kommune hatt vedtak om mottak av 30 flyktninger, inklusiv 

familiegjenforening. I 2014 vedtok kommunestyret å bosette 45 flyktninger og i 2015 40 flyktninger, i 

tillegg kommer familiegjenforeninger.  

Våren 2015 vedtok kommunestyret at antall flyktninger som skal bosettes i kommunen i år, skulle 

økes fra 40 til 71 eksklusiv familiegjenforening. I tillegg ble det vedtatt at antall flyktninger som skal 

bosettes i 2016 er 59. Det er også vedtatt at arbeidet med flyktninger i Jevnaker og Ringerike skal 

samordnes. Jevnaker har vedtak om å bosette 20 flyktninger i året. 

Med de økte vedtakene i 2014 og 2015, ble flyktningeteamet tilført ett ekstra årsverk, slik at det i dag 

er fem årsverk som arbeider med bosetting av flyktninger i Ringerike. Det økte antallet flyktninger 

som nå kommer til Ringerike tilsier at antallet medarbeidere, som arbeider med flyktninger, må økes. 

Det ansettes nå tre nye medarbeidere i løpet av høsten 2015 for å sikre en god gjennomføring av 

dette arbeidet. 

I år ligger det an til at Ringerike kommune klarer å bosette rundt 110 flyktninger inkludert 

familiegjenforeninger. Til og med august er det nå bosatt 18 personer som skulle vært bosatt i 2014. I 

tillegg er det bosatt 15 på grunn av familiegjenforening hovedsakelig til dem som ble bosatt i 2014. 
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Det er også funnet bolig til 32 av de 71 som skal tas imot i 2015, og arbeidet fortsetter utover høsten 

for å få flest mulig på plass før nyttår. Det forventes også rundt 10 familiegjenforeninger frem mot 

nyttår. 

Ringerike kommune mottar integreringstilskudd fra IMDI i 5 år for å bosette og integrere flyktninger. 

Til og med august i år er det regnskapsført ca. 16,5 mill. kroner i slike tilskudd. Prognosen i denne 

tertialrapporten vurderer totalt beløp for året til ca 26 mill. kroner. Dette er ment å dekke 

kommunens utgifter de første årene for bosetting, helsetjenester og integrering gjennom skole, 

barnehage og andre kommunale tjenester.  

 

10.  Forvaltningsrevisjon av arkivordningen 
I 2014 gjennomførte Buskerud Kommunerevisjon en forvaltningsrevisjon innen arkivordningen i 

Ringerike kommune. Kommunen fikk oversendt rapporten i september 2014. Revisjonen har 

avdekket flere forhold, og revisjonen har følgende anbefaling: 

 Det utarbeides en arkivplan i henhold til gjeldende regelverk for offentlige arkiv 

 Det innføres systematisk internkontroll på området 

 Vurdere om kompetansen på området er tilstrekkelig 

Gjennom høsten 2014 og våren 2015 er det arbeidet aktivt med å gjennomgå arkivområdet med 

tanke på forbedringer. Det er igangsatt flere tiltak for å utbedre forhold som er påpekt i rapporten. 

Nedenfor beskrives de viktigste tiltakene: 

 Styrket fagområdet gjennom tilsetting av arkivfaglig ansvarlig (januar 2015) 

 Utarbeide arkivplan som vil ferdigstilles i løpet av 1. kvartal 2016 

 Arbeid med lokalisering og systematisering av de ulike arkiv for å kunne ha bedre 

arkivkontroll 

 Dokumentere rutiner for arkivet og implementere disse i organisasjonen 

 Etterutdanning og kursing av ansatte og saksbehandlere  

 Igangsatt arbeid med overgang til fullelektronisk arkiv 

 Restansekontroll er iverksatt 

Arbeidet er tidkrevende og svært omfattende, men mange tiltak er allerede gjennomført og 

iverksatt. Det arbeides systematisk med tiltak gjennom høsten 2015 og videre i 2016. Gjennom dette 

arbeidet kan det forventes at kommunen har etablert rutiner, systemer og kontrollrutiner som gjør 

at arkivområdet er i tråd med gjeldene krav i lov, forskrifter og egen arkivplan ved utgangen av 2016. 
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11.  Fossefondet 
Kommunestyret i Ringerike kommune vedtok i slutten av februar i år opprettelsen av «Fossefondet». 

Fondet består av kr 121.097.400 etter kommunens nedsalg i Ringeriks-Kraft AS fra 88 % eierandel i 

selskapet til nåværende 73 %. Det skal hvert tertial rapporteres på utviklingen i fondet. 

Kommunen tegnet i august en avtale med Industrifinans AS etter anbudskonkurranse. Industrifinans 

vil levere rådgivnings- og rapporteringstjenester i forbindelse med forvaltningen av Fossefondet. I 

tråd med kommunens finansreglement blir nå midlene fordelt ut på ulike aktivaklasser (obligasjons-, 

rente- og aksjefond) i løpet av høsten 2015 og første halvdel av 2016. 80 millioner kroner ble i slutten 

av august plassert ut i fond. De resterende 41 millioner kroner vil gradvis bli flyttet fra bankkonto til 

fond i løpet av første halvdel av 2016 etter vurderinger underveis.  

Avkastningen i fondet har til og med august stort sett bestått av renteinntekter fra bank, men fikk 

også en god start på fondsplasseringene som i løpet av en uke i august ga en avkastning på kr 

624.282. Total avkastning i Fossefondet til og med august er kr 2.232.454. Av dette er kr 566.191 

urealiserte gevinster. 

August var en urolig måned på aksjemarkedet med store fall i aksjekursene i Kina som påvirket 

aksjemarkedene rundt om i verden. De fleste kjøpene til Fossefondet ble gjort 24. august som viste 

seg å være svært gunstig i forhold til de bevegelsene som oppsto. Aksjeandelen ble imidlertid justert 

noe ned allerede 25. og 27. august etter anbefaling fra Industrifinans, og det ble solgt andeler i to av 

aksjefondene. Salget utløste en gevinstrealisering på kr 58.088. 

Fullstendig rapport følger som vedlegg til denne tertialrapporten. 

 

 



Markeds- Avkastning Kontant inn/ut Portefølje- Strategi Over/under- Investeringsramme
Aktivaklasse verdi fra 31.07.2015 fra 31.07.2015 vekt (%) (%) vekt (NOK) Nedre (%) Øvre (%)

Bank og pengemarked 69 907 101 215 864 -52 800 000 57 % 0 % 0 % 0 %

Obligasjoner 37 524 513 -75 487 37 600 000 30 % 0 % 0 % 0 %

Internasjonale aksjer 13 342 613 542 613 12 800 000 11 % 0 % 0 % 0 %

Norske aksjer 2 555 626 155 626 2 400 000 2 % 0 % 0 % 0 %

Totalt 123 329 854 838 617 0 100 % 0 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 1Produksjonsdato: 10.09.2015

Ringerike Kommunes Fossefond - totalportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.08.2015



Totalt 838 617 2 232 454 2 232 454

Avkastning (NOK) Avkastning
denne måned

Avkastning
 hittil i år

Avkastning
siste 3 år

Avkastning
siste 5 år

Avkastning siden 
30.12.2014

Bank og pengemarked 215 864 1 609 701 1 609 701

Obligasjoner -75 487 -75 487 -75 487

Internasjonale aksjer 542 613 542 613 542 613

Norske aksjer 155 626 155 626 155 626

Avkastning (%) Denne
måned

Hittil
 i år

Siste
3 år ann.

Siste
5 år ann.

Siden opp-
start ann.

Totalportefølje 0,68 % 1,84 % 1,84 %
ST1X 0,12 % 0,65 % 0,65 %

Bank og pengemarked 0,31 % 1,46 % 1,46 %
ST1X 0,12 % 0,65 % 0,65 %

Obligasjoner -0,20 %
ST4X -0,06 %

Internasjonale aksjer 3,98 %
MSCI AC World NR 4,65 %

Norske aksjer 6,48 %
OSEFX 7,42 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 2Produksjonsdato: 10.09.2015

Ringerike Kommunes Fossefond - totalportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.08.2015



Beholdning Inv.dato Antall Kostpris Total 
kost

Markeds-
kurs

Siste
kursdato Markedsverdi Andel

(%)
Ureal.

gevinst/tap

Bank og pengemarked

Sparebank1 2280 37 21142 31 097 400 31 097 400 25,2 % 0

Holberg Likviditet 24.08.2015 106 343,33 102,50 10 900 000 102,53 31.08.2015 10 902 871 8,8 % 2 871

Pluss Likviditet II 24.08.2015 10 644,90 1 014,57 10 800 000 1 014,32 31.08.2015 10 797 339 8,8 % -2 661

KLP 8317 15 03461 10 108 462 10 108 462 8,2 % 0

Alfred Berg Pengemarked 24.08.2015 44 288,56 103,86 4 600 000 103,89 31.08.2015 4 601 320 3,7 % 1 320

Opptjente renter 1 499 709 1 499 709 1,2 % 0

Klientkonto DNB 900 000 900 000 0,7 % 0

Sum 69 905 572 69 907 101 56,7 % 1 530

Obligasjoner

DNB Obligasjon (III) 24.08.2015 1 260,37 10 631,82 13 400 000 10 610,61 31.08.2015 13 373 272 10,8 % -26 728

Alfred Berg Kort Obligasjon 24.08.2015 122 979,86 102,46 12 600 000 102,48 31.08.2015 12 603 493 10,2 % 3 493

DNB High Yield 24.08.2015 6 607,13 1 059,46 7 000 000 1 056,62 31.08.2015 6 981 224 5,7 % -18 776

Holberg Kreditt 24.08.2015 43 044,32 106,87 4 600 000 106,09 31.08.2015 4 566 524 3,7 % -33 476

Sum 37 600 000 37 524 513 30,4 % -75 487

Internasjonale aksjer

Nordea Stabile Aksjer Global 24.08.2015 2 155,19 1 948,78 4 200 000 2 013,36 31.08.2015 4 339 180 3,5 % 139 180

Parvest Equity Best Selection Europe  I 24.08.2015 850,13 1 999,71 1 700 000 2 072,52 31.08.2015 1 761 898 1,4 % 61 898

Carnegie Worldwide Etisk 24.08.2015 890,73 1 796,27 1 600 000 1 913,24 31.08.2015 1 704 185 1,4 % 104 185

Pareto Global B 24.08.2015 915,08 1 639,20 1 500 000 1 716,67 31.08.2015 1 570 889 1,3 % 70 889

Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1 21.08.2015 146 198,83 10,26 1 500 000 10,34 31.08.2015 1 511 696 1,2 % 11 696

Nordea Stable Emerging Markets Equity 24.08.2015 1 908,46 430,76 822 086 463,96 31.08.2015 885 447 0,7 % 63 361

Ikke oppgjort 800 000 800 000 0,6 % 0

KLP Aksje Global Indeks III 25.08.2015 428,13 1 719,13 736 005 1 796,94 31.08.2015 769 319 0,6 % 33 313

Sum 12 858 091 13 342 613 10,8 % 484 521
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Beholdning Inv.dato Antall Kostpris Total 
kost

Markeds-
kurs

Siste
kursdato Markedsverdi Andel

(%)
Ureal.

gevinst/tap

Norske aksjer

Nordea Norge Verdi 24.08.2015 136,72 7 314,23 1 000 000 7 750,44 31.08.2015 1 059 638 0,9 % 59 638

Danske Invest Norge II 24.08.2015 113,09 7 958,50 900 000 8 489,97 31.08.2015 960 102 0,8 % 60 102

Alfred Berg Norge 24.08.2015 802,30 623,21 500 000 667,94 31.08.2015 535 887 0,4 % 35 887

Sum 2 400 000 2 555 626 2,1 % 155 626

Totalt 122 763 663 123 329 854 100,0 % 566 191
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Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstart dato

Bank og pengemarked

Sparebank1 2280 37 21142 184 475 1 469 850 1 469 850 30.12.2014

Holberg Likviditet 2 871 2 871 2 871 24.08.2015

Pluss Likviditet II -2 661 -2 661 -2 661 24.08.2015

KLP 8317 15 03461 29 859 138 322 138 322 30.12.2014

Alfred Berg Pengemarked 1 320 1 320 1 320 24.08.2015

Sum 215 864 1 609 701 1 609 701 30.12.2014

Obligasjoner

DNB Obligasjon (III) -26 728 -26 728 -26 728 24.08.2015

Alfred Berg Kort Obligasjon 3 493 3 493 3 493 24.08.2015

DNB High Yield -18 776 -18 776 -18 776 24.08.2015

Holberg Kreditt -33 476 -33 476 -33 476 24.08.2015

Sum -75 487 -75 487 -75 487 23.08.2015

Internasjonale aksjer

Nordea Stabile Aksjer Global 139 180 139 180 139 180 24.08.2015

Parvest Equity Best Selection Europe  I 61 898 61 898 61 898 24.08.2015

Carnegie Worldwide Etisk 104 185 104 185 104 185 24.08.2015

Pareto Global B 70 889 70 889 70 889 24.08.2015

Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1 11 696 11 696 11 696 21.08.2015

Nordea Stable Emerging Markets Equity 85 447 85 447 85 447 24.08.2015

KLP Aksje Global Indeks III 69 319 69 319 69 319 25.08.2015

Sum 542 613 542 613 542 613 20.08.2015

Norske aksjer

Nordea Norge Verdi 59 638 59 638 59 638 24.08.2015

Danske Invest Norge II 60 102 60 102 60 102 24.08.2015

Alfred Berg Norge 35 887 35 887 35 887 24.08.2015

Sum 155 626 155 626 155 626 23.08.2015
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Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstart dato

Totalt 838 617 2 232 454 2 232 454 30.12.2014
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Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år Siste 3 år
 (ann.)

Siste 5 år 
 (ann.)

Siden oppstart
(ann.) Oppstart dato

Totalportefølje 0,68 % 1,84 % 1,84 % 30.12.2014
ST1X 0,12 % 0,65 % 0,65 %

Bank og pengemarked 0,31 % 1,46 % 1,46 % 30.12.2014
ST1X 0,12 % 0,65 % 0,65 %
Holberg Likviditet HOLIKV1 NO 0,03 % 24.08.2015
ST1X 0,02 %
Pluss Likviditet II PLUSNOK NO -0,02 % 24.08.2015
ST1X 0,02 %
Alfred Berg Pengemarked ABPENGE NO 0,03 % 24.08.2015
ST2X 0,04 %

Obligasjoner -0,20 % 23.08.2015
ST4X -0,06 %
DNB Obligasjon (III) AFOBL3 NO -0,20 % 24.08.2015
ST4X -0,17 %
Alfred Berg Kort Obligasjon AIKOBL NO 0,03 % 24.08.2015
ST3X 0,02 %
DNB High Yield DNBHGYD NO -0,27 % 24.08.2015
ST1X 0,02 %
Holberg Kreditt HLBRGKR NO -0,73 % 24.08.2015
ST1X 0,02 %
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Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år Siste 3 år
 (ann.)

Siste 5 år 
 (ann.)

Siden oppstart
(ann.) Oppstart dato

Internasjonale aksjer 3,98 % 20.08.2015
MSCI AC World NR 4,65 %
Nordea Stabile Aksjer Global NOSTAKG NO 3,31 % 24.08.2015
MSCI World NR 4,41 %
Parvest Equity Best Selection Europe  I FOEBSLI LX 3,64 % 24.08.2015
MSCI Europe NR 3,51 %
Carnegie Worldwide Etisk CAWWETI NO 6,51 % 24.08.2015
MSCI World NR 4,41 %
Pareto Global B PAAKTGB NO 4,73 % 24.08.2015
MSCI World NR 4,41 %
Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1 FEGANH1 LX 0,78 % 21.08.2015
Nordea Stable Emerging Markets Equity NSEMBPN LX 7,71 % 24.08.2015
KLP Aksje Global Indeks III KLPAIII NO 4,50 % 25.08.2015
MSCI World NR 4,60 %

Norske aksjer 6,48 % 23.08.2015
OSEFX 7,42 %
Nordea Norge Verdi NONORVE NO 5,96 % 24.08.2015
OSEFX 7,42 %
Danske Invest Norge II FFNORG2 NO 6,68 % 24.08.2015
OSEFX 7,42 %
Alfred Berg Norge AINORG NO 7,18 % 24.08.2015
OSEFX 7,42 %
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Transaksjoner Trans.type Dato Antall Kurs Beløp

Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1 TEGNING 21.08.2015 146 198,83 10,26 1 500 000

Alfred Berg Kort Obligasjon TEGNING 24.08.2015 122 979,86 102,46 12 600 000

Alfred Berg Norge TEGNING 24.08.2015 802,30 623,21 500 000

Alfred Berg Pengemarked TEGNING 24.08.2015 44 288,56 103,86 4 600 000

Carnegie Worldwide Etisk TEGNING 24.08.2015 890,73 1 796,27 1 600 000

Danske Invest Norge II TEGNING 24.08.2015 113,09 7 958,50 900 000

DNB High Yield TEGNING 24.08.2015 6 607,13 1 059,46 7 000 000

DNB Obligasjon (III) TEGNING 24.08.2015 1 260,37 10 631,82 13 400 000

Holberg Kreditt TEGNING 24.08.2015 43 044,32 106,87 4 600 000

Holberg Likviditet TEGNING 24.08.2015 106 343,33 102,50 10 900 000

Nordea Norge Verdi TEGNING 24.08.2015 136,72 7 314,23 1 000 000

Nordea Stabile Aksjer Global TEGNING 24.08.2015 2 155,19 1 948,78 4 200 000

Nordea Stable Emerging Markets Equity TEGNING 24.08.2015 3 714,37 430,76 1 600 000

Pareto Global B TEGNING 24.08.2015 915,08 1 639,20 1 500 000

Parvest Equity Best Selection Europe  I TEGNING 24.08.2015 850,13 1 999,71 1 700 000

Pluss Likviditet II TEGNING 24.08.2015 10 644,90 1 014,57 10 800 000

KLP Aksje Global Indeks III TEGNING 25.08.2015 872,54 1 719,13 1 500 000

Nordea Stable Emerging Markets Equity INNLØSNING 25.08.2015 1 805,91 442,99 -800 000

KLP Aksje Global Indeks III INNLØSNING 27.08.2015 444,41 1 800,14 -800 000

KLP 8317 15 03461 RENTER 31.08.2015 -29 859

Sparebank1 2280 37 21142 RENTER 31.08.2015 -184 475

Netto endring likvide midler -78 085 666

Netto innskudd i / uttak fra porteføljen 0
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Markedsverdi Avkastning Kostnader Bevegelser Markedsverdi
Periodens utvikling 31.07.2015 i perioden i perioden i perioden 31.08.2015

Bank og pengemarked 122 491 237 215 864 0 -52 800 000 69 907 101

Obligasjoner 0 -75 487 0 37 600 000 37 524 513

Internasjonale aksjer 0 542 613 0 12 800 000 13 342 613

Norske aksjer 0 155 626 0 2 400 000 2 555 626

Totalt 122 491 237 838 617 0 0 123 329 854
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/2809-15  Arkiv: 255  

 

Sak: 96/15 

 

Forvaltning av midler etter salg RiK- aksjer  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Industrifinans sin «Kort likviditets- og risikoanalyse av grunnfondsbevis i Sparebank1 

Ringerike Hadeland» tas til etterretning. 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.10.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/2809-14   Arkiv: 255  

 

Forvaltning av midler etter salg RiK- aksjer  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Industrifinans sin «Kort likviditets- og risikoanalyse av grunnfondsbevis i Sparebank1 

Ringerike Hadeland» tas til etterretning. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Sammendrag 
Rapporten konkluderer med at «Industrifinans kan vanskelig gi råd om å investere en større 

andel av Ringerike kommunes Fossefond i grunnfondsbevis for Sparebank1 Ringerike 

Hadeland». Dette baseres mest på dårlig markedslikviditet og forventet markedsrisiko 

(volatilitet/ svingninger i verdier). 

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunestyret vedtok 26. februar 2015 (sak 20/15) at frigjort kapital, kr 121.097.400, etter 

salg av aksjer i Ringeriks-Kraft AS skulle forvaltes gjennom Fossefondet. I prosessen frem 

til endelig vedtak ble det presentert en mulighet for Ringerike kommune å kjøpe seg inn 

lokale bedrifter, og grunnfondsbevis i Sparebank1 Ringerike Hadeland ble presentert som et 

alternativ. Punkt 7 i kommunestyrets vedtak sier følgende: 

«Rådmannen vurderer i samråd med valgt forvalter om en andel av «Fossefondets» aktiva 

kan avsettes for plassering i lokale selskaper. Rådmannen fremlegger en vurdering for 

kommunestyret og dersom en slik andel foreslås, så kan nærmere bestemmelser om andelens 

størrelse og forvaltning inngå i detaljene om «Fossefondet» og forvaltningen av det, jfr. 

vedtaksforslagets punkt 5.»   

 
Beskrivelse av saken 
Industrifinans AS ble i august valgt som kommunens rådgiver og leverandør av 

rapporteringstjenester for Fossefondet. De ble gitt i oppdrag å foreta en vurdering som 

beskrevet i vedtakspunkt 7 i kommunestyrets sak 20/15. 



Siden Sparebank1 Ringerike Hadeland var selskapet som ble presentert spesielt har 

Industrifinans valgt å ta utgangspunkt i dette selskapet ved utarbeidelse av vurderingen og 

analysen. 

Det er spesielt to risikoforhold som beskrives i analysen; markedslikviditet og 

markedsrisiko. Markedslikviditeten er vurdert etter antall grunnfondsbevis i selskapet som 

blir omsatt på Oslo børs. Det er en forholdsvis lav omsetning som betyr at kjøp av en større 

post i selskapet kan være prisdrivende og gjøre investeringen dyrere enn den egentlige 

markedsprisen på kjøpstidspunktet. I tillegg vil det kunne ta lang tid å selge en stor post, og 

salg av en betydelig mengde grunnfondsbevis kan presse prisene nedover. 

Markedslikviditeten sier dermed noe om å oppnå best mulig pris ved kjøp og salg og 

muligheten til å finne en selger når du ønsker å kjøpe og finne en kjøper når du ønsker å 

selge. Industrifinans ser i sin analyse at dette vil være svært krevende når det gjelder 

grunnfondsbevis i Sparebank1 Ringerike Hadeland. 

Markedsrisiko er svingninger i totalavkastning. I analysen er dette målt med annualisert 

standardavvik. Oslo børs sin aksjeindeks inneholder mange færre selskaper enn 

verdensindeksen og representerer dermed også mye mindre verdier. Det typiske er at mindre 

indekser svinger mer (er mer volatile) enn større indekser som vi ser veldig tydelig når vi 

måler volatiliteten på Oslo børs mot verdensindeksen. Når verdien i et enkeltselskap måles 

mot en indeks bestående av mange selskaper, vil enkeltselskapet ofte ha større 

verdisvingninger enn indeksen. Sparebank1 Ringerike Hadeland ser imidlertid ut til å ikke 

skille seg veldig fra indeksen på Oslo børs. Grunnfondsbevis kan derfor være en naturlig del 

av en aksjeportefølje, og mange aksjefond har nettopp det. Også noen av de aksjefondene 

som Fossefondet i dag har investert i. 

Industrifinans konkluderer på bakgrunn av dette med at de ikke vil gi kommunen et klart råd 

om å investere i ett enkelt lokalt selskap. I kommunens finansreglement legges det føringer 

på at kjøp av enkeltaksjer eller grunnfondsbevis i ett spesielt selskap ikke skal utføres. Det 

er imidlertid åpnet for at slike kjøp kan gjøres utifra strategiske lokalpolitiske valg. Det 

betyr at det er andre faktorer enn avkastningsmuligheter, likviditetsrisiko eller markedsrisiko 

som avgjør et eventuelt kjøp eller salg av enkeltselskaper. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Sak 20/15 i Kommunestyret den 26.02.2015. Vedtak: 

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

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

finansreglement. 

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

regnskap på egen balansekonto under navnet ”Fossefondet”. 

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

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

driftsregnskapet så lenge kommunen er registrert i ROBEK. 

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

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

opprettholder fondets realverdi. 

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

7. Rådmannen vurderer i samråd med valgt forvalter om en andel av «Fossefondets» aktiva 

kan avsettes for plassering i lokale selskaper. Rådmannen fremlegger en vurdering for 

kommunestyret og dersom en slik andel foreslås, så kan nærmere bestemmelser om andelens 

størrelse og forvaltning inngå i detaljene om «Fossefondet» og forvaltningen av det, jfr. 

vedtaksforslagets punkt 5. 



 

Økonomiske forhold 
Et eventuelt kjøp av aksjer eller grunnfondsbevis i ett bestemt selskap må føres i 

kommunens investeringsregnskap. Det er ikke tillatt å låne midler til slike kjøp, men kan 

dekkes av overføringer fra driftsregnskapet eller bruk av ubundne fond. Kommunen har pr i 

dag ca 140 mill. kroner på ubundne investeringsfond hvor 121,1 mill. kroner er avsatt til 

forvaltning gjennom Fossefondet. 

 

Rådmannens vurdering 
Med bakgrunn i de politiske vedtak som hittil er fattet og innholdet i vurderingen til 

Industrifinans AS vil ikke rådmannen anbefale kjøp av aksjer eller grunnfondsbevis i ett 

enkelt selskap. Å være bedriftseiere anses ikke som en del av kommunens kjernevirksomhet, 

og ved forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva forholder rådmannen seg til 

de føringer som ligger i finansreglementet. 

 

Vedlegg 
Rapport fra Industrifinans AS – «Kort likviditets- og risikoanalyse av grunnfondsbevis i 

Sparebank1 Ringerike Hadeland» 

 

Lenker 
 

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

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

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.09.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 

 

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

 







 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/773-5  Arkiv: C84  

 

Sak: 97/15 

 

Tjenesteytelsesavtale med Ringerike kirkelige fellesråd  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
«Avtale om vare- og tjenesteytelser» mellom Ringerike kommune og Ringerike Kirkelige 

Fellesråd godkjennes. 

 
 

Behandling i Formannskapet 20.10.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/773-3   Arkiv: C84  

 

Tjenesteytelsesavtale med Ringerike kirkelige fellesråd  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

«Avtale om vare- og tjenesteytelser» mellom Ringerike kommune og Ringerike Kirkelige 

Fellesråd godkjennes. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Beskrivelse av saken 
Kommunen har etter «Lov om den norske kirke» § 15 et økonomisk ansvar for drift av 

kirker, gravplasser og andre utgifter knyttet til kirkens oppgaver.  

Det ytes et årlig driftstilskudd til Ringerike Kirkelige Fellesråd for å ivareta dette ansvaret. I 

2015 utgjør dette tilskuddet 14,3 mill. kroner. I tillegg til dette leverer kommunen tjenester 

til kirken, og disse tjenestene er definert i «Avtale om vare- og tjenesteytelser» som er 

vedlagt denne saken. Verdien av disse tjenestene er satt som kalkulatoriske kostnader og 

skal vises i kommunens regnskap.  

Kommunens tilskudd og tjenesteytelser til Kirkelig Fellesråd danner grunnlag for tilskudd til 

andre trossamfunn i kommunen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
- Tjenesteytelsesavtalen ble sist revidert i år 2000 og vedtatt i formannskapet i sak 0003/00.  

- Avtale om vare- og tjenesteytelser som er vedlagt denne saken ble godkjent av Kirkelig 

Fellesråd i deres møte 26.08.2015 



 

Økonomiske forhold 
Avtalen vil påvirke kommunens tjenesteproduksjon som må stille til rådighet årsverk og 

nødvendige innkjøp for å innfri avtalen. I avtalen er dette beregnet til 1.940.000 kr årlig og i 

tillegg kommer utgifter til reguleringspremien (pensjonskostnad) og innkjøp til prioritert 

vedlikehold. 

 

Rådmannens vurdering 
Kommunen har i mange år hatt et tett og godt samarbeid med Kirkelig Fellesråd. 

Rådmannen mener at avtalen om tjenesteytelser gir et godt grunnlag for fremtidig 

samarbeid, og gir kirken mulighet til å videreføre sitt arbeid i kommunen. 

 

Vedlegg 
Avtale om vare- og tjenesteytelser 

Oversikt over kirkelige eiendommer 

Vedtak fra Ringerike Kirkelige Fellesråd 

 

Lenker 
 

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

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

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.09.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 

 

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

 



 

 

 

 

AVTALE OM VARE- OG TJENESTEYTELSER 

(INKLUDERER OGSÅ DRIFT AV KREMATORIET) 

 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

OG 

RINGERIKE KIRKELIGE FELLESRÅD 
 

 

 

 

 

 

Vedtatt av Kirkelig Fellesråd 26.08.2015 

Vedtatt av…  
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INNLEDNING: 
 

Med hjemmel i Lov om den norske kirke § 15 er det inngått avtale om kommunal 
tjenesteyting i stedet for særskilt bevilging, samt kjøp av tjenester for de områder som er 
nevnt i denne avtalen. 

§ 15.Kommunens økonomiske ansvar. 

Kommunen utreder følgende utgifter etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd: 

a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, 
b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser, 

c) 
utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og 
til daglig leder av kirkelig fellesråd, 

d) 
driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon 
og kontorhold, 

e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring, 
f) utgifter til kontorhold for prester. 

Fellesrådets budsjettforslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, 

diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak i soknene. 

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag for at det i soknene kan holdes de gudstjenester 

biskopen forordner, at nødvendige kirkelige tjenester kan ytes, at 

arbeidsforholdene for de kirkelig tilsatte er tilfredsstillende og at menighetsråd og 

fellesråd har tilstrekkelig administrativ hjelp. 

Etter avtale med kirkelig fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for 

særskilt bevilgning til formål som nevnt i denne paragraf. 

Kongen kan gi forskrift om kommunenes forpliktelser etter denne paragraf. 

Kommunen kan ta opp lån for finansiering av sine forpliktelser etter første ledd 

bokstav a) og b). De nærmere vilkår for kommunens låneopptak fremgår av 

kommunelovens § 50. 

Representant for kirkelig fellesråd kan gis møte- og talerett i kommunale organ når 

disse behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet. 

 

Avtalen er inngått mellom Ringerike kirkelige fellesråd (senere kalt fellesrådet) og Ringerike 
kommune (senere kalt kommunen). (Saksområdet er tidligere behandlet i kommunestyret 
som sak 96/0171 og revidert i formannskapets sak 0003/00) 

  



1. GENERELLE BESTEMMELSER I DENNE AVTALEN: 
 

1. Fellesrådet velger selv om de vil ha tjenester utført av kommunen eller eksternt.  
 

2. Dersom kommunen ønsker å avslutte utførelsen av enkelte tjenester mot fellesrådets 
ønske, skal reelle kostnader ved å få utført tjenesten eksternt på det aktuelle 
tidspunkt og på tilsvarende nivå, legges til grunn ved økt driftstilskudd til fellesrådet. 
Evt. endringsforslag behandles politisk i kommunen. 
Dersom fellesrådet ønsker å kjøpe tjenesten eksternt, til tross for at kommunen 
ønsker å opprettholde ytelsen, skal kommunens faktiske utgifter legges til grunn, 
basert på kalkulert kostnad i avtale med tillegg for prisstigning. 
 

3. Avtalen er løpende inntil en av partene tar initiativ til revidering basert på nye/ 
endrede behov eller behov for ny vurdering av kalkulatoriske verdier. Anbefales 
likevel en revidering som legges frem til politisk behandling minst hvert 4. år. 
 

4. Generelt for avtalen mellom kommunen og fellesrådet gjelder at konsumprisindeks er 
retningsgivende for prisutviklingen av alle kalkulatoriske kostnader med utgangspunkt 
i basisåret 2015, men kommunen kan selv vurdere fra år til år en justering av 
kalkulatorisk verdi basert på kommunens faktiske kostnader av leveransen i 
regnskapsåret. 
 

5. Avtalen kan sies opp av begge parter innen 31.12 hvert år, med virkning fra og med 
påfølgende budsjettår. 

 

  



2. REGULERINGSPREMIE FRA KLP 
Kommunen betaler reguleringspremien fra KLP, knyttet til ansatte i fellesrådet, som forfaller i 
september/ oktober hvert år. 

 

3. REVISJON AV FELLESRÅDETS REGNSKAP 
Fellesrådet oppretter avtale om revidering av fellesrådets (inkludert menighetsråd) regnskap 
etter gjeldene regler. 

Fellesrådets revisjonsutgifter dekkes av kommunen. Uavhengig av ordning benyttes reelle 
tall i henhold til mottatt faktura. 

Kalkulatorisk verdi av revisjonen settes til kr. 200.000,- pr. år. 

 

4. HMS 
De kirkelige/ fellesrådets ansatte, både i lovbestemte og ikke lovbestemte stillinger, inngår i 
avtalen med HMS senteret, Ringerike. 

Kostnadene for de kirkelige/ fellesrådets ansatte faktureres særskilt fra HMS-Senteret 
Ringerike/Jevnaker. 

Kalkulatorisk verdi settes til 15.275,- pr. år. 

 

5. DRIFTEN AV RINGERIKE KREMATORIUM 
Gravferdsloven § 3 lyder: «Kirkelig fellesråds og kommunens ansvar: 

Kirkelig fellesråd har ansvaret for at kirkegårder og bygninger på kirkegården forvaltes med 
orden og verdighet og i samsvar med gjeldene bestemmelser. Utgifter til anlegg, drift og 
forvaltning av kirkegårder utredes av kommunen etter budsjettforslag fra fellesrådet.» 

I følge uttalelse fra juridisk konsulent i Kirkens arbeidsgiverorganisasjon, er krematorium i 
denne sammenheng å se på som «kirkegård». 

Som følge av at fellesrådet fra 1. juli 1998 overtok driften av Ringerike krematorium, overtok 
man også arbeidsgiveransvaret for formann/ kirketjener og renholder. 

Etter gravferdsloven § 3 har fellesrådet ansvaret for forvaltningen av kirkegårder og 
tilhørende bygninger, mens utgiftene utredes av kommunen. Kommunen og fellesrådet er 
enig om at driftsansvaret av Ringerike krematorium legges til fellesrådet fra 01.07.98 
(kommunestyrevedtak 98/070). Fra 01.01.2016 føres alle driftsutgifter knyttet til krematoriet i 
fellesrådets regnskaper (så som lønn og andre driftskostnader knyttet til ansatte og daglig 
drift). Kommunen har ansvaret for å vedlikeholde bygningen og dens fastmonterte utstyr. 
Vedlikeholdskostnadene føres i kommunens regnskaper. 



Fellesrådet er ansvarlig for løpende drift samt å forslå nødvendige investeringstiltak. 
Eiendommene, samt bygninger og fast inventar forblir i kommunens eie. Driften av 
krematoriet skal ikke berøre fellesrådets lovpålagte virksomhet, verken i budsjettspørsmål 
eller fellesrådets økonomi. 

6. KIRKELIGE EIENDOMMER 
Kirkelige eiendommer med påstående bygninger er eid av de respektive sokn. Vedlagt 
denne avtale er oversikt over eiendommene og ansvarsfordeling i forhold til daglig drift/ 
vedlikehold og oppgradering/ investeringer. Hovedregelen er at fellesrådet har ansvaret for 
de eiendommene hvor kirken/ soknet står som hjemmelshaver, og kommunen har ansvaret 
der kommunen står som hjemmelshaver. 

Fellesrådet løser sitt ansvar for daglig drift/ vedlikehold (f.eks. brøyting og strøing) gjennom 
innkjøp av tjenester og inngåelse av tjenesteytelsesavtale med kommunen. 

Det er enighet om følgende presiseringer: 

Ringkollkapellet er eid av «Stiftelsen Ringkollkapellet» og kan fortsatt stå på kommunal 
grunn. 

Området syd for Lunder kirkegård, Gnr/B.nr 148/93 og 148/100 reserveres for fremtidig 
kirkegårdsutvidelse, og skal ikke disponeres til formål som senere kan vanskeliggjøre 
omdisponering til kirkegård. 

Området som er tenkt avsatt til sentralkirkegårdsgrunn på Norderhov, Gnr/Bnr 42/89, kan 
ikke, helt eller delvis benyttes til annet formål enn kirkegårdsgrunn uten at det er innhentet 
uttalelse fra fellesrådet. 

Fellesrådet har fortsatt adgang til å henlegge overskuddsmasse på kommunens eiendom 
ved Nes kirkegård. 

Innskrenking av bruksrettigheter til, eller avhending av, publikumsarealer/parkeringsplasser 
ved kirker og kirkegårder som fortsatt eies av kommunen, kan ikke skje uten etter 
godkjennelse av fellesrådet. Ved evt. salg av parkeringsplasser ved kirker/kirkegårder til 
annet formål, har fellesrådet forkjøpsrett. Arealdisponering rundt kirker og kirkegårder gjøres 
slik at det sikres tilstrekkelig antall parkeringsplasser til kirkelig behov. 

Hvis det senere skulle bli fastslått at nåværende kommunale eiendommer, deler av 
eiendommer med påstående og/eller frittstående hus er eid av kirkelige organer eller gitt til 
kirkelige formål, skal disse umiddelbart etter at slikt forhold er fastslått vederlagsfritt 
overføres til det aktuelle kirkelige organ. 

 

  



7. KONTORFORHOLD FELLESRÅDET/MENIGHETSKONTORER OG 

PRESTEKONTORER 
Kontorer til kirkevergens og prostens stab er lokalisert i Storgt. 11, 2. etg. Det er avtale med 
kommunen om internettilgang med brannmur i disse lokalene. I tillegg skal kommunen stå for 
renhold av kontorene i Storgata og kontoret i «Holmestua», Haug sokn. Renhold utføres en 
gang i uken. 

Kalkulatorisk verdi av husleie med felleskostnader settes til kr. 508.000,- pr år. 

Kalkulatorisk verdi av renhold settes til kr 88.000,- pr år. 

Kalkulatorisk verdi av internettilgang med brannmur settes til kr. 20.000,- pr år. 

 

8. INVESTERINGER 
Fellesrådet melder investeringsbehov for kommende budsjettår til kommunen innen den 25. 
august hvert år (Eks. investeringer for 2017 må meldes innen 25. august 2016). Kommunen 
vurderer innmeldt behov og ser dette i sammenheng med kommunens totale investerings-
budsjett før investeringsmidler endelig tildeles. 

Tildelte investeringsmidler overføres fellesrådet som et investeringstilskudd eksklusive mva. 
Overføring skal skje halvårlig forskuddsvis, eller etter avtale ved spesielle behov. Fellesrådet 
fører eget investeringsregnskap. Revidert investeringsregnskap skal leveres til kommunen 
hvert år så snart årsregnskapet er godkjent. 

Ved bygge- og anleggsarbeider (investeringsprosjekter) tilknyttet kirkegårder, kirker og andre 
bygninger, stiller kommunen sin kompetanse til disposisjon. Dette arbeidet inngår som en del 
av kommunens forpliktelser overfor kirken etter Kirkelovens § 15, og prissettes i hvert enkelt 
prosjekt. Kommunen fakturerer fellesrådet slik at utgiften kan regnskapsføres i investerings-
regnskapet der.  

 

9. INNKJØPSAVTALER 
Kommunen gir fellesrådet anledning til å bli med i utlysninger av innkjøpsavtaler. Fellesrådet 
må selv ta initiativ overfor kommunen for å bli inkludert i aktuelle anbudsutlysninger. Dette 
gjelder både anbud kommunen selv gjennomfører og anbud som går gjennom BTV 
samarbeidet som kommunen er en del av. 

Fellesrådet må melde inn sine innkjøpsbehov hvor det er aktuelt å benytte kommunens 
avtaler. Det gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle om et eventuelt 
innkjøpssamarbeid mellom kommunen og fellesrådet er hensiktsmessig. 

Fellesrådets deltakelse i anbud som blir gjennomført av BTV avhenger av at BTV aksepterer 
at fellesrådet får delta. 



Dersom det er uenighet knyttet til denne bestemmelsen (punkt 9) er det Ringerike kommune 
som bestemmer om et innkjøpssamarbeid er hensiktsmessig og eventuelt skal 
gjennomføres. 

 

10. VEDLIKEHOLD 
Kommunen skal forstå den praktiske gjennomføringen av løpende vedlikehold av kirker og 
kirkegårder. Dette skjer etter at fellesrådet har prioritert oppgavene innenfor bevilgede 
rammer. 

Fellesrådet ved kirkevergen og kommunen ved leder av Eiendomstjenesten eller annen 
ansvarlig etat avtaler den praktiske gjennomføringen, herunder i hvilket omfang den faste 
kirkelige betjeningen skal delta i vedlikeholdsarbeidet det enkelte år. 

Eiendomstjenesten forplikter seg til å sørge for at de vedlikeholdsoppgaver fellesrådet 
prioriterer innfor sine budsjettrammer, utføres innenfor det enkelte budsjettår. 

Dette er under forutsetning av at fellesrådet har oversendt prioritert vedlikeholds liste 
innenfor avtalt tidsfrist, som er 1. januar hvert år. 

Kommunens kostnader dekkes opp av det totale bevilgede beløp til vedlikehold i 
kommunens årsbudsjett. 

Kommunen sørger for at vedlikehold av kirkens bygg og anlegg minst skjer etter den 
standarden som er gjeldende for kirker og kirkeanlegg. (Jfr. Gravferdsloven § 3). 

Kalkulatorisk verdi av innkjøp vedlikehold vurderes årlig etter innlevert prioritert liste. 

Kommunens Eiendomstjeneste stiller en 50 % stilling til disposisjon for fellesrådet til løpende 
vedlikehold prioritert av fellesrådet. 

Kalkulatorisk verdi 50 % stilling settes til kr. 400.000,-. 

 

11.  ALARMOVERFØRING FRA KIRKENE 
Kalkulert verdi 2015 kr. 52.400,-. Herav: 

Alarmoverføring kr 21.000,- og alarmmottak kr 31.400,-. 
 
 

12.  VEDLIKEHOLD PRESTEBOLIGER 
Etter kirkelovens § 33 kan kommunen pålegges å stille tjenestebolig til rådighet for prester. 
Dette er altså ikke lagt under fellesrådets ansvarsområde. 



Vedlikehold av presteboligene utredes og forestås derfor av kommunen ved 
Eiendomstjenesten eller den til en hver tid ansvarlige etat, som også mottar de refusjoner 
som Staten evt. yter til dette formål. 

 

13.  TRYKKERI, PORTO, PAPIR OG ARKIV 
Kommunens hus trykkeri forutsettes å utføre de kopierings- og trykkearbeider som kirken har 
behov for, ved at originaler leveres trykkeriet i god tid før ferdigfrist. Arbeidet pris beregnes, 
og er en del av kommunens tjenesteytelse. Fellesrådet henter konvolutter og papir og får 
frankert brev. Embetsverk, presteskap, tjenestemenn og menighetsrådene henter 
kopieringspapir etc. på trykkeriet ved behov. 
 
Kalkulatorisk beløp settes til kr 50.000,- pr år. 

 

14.  FORSIKRINGER 
Fellesrådet sørger selv for nødvendige forsikringer til enhver tid i forbindelse med bygninger, 
utstyr og ansatte som fellesrådet drifter.  

Krematoriet er i kommunens eie, og bygningen med utstyr og innbo skal være forsikret i 
kommunens fellesordning. 

15.  TEKNISK TJENESTE 
Teknisk tjeneste påtar seg vedlikehold av kirkegårdsgraver samt vedlikehold av 
gressklippere og snøfresere. 

Arbeidet betraktes som tjenesteytelse, mens deler og forbrukt materiell faktureres for hver 
oppgave som blir utført.  

Kalkulatorisk verdi av dette settes til 1 månedsverk, beregnet til kr. 68.000,- pr. år. 

Fellesrådet skal ha sikkerhet for at åpning av graver skjer til den tid kirkevergen bestemmer, 
slik at begravelser kan gjennomføres uten forsinkelser. 

Vedlikehold av kirkegårdsgraver og transportbil for denne, skal derfor være et prioritert 
område. 

Teknisk tjeneste har ansvar for henting, transport og tømming av søppelcontainere samt 
fjerning av sekker med løv etter behov. Dette innbefatter også dekning av henleggelses-
avgiften. Videre lastes opp og transporteres til pukkverk de gravminner som skal destrueres 
etter slettinger. Kommunen transporterer også jord til kirkegårdene. 

Kalkulatorisk verdi av dette er kr. 276.000,- pr år. 

Brøyting av snø på parkeringsplasser ved kirker og gravplasser utføres av Teknisk avdeling i 
kommunen. Nye kart er tegnet. Totalt brøytes og strøs 11 110 m2 veier og plasser for kirken. 



Pris pr m2 brøytet/strødd areal er beregnet til kr 20,-. Strømasser for beregnede arealer er 
medtatt.  

Kalkulatorisk verdi for brøyting og strøing settes til kr 222 200,- pr år. 

 

16.  MASKINARBEIDER 
Fellesrådet gis anledning til å benytte den kommunale maskinparken til arbeid på kirker og 
kirkegårder etter søknad. Bruke av maskiner og utstyr skal skje etter en samlet prioritering av 
kirkens og kommunens behov, slik at begges interesser og behov blir likt ivaretatt. Slik bruk 
av maskiner betales etter regning. Til enhver tid gjeldende maskinpriser benyttes til dette. 

 

17.  TRANSPORTBIL OG KIRKEGÅRDSGRAVER 
Transportbilen er eid og vedlikeholdt av kommunen. Drivstoffutgifter til denne og 
kirkegårdsgraveren dekkes av fellesrådet selv. 

Kirkegårdsgraveren eies kommunen, og forutsettes disponibel for kommunen når det ikke er 
til hinder for åpning av grav. 

Når vedlikehold og reparasjoner av transportbil og kirkegårdsgraver innebærer så høye 
kostnader at det ikke anses for hensiktsmessig må disse fornyes. Denne kostnaden 
forutsettes inndekket over investeringsbudsjett, og ikke over driftsbudsjett for Teknisk 
tjeneste eller fellesrådet. Kommunen budsjetterer med dette. 

Kalkulatorisk beløp for forsikringer er kr 10.500,- pr år. 

 

18.  RÅDGIVING 
Kommunen stiller sin kompetanse på arbeidsgiversaker og juridiske saker til disposisjon i de 
tilfeller der fellesrådet eller kirkevergens stab ikke innehar nødvendig kompetanse. 
Kalkulatorisk verdi av dette er vanskelig å anslå, siden verdien vil variere fra år til år. Om 
nødvendig, anslås beløpet derfor for det enkelte budsjettår. 

 

19.  PLANLEGGING/OPPMÅLING 
Kommunen skal bistå fellesrådet i oppgaver som knytter seg til oppmåling og oppdatering av 
kommunens kartverk, tilrettelegging av data i Ecclesia (eller lignende programvare), utskrifter 
av kart mm. 

Kommunen skal i samråd med fellesrådet sørge for at det er tilstrekkelig areal til gravplass 
og regulere areal til dette formålet (jfr. gravferdsforskriftens § 2). Dette innebærer både 
avsetting av områder i kommuneplanens arealdel, og utarbeiding av reguleringsplan for de 



aktuelle områdene. I tillegg til reguleringsplan er det også krav om gravferdsplan. Denne er 
det Ringerike kirkelige fellesråd som er ansvarlig for. Det er hensiktsmessig å utarbeide 
gravplan samtidig med reguleringsplan, samarbeid (ansvar og roller) avklares i hvert enkelt 
tilfelle. 

Årlig tidsforbruk er beregnet til utgjøre: ca. 25-30 timer, hvor omfanget vil kunne variere noe 
fra år til år.  

Kalkulatorisk beløp settes til kr. 30.000,- pr. år. 

 

20.  SAMARBEIDE/MØTERETT 
Kommunen og fellesrådet innser viktigheten av et tett og godt samarbeide for å få forholdene 
lokalt til å fungere best mulig. Det gjennomføres minst ett møte årlig med kommunens 
administrasjon i forbindelse med budsjettprosessen og vurdering av tjenesteytelsesavtalen. 
Etter KL § 15, siste ledd, gis en representant for fellesrådet møte- og talerett i kommunale 
organer når disse behandler saker som direkte berører fellesrådets virksomhet. Tilsvarende 
kan fellesrådet etter KL § 12 innkalle andre til å ta del i sine forhandlinger uten stemmerett. 
Kommunen og fellesrådet utveksler gjensidig saksdokumenter og referater fra møter i 
formannskap, kommunestyre og fellesråd. For øvrig vurderes behovet for og omfanget av 
dialog og samarbeide løpende. 

 

21.  DRIFTSTILSKUDD OG MERVERDIAVGIFT 
Fellesrådet mottar et årlig driftstilskudd fra kommunen som utbetales på forskudd hvert 
kvartal. Driftstilskuddet er beregnet uten merverdiavgift (mva). Fellesrådet fører eget mva- 
regnskap og beholder eventuell mva- kompensasjon fra staten til egen drift. 

I de tilfellene der man er enige om kommunal tjenesteytelse i stedet for særskilt bevilgning til 
formål som nevnt i KL § 15, skal dette føres som kalkulatorisk inntekt/utgift. Disse beløpene 
er å betrakte som netto beløp uten mva. 

 

22.  SAKSGANG 
Saker som direkte eller indirekte angår fellesrådets virksomhet eller dets område, og som 
skal behandles i formannskap eller kommunestyre, skal først være behandlet av fellesrådet. 

 

23.  MISLIGHOLD 
Dersom kommunen ikke utfører de avtalefestede tjenesteytelser innenfor avtalt tidsramme, 
skal kirkevergen ta dette opp med den ansvarlige tjenesteleder. Dersom tjenesten fortsatt 



ikke er levert tre uker etter purring, kan fellesrådet vurdere å si opp det angjeldende punkt i 
avtalen. 

Punktet kan da sies opp med en mnd`s varsel, og kommunen skal senest en mnd etter 
mottatt oppsigelse overføre det kalkulatoriske beløp som er oppført for angjeldende 
tjenesteområde. Dette skal tilsvare omforent beløp for det tjenesten kostet i 2015 med 
justering der en tar hensyn til konsumprisindeks og evt. spesielle lønnsjusteringer fra 2015 
og til oppsigelsesdato. 

 

24.  IKRAFTTREDELSE 
Denne avtale trer i kraft fra den dag den er godkjent av kommunestyret og fellesrådet, og 
undertegnet av begge parter.  

 

 

__________________________________ Sted/ dato  

 

 

 

__________________________________  _______________________________ 

for kommunen      for fellesrådet 



Kirkelige eiendommer i Ringerike

Navn Gnr/bnr Bruk Hjemmelshaver Daglig drift/vedlikehold Oppgradering/investering Særlig avtalte forhold

Ask 78/39 Kirke Norderhov og Ask sokn Fellesrådet Fellesrådet

Ask 78/58 Gravlund Norderhov og Ask sokn Fellesrådet Kommunen

Ask 78/77 Gravlund Norderhov og Ask sokn Fellesrådet Kommunen

Ask 78/77 Parkering Norderhov og Ask sokn Fellesrådet Kommunen

Ask 78/77 Veg Norderhov og Ask sokn Fellesrådet Kommunen

Haug 134/7 Kirke Haug sokn Fellesrådet Fellesrådet

Haug 134/7 Kapell Haug sokn Fellesrådet Fellesrådet

Haug 134/7 Gravlund Haug sokn Fellesrådet Kommunen

Haug 135/1 Parkering Haug sokn Fellesrådet Kommunen

Haug 135/1 Veg Haug sokn Fellesrådet Kommunen

Haug 135/1 Kontor Haug sokn Haug Sokn Haug Sokn Kommunen har renhold

Haug 135/2 Uthus Haug sokn Haug Sokn Haug Sokn

Hval 274/75 Kirke Hval sokn Fellesrådet Fellesrådet

Hval 274/75 Gravlund Hval sokn Fellesrådet Kommunen

Hval 273/108 Gravlund Hval sokn Fellesrådet Kommunen

Hval 274/344 Kirkestue Hval sokn Hval Sokn Hval Sokn

Hval 274/375 Parkering Ringerike kommune Kommunen Kommunen

Hval 274/375 Veg Ringerike kommune Kommunen Kommunen

Hønefoss 318/496 Kirke Hønefoss sokn Fellesrådet Fellesrådet

Hønefoss 318/496 Gravlund Hønefoss sokn Fellesrådet Kommunen

Hønefoss 318/248 Parkering Ringerike kommune Kommunen Kommunen

Hønefoss 318/250 Krematoriet Ringerike kommune Fellerådet/ Kommunen Kommunen

Hønefoss 318/250 Veg Ringerike kommune Kommunen Kommunen

Hønefoss 318/250 Parkering Ringerike kommune Kommunen Kommunen

Hønefoss 318/460 Kirkestue Hønefoss sokn Hønefoss sokn Hønefoss sokn

Lunder 148/21 Kirke Lunder sokn Fellesrådet Fellesrådet

Lunder 148/21 Kapell Lunder sokn Fellesrådet Fellesrådet

Lunder 148/21 Uthus/ pumpestasjon Lunder sokn Fellesrådet Fellesrådet

Lunder 148/100 Parkering Ringerike kommune Kommunen Kommunen

Området syd for Lunder kirkegård, Gnr/B.nr 148/93 og 148/100 reserveres for 

fremtidig kirkegårdsutvidelse, og skal ikke disponeres til formål som senere kan 

vanskeliggjøre omdisponering til kirkegård.

Lunder 148/93 Parkering Ringerike kommune Kommunen Kommunen

Området syd for Lunder kirkegård, Gnr/B.nr 148/93 og 148/100 reserveres for 

fremtidig kirkegårdsutvidelse, og skal ikke disponeres til formål som senere kan 

vanskeliggjøre omdisponering til kirkegård.

Lunder 148/8 Prestebolig Opplysningsvesenets fond Kommunen Kommunen

Nes 305/359 Kirke Ringerike kommune Fellesrådet Fellesrådet

Nes 305/360 Kapell Ringerike kommune Nes sokn Nes sokn

Nes 305/5 Parkering Brynjulf Holte Fellesrådet Brynjulf Holte

Nes 305/6 Veg Brynjulf Holte Fellesrådet Brynjulf Holte

Norderhov 42/83 Kirke Norderhov og Ask sokn Fellesrådet Fellesrådet

Norderhov 42/84 Kapell Norderhov og Ask sokn Norderhov og Ask sokn Norderhov og Ask sokn

Norderhov 42/83 Gravlund Norderhov og Ask sokn Fellesrådet Kommunen

Norderhov 41/7 Gravlund (?) Opplysningsvesenets fond Fellesrådet Kommunen

Norderhov 42/89 Jorde/fremtidig gravlund Ringerike kommune Fellesrådet Kommunen

Området som er tenkt avsatt til sentralkirkegårdsgrunn på Norderhov, Gnr/Bnr 

42/89, kan ikke, helt eller delvis benyttes til annet formål enn kirkegårdsgrunn 

uten at det er innhentet uttalelse fra fellesrådet.

Norderhov 42/1 Prestebolig Opplysningsvesenets fond Kommunen Kommunen

Norderhov 42/90 Parkering Ringerike kommune Fellesrådet Kommunen

Norderhov 3033/1 Veg Ringerike kommune Fellesrådet Kommunen

Norderhov 3033/1 Parkering Ringerike kommune Fellesrådet Kommunen

Ansvarsfordeling



Ringkollen kapell 105/13 Kapell Ringerike kommune Stiftelsen Ringkollkapellet Stiftelsen Ringkollkapellet

Ringkollkapellet er eid av «Stiftelsen Ringkollkapellet» og kan fortsatt stå på 

kommunal grunn.

Ringkollen kapell 105/13 Parkering Ringerike kommune Kommunen Kommunen

Strømsoddbygda kapell 146/23 Kapell Lunder sokn Fellesrådet Fellesrådet

Strømsoddbygda kapell 146/23 Parkering Lunder sokn Fellesrådet Kommunen

Tyristrand 244/128 Kirke Tyristrand sokn Fellesrådet Fellesrådet

Tyristrand 244/128 Kirkestue/ kapell Tyristrand sokn Fellesrådet Fellesrådet

Tyristrand 244/129 Gravlund Tyristrand sokn Fellesrådet Kommunen

Tyristrand 251/276 Parkering Ringerike kommune Kommunen Kommunen

Tyristrand 251/276 Veg Ringerike kommune Kommunen Kommunen

Ullerål 87/173 Kirke Ullerål sokn Fellesrådet Fellesrådet

Ullerål 87/173 Parkering Ullerål sokn Fellesrådet Kommunen

Ullerål 87/173 Veg Ullerål sokn Fellesrådet Kommunen

Veme 62/88 Kirke Veme sokn Fellesrådet Fellesrådet

Veme 62/88 Gravlund Veme sokn Fellesrådet Kommunen

Veme 62/88 Kirkestue Veme sokn Fellesrådet Fellesrådet

Veme 62/173 Garasje/ kontor kirketj. Ringerike kommune Fellesrådet Fellesrådet

Veme 62/173 Parkering Ringerike kommune Kommunen Kommunen

Viker 295/137 Kirke Viker sokn Fellesrådet Fellesrådet

Viker 295/138 Gravlund Viker sokn Fellesrådet Kommunen

Viker 295/28 Gravlund Viker sokn Fellesrådet Kommunen

Viker 295/74 Parkering Viker sokn Fellesrådet Kommunen

Viker 2172/1 Veg Statens vegvesen/Buskerud fylkeskommun Kommunen Fylkeskommunen



 

Ringerike kommune 
Økonomiavdeling. Regnskap 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Formannskap og Kommunestyre 

Fra:  Rådmannen 

   

Kopi:   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

15/773-4 23810/15 C84 04.09.2015 

Ringerike kirkelige fellesråd  -  vedtak tjenesteytelsesavtalen  

 

Kommunen har mottatt e-post, 4/9-15, med følgende melding: 

 

«Protokoll etter møtet i Ringerike kirkelige fellesråd av 26.08.2015 er nå godkjent. 

Når det gjelder tjenesteytelseavtalen ble følgende vedtak gjort: 

   

Rkif  80/2015           TJENESTEYTELSEAVTALEN.                                                

  

VEDTAK  

Forslag til tjenesteytelse ble enstemmig vedtatt. 

  

   

Vennlig hilsen 

Ringerike kirkelige fellesråd 

---------------- 

Kjetil Gjærde 

Kirkeverge 

Telefon +47 4164 9292» 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Kommunestyret 

Råd for funksjonshemmede 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/6667-1   Arkiv:   

 

Utlysning og inngåelse av avtaler for tjenestekonsesjoner for brukerstyrt 

personlig assistanse for perioden 2016-2020  

 

Forslag til vedtak: 

Opplegget for arbeidet med utlysning og inngåelse av avtaler for tjenestekonsesjoner for 

brukerstyrt personlig assistanse for perioden 2016-2020, tas til orientering. 

 

Innledning / bakgrunn 

13 kommuner i Vestregionen samt Kongsberg kommune etablerte i 2008 et samarbeid om 

utlysning av likelydende tjenestekonsesjoner for leveranse av tjenester til brukere med 

vedtak om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Det ble inngått kontrakter med seks 

private tilbydere for perioden 2012 – 2015.  

Våren 2013 besluttet Vestregionens rådmannsgruppe å starte forberedelser med sikte på å 

videreføre brukervalg for BPA gjennom tjenestekonsesjoner for leveranse av tjenesten i en 

ny fireårs- periode fra 2016.  

Tjenestekjøp gjennom konkurranseutlysning er normalt ikke gjenstand for politisk 

behandling, men Styringsgruppen i Vestregionen (ordførerne) har i møte 12.3.2015 gitt sin 

tilslutning til at formannskap og kommunenes råd for funksjonshemmede informeres om den 

pågående prosessen. 

 

 

Beskrivelse av saken 

BPA er en måte å organisere praktisk og personlig hjelp for brukere som har omfattende 

behov for bistand for å mestre dagliglivets oppgave, og for å kunne leve et mer selvstendig 

og aktivt liv. Bistanden utføres av en eller flere assistenter. Bruker, eller en nærstående på 



vegne av bruker, har rollen som arbeidsleder for assistenten(e), og påtar seg det daglige 

ansvaret for organiseringen i forhold til brukers behov. Innen rammen av brukers vedtak om 

BPA og Arbeidsmiljølovens krav til lønns- og arbeidsvilkår, kan bruker i prinsippet styre 

hvem som ansettes som assistenter, hva assistentene skal gjøre, hvor og til hvilke tider 

hjelpen skal gis. Kommunen, eller privat leverandør med avtale med kommunen, er 

arbeidsgiver for assistenten(e), og har ansvar for at det ytes forsvarlige tjenester og for 

assistentenes lønns- og arbeidsvilkår.   

Kommunen har et overordnet ansvar uansett hvem som er leverandør av tjenestene til 

brukere med vedtak om BPA. Dette medfører en plikt til å føre tilsyn med ordningen og 

kontroller at fattede vedtak blir oppfylt i forhold til omfang og innhold, og at ansatte får 

utbetalt lønn, overtidsbetaling og tillegg som fastsatt i kontrakten mellom kommune og 

leverandør. Kontrakten stiller krav til kontroll og oppføling gjennom jevnlig rapportering og 

tilgang til dokumenter.  

BPA ble innført som en forsøksordning i 1994, og tjenesten er nå hjemlet i Helse- og 

omsorgstjenesteloven. Fra 1.1.2015 er BPA rettighetsfestet gjennom ny paragraf i Pasient- 

og brukerrettighetsloven; § 2-1.  

Rettighetsfestingen gjelder for brukere under 67 år med omfattende behov for bistand, og 

der tjenestebehovet er på minst 32 timer i uken. Brukere som får vedtak om mindre enn 32 

timer, men minst 25 timer praktisk bistand pr uke, har også rett til BPA såfremt kommunen 

ikke kan dokumentere at praktisk bistand i form av BPA blir vesentlig dyrere for kommunen 

enn praktisk bistand gjennom kommunal arbeidsledelse. Rettighetsfestingen inkluderer også 

avlastning for foreldre til barn med store funksjonsnedsettelser.  

BPA reguleres av helse- og omsorgstjenestelovnes § 3-8, jf. § 3-2 første ledd nr. 6, bokstav 

b. Retten til BPA reguleres av Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 bokstav d. 

Kommunene kan velge å gi BPA til brukere som ikke omfattes av rettigheten dersom dette 

er beste løsning. 

Antallet brukere med vedtak om BPA har økt kraftig gjennom de siste 10 – 12 årene. 

Spesielle kjennetegn ved BPA gjør at kostnadene blir høyere enn for andre kommunale 

helse- og omsorgstjenester. Isolert sett fremstår BPA som en rimelig tjeneste time for time 

på grunn av en lavere timepris. Når totalkostnaden beregnes og sammenlignes med andre 

tjenester er likevel merkostnaden betydelig.
i
 Merkostnaden skyldes blant annet følgende 

forhold:  

 Alle timer leveres en til en mellom bruker og tjenesteyter.  

 Oppmøte ved korte oppdrag lønnes med minst to timer, uavhengig av om oppdraget 

er kortere. Ved innvilget BPA er det derfor mest hensiktsmessig å tilby 

sammenhengende tjeneste over et visst antall timer per dag/døgn, selv om behovet er 

korte oppdrag flere ganger per dag/døgn. Det er ingen mulighet for å maksimere 

utnyttelsen av ressurser ved at hver ansatt kan bistå flere brukere over samme 

                                                 
i Helse- og omsorgsdepartementet: Kostnadsberegning av utvidet bruk av brukerstyrt personlig assistanse, 

27.mai  2011, kapittel 7). 



tidsperiode, slik det er i øvrige pleie- og omsorgstjenester. Resultatet er at en del 

brukere får tildelt flere timer med BPA enn om tjenesten ble gitt som ordinær 

praktisk bistand. 

KS har tatt til orde for at kostnadene ved rettighetsfesting av BPA vil være betydelige, og 

har anslått de årlige merkostnadene for kommunesektoren fra en milliard kroner til 10 

milliarder kroner i 2020.  Med rettighetsfesting vil BPA også bli en aktuell tjeneste for 

brukere som hittil ikke har fått tilbud om BPA, fordi kommunen har vurdert at BPA ikke er 

et egnet tilbud.  

Vestregionen vedtok i 2008 å utrede sentrale utfordringer knyttet til BPA. Konklusjoner og 

anbefalinger i rapporten «Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). Status for ordningen og 

prinsipper for god organisering» ble lagt til grunn for organisering av BPA-tjenestene 

gjennom utlysning og inngåelse av tjenestekonsesjonskontrakter i forrige runde 2011/2012.  

Kjøp av tjenester fra private leverandører skal være gjenstand for konkurranse i henhold til 

det offentlige anbudsreglementet. Tjenestekonsesjonskontrakter er unntatt fra Forskrift for 

offentlige anskaffelser (FOA) § 1-3. Gyldigheten av å benytte tjenestekonsesjon for 

organisering av BPA-tjenester er behandlet i Asker og Bærum Tingrett i april 2012.  

En tjenestekonsesjonskontrakt innebærer at vederlaget for ytelsen består av retten til å levere 

tjenester mot betaling. Brukerne kan fritt velge blant leverandørene som har fått konsesjon, 

eller velge kommunal tjenesteyter. Dette fører til at leverandørene ikke er garantert et gitt 

volum på sin ytelse. Kommunen betaler leverandørene for leverte timer. Kontraktsformen 

sidestiller leverandørene og gir et reelt brukervalg. 

I en tjenestekonsesjonskontrakt er det kommunene som setter en felles timepris, og 

potensielle leverandører må vurdere om de på grunnlag av denne prisen ønsker å tilby sine 

tjenester. Man konkurrerer derfor ikke på pris, men på kvalitet. Kontraktene regulerer 

ansvarsfordeling mellom leverandør og kommune (oppdragsgiver) og definerer de øvrige 

juridiske og faglige krav som leverandør må oppfylle.  

Organisasjonen Standard Norge har utarbeidet en kontraktsmal for BPA-ordningen – NS 

8435. Denne ble ferdigstilt 1.8.2011, etter at Vestregionens kontrakt forelå. Standard Norges 

kontrakt ble derfor ikke benyttet som mal for Vestregionens tjenestekonsesjonskontrakt.  

Vestregionens vurdering av de to kontraktene var at disse samsvarer innholdsmessig, med 

unntak av punkt om betalingsbetingelser. I kjennelse fra Asker og Bærum Tingrett 

12.4.2012 fant retten at Vestregionen ikke er forpliktet til å benytte NS 8435, og at 

prinsippene i NS 8435 er ivaretatt i Vestregionens kontrakt.  

Begrunnelse for å organisere BPA-tjenester fra private leverandører gjennom 

tjenestekonsesjonskontrakter var hensynet til brukervalg.  Med brukervalg menes at bruker 

kan velge fritt mellom kommunal leverandør av BPA eller en av de leverandørene 

kommunen har inngått avtale om tjenestekonsesjon med. Ved å inngå kontrakt med flere 

leverandører reduseres sårbarheten både for brukere og kommuner. Brukere har mulighet for 

å skifte leverandør, og annen leverandør kan velges dersom en leverandør ikke lenger skulle 

kunne levere tjenester. Man opprettholder også en kontinuerlig konkurranse ved at 

leverandører må være gode for å bli valgt av brukerne.  



BPA bidrar til at personer med omfattende bistandsbehov som kan nyttiggjøre seg og ivareta 

kravene til ordningen, får mer styring over eget liv. For mange brukere representerer dette 

økt livskvalitet gjennom selvstendighet og mer forutsigbarhet, til tross for 

funksjonsnedsettelse. 

Et sentralt prinsipp for BPA-ordningen er at den er brukerstyrt. Brukeren selv, eventuelt 

med noe hjelp eller annen person på vegne av bruker, er arbeidsleder for sine personlige 

assistenter. Dermed kan bruker selv innenfor rammen av vedtaket avgjøre hva assistentens 

oppgaver skal være, og til hvilke tider assistansen skal ytes. BPA-ordningen har vist seg å 

fungere godt, og etter intensjonen, der hvor bruker er i stand til å ivareta rollen som 

arbeidsleder.  

BPA-ordningen reiser både faglige og arbeidsrettslige problemstillinger. BPA som 

organisasjonsform der arbeidsleder selv kan drifte sine ordninger gjør kommunens 

oppfølging og kontroll med kvalitet utfordrende og ressurskrevende. Innsynsretten er mer 

begrenset enn den er for andre kommunale pleie- og omsorgstjenester når bruker selv, eller 

andre på vegne av bruker, disponerer tildelte ressurser og ivaretar de oppgavene som 

tilligger arbeidsleder.  

Kommunenes opplevelse av samarbeidet med dagens BPA-konsesjonshavere er godt, og at 

tjenestekonsesjonskontraktene fungerer etter intensjonen. 

Rådmannsgruppen i Vestregionen vedtok på møte 21. august 2014 at kommunene skal 

fortsette sitt samarbeid om BPA, og inviterte Kongsberg og Jevnaker kommuner til å delta i 

videreføringen av dagens ordning. Vestregionens styringsgruppe (ordførerne) er holdt 

løpende oppdatert. 

I arbeidet med utlysning av ny konsesjonsperiode, er gjeldende kontrakter gjennomgått og 

justert ut fra erfaringer fra praktiseringen av kontraktene.  

 

Følgende er endret i forslaget til ny kontrakt i forhold til gjeldende kontrakt: 

 Kvalitetskrav / krav til leverandørers kvalitetsrutiner: Tydeligere krav til 

leverandørene i forhold til praktisering av en del kontrakts- og samarbeidsforhold. 

Krav til innholdet i BPA-tjenesten er som før og i medhold av norsk lov 

 Beregning av timepris: Ny timepris er beregnet ut fra snitt for kommunenes drift 

av egne BPA-tjenester. Foreslått timepris vil bli beregnet eksklusive 

pensjonskostnader. Leverandørs faktiske pensjonskostnader refunderes krone for 

krone.  

 Bruk av underleverandører: Det tillates ikke bruk av underleverandører i denne 

kontrakten. 

 Arbeidsleders administrative kostnader: Kommunene vil godtgjøre arbeidsleders 

kostnader med det å drifte ordningen med et årlig beløp avhengig av omfanget av 

vedtaket. Nivået er tredelt fra kr 2 000 til kr 5 000 pr år, og er under det nivå hvor 

det er krav om innberetning for skatt. 



14 kommuner har ønsker å videreføre samarbeidet som regulerer at ordningen med 

likelydende tjenestekonsesjon med 5 – 7 leverandører videreføres fra 1.1.2016 for tre år, og 

med mulighet for forlengelse inntil tre år (totalt 6 år), samt at: 

 Kommunen er part i kontraktene med leverandørene og er fullt ansvarlig for 

kontraktsinngåelse, utløsing av eventuell opsjon og kontraktsoppfølging av kontrakter 

for egen kommune. 

 Kommunen plikter å ha et kommunalt alternativ for de brukere som ikke kan eller ikke 

vil velge. 

 Det er lik pris og like kontraktsvilkår for alle leverandørene. Prisen er oppgitt i 

konsesjonsgrunnlaget. 

Kunngjøring av tjenestekonsesjonen på «Doffin» er ble gjort juni 2015.  Valg av tilbydere 

vil finne sted i september/oktober 2015. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener at samarbeidet med dagens BPA-konsesjonshavere er godt, og at 

tjenestekonsesjonskontraktene fungerer etter intensjonen. Ringerike kommune har i dag 18 

brukere med vedtak om BPA. Ni av disse benytter kommunen som tjenesteleverandør, - ni 

bruker private tjenesteleverandører. Avtalene legger grunnlaget for tjenesteleveranser i 

samsvar med gjeldende lovgivning. Samtidig har brukere mulighet til å velge både mellom 

flere private firmaer og mellom disse og kommunen. Rådmannen konstaterer imidlertid at 

BPA-ordningene er krevende å administrere, både for de kommunale ordningene og 

avtaleoppfølgingen knyttet til de som velger private leverandører. Rådmannen mener 

erfaringene så langt klart peker i retning av at samarbeidet i regi av Vestregionen har 

medført at kommunene har kunnet utveksle erfaringer og i fellesskap funnet løsninger som 

også er til det beste for brukerne.  

Rådmannen mener opplegget for utlysning av tjenestekonsesjoner for BPA er godt ivaretatt 

både når det gjelder prosess og beskrivelse av innhold og administrasjon av tjenestene. 

Opplegget sikrer både at lovbestemte tjenester blir ivaretatt, og det sikrer gode prosedyrer 

mellom kommunen og den enkelte leverandør.  

BPA er en tjeneste som betyr mye for de som er brukere. Det er en tjeneste som søker å 

dekke omfattende bistandsbehov fleksibelt og med brukerstyring, men samtidig er det en 

tjeneste som er krevende å administrere. Selv om det har vært arbeidet med å forenkle det 

administrative arbeidet må det settes av en betydelig ressurs til forvaltning og oppfølging. 

Det gjelder også oppfølging av kontraktene med den enkelte konsesjonshaver.  

Rådmannen anbefaler at prosessen om utlysning av tjenestekonsesjoner for BPA for 

perioden fra 2016-2020 legges opp i samsvar med rådmannens redegjørelse. 

 

Vedlegg 



 Ingen 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.08.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 15/8837-2   Arkiv: X31 &13  

 

Lokalisering av administrasjonssted for Sør-Øst politidistrikt - høring  

 

Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Ringerike kommune er enig i, og støtter de foreløpige vurderinger som 

politidirektoratet har gjort i høringsnotatet. 

2. Ringerike kommune støtter også de begrunnelser og argumenter som Drammen 

kommune målbærer i sin høringsuttalelse, og som framhever Drammen som den 

framtidige lokasjon for administrasjonssted for Sør-Øst politidistrikt. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Innledning / bakgrunn 

Stortinget vedtok i juni endringer for norsk politi – Nærpolitireformen (Innst 306 S (2014-

2015), jf. Prop. 61 LS (2014-2015)). På bakgrunn av vedtaket har Justis- og 

beredskapsdepartementet gitt Politidirektoratet i oppdrag å beslutte administrasjonssteder 

for de nye politidistriktene. 

Politidirektoratet har truffet foreløpige konklusjoner om administrasjonsstedene, og 

kommunene inviteres nå til å gi høringsinnspill for å bidra til Politidirektoratets endelige 

beslutning. 

 

Beskrivelse av saken 

Valg av administrasjonssted vil i liten gradpåvirke polititjenesten ovenfor befolkningen 

direkte, men skal gi det nye politidistriktet best mulig rammebetingelse for å levere gode 

polititjenester der folk er. Oppgavene som skal utføres ved administrasjonsstedet er i stor 

grad stedsuavhengig og vil derfor i liten grad kreve fysisk nærhet til brukerne av 

polititjenester. I politidistriktene skal fortsatt det meste av tjenesteproduksjonen og 

publikumskontakten skje i de geografiske driftsenhetene, som består av dagens 

politistasjoner og lensmannskontor. 



Spørsmålet om fremtidig organisering av tjenestestedstrukturen i politiet, og eventuell 

sammenslåing av lensmannskontor berøres ikke ved beslutning om administrasjonssted i 

distriktene. Endringer i tjenestestedsstruktur vil kreve lokale prosesser under ledelse av ny 

politimester. Dette er prosesser som skal foregå i samarbeid med berørte kommuner, og som 

forventes å starte mot slutten av 2016. 

Nordre Buskerud politidistrikt vil i framtiden bli en del av politidistrikt Sør-Øst (Telemark, 

Vestfold og Buskerud fylke). Aktuelle lokasjoner for administrasjonssted vil være Hønefoss, 

Drammen, Skien og Tønsberg. Politidirektoratet har vurdert disse stedene, og foreløpig 

konklusjon er at administrasjonsstedet i dette distriktet legges til Drammen. Direktoratets 

vurderinger er gjort på følgende grunnlag: 

 Kommunikasjonsmessigbeliggenhet 

 Gjennomføringskostnader 

 Politihusenes/operasjonssentralenesegnethet 

 Egnethet for samlokalisering 

 Rekrutteringsgrunnlag 

 Infrastruktur og nærhet til samvirkeaktører 

 Lokaliseringspolitikk 

 

Kommunikasjonsmessigbeliggenhet 

Drammen og Tønsberg vurderes relativt likt med tanke på kostnadseffektiv og praktisk 

beliggenhet, både når det gjelder forholdet mellom dagens tjenestesteder og alternative 

administrasjonssteder, men også forholdet mellom befolkningsmessigtyngdepunkt og 

administrasjonssted. Drammen har noe kortere reisevei til gjennomsnittet av befolkningen, 

mens Tønsberg ligger mer sentralt med tanke på de største tjenestestedene og, de mest 

befolkningsrike områdene langs kysten.  

Skien og Hønefoss vurderes svakere enn Drammen og Tønsberg på dette kriteriet. 

Gjennomsnittligkjøretid fra Drammen og Tønsberg til publikum (tyngdepunkt i grunnkrets) 

er beregnet til å være i overkant av 1 time, mens tilsvarende kjøretider fra Skien og 

Hønefosser beregnes til henholdsvis i underkantav1 ½ time og ca.1¾ time. Antall 

innbyggere i Sør-Øst politidistrikt som bor innenfor en times kjøreavstander er ca.380000 

for Tønsberg og ca.365000 for Drammen, ca.195000 for Skien og ca.100000 for Hønefoss. 

Gjennomføringskostnader 

Tønsberg vurderes å være det alternativet som krever lavest gjennomføringskostnad med 

tanke på etablering av ønsket kapasitet ved operasjonssentralene. For ombygging og 

utvidelse av antall operatørplasser synes Skien og være det rimeligste alternativet, om lag 

0,7mill. kroner lavere enn Tønsberg og 2,9 mill. kroner lavere enn Drammen. Det er ikke 

klart hvordan en løsning kan realiseres i politihuset på Hønefoss. Det foreligger derfor ikke 

noen kostnadsberegnet prosjektskisse her, og det legges til grunn at Hønefoss som alternativ 

vil bli vesentlig dyrere enn de andre.  

Skien som alternativ vurderes relativt kostbart med tanke på personellrelaterte 

omstillingskostnader. Her synes Tønsberg å komme best ut, 0,8mill. kroner lavere enn 

Drammen, 3,1 mill. kroner lavere enn Skien og 9,8 mill. kroner lavere enn Hønefoss. 

Tønsberg ligger forholdsvis sentralt i distriktet. Ved valg av Tønsberg leggestil grunn at et 

mindretall av de ansatte ved operasjonssentralen i Hønefoss, halvparten av de ansatte ved 

Skien og alle ansatte ved Drammen kommer til å dagpendle til nytt tjenestested. Øvrige 



ansatte flytter eller ukependler. Ved valg av Drammen forventes at alle ansatte ved 

operasjonssentralene i Tønsberg og Hønefoss dagpendler, mens de ansatte fra Skien må 

flytte eller ukependle. Velges Skien forventes en god andel dagpendlere fra Tønsberg, mens 

øvrige vil flytte eller ukependle.  

Dersom Hønefoss blir valgt forventes at alle fra Skien og et flertall fra Tønsberg må flytte 

eller ukependle, mens alle fra Drammen og et mindretall fra Tønsberg vil dagpendle. Med 

tanke på hvor mange ansatte ved operasjonssentralen som blir berørt ved de ulike 

alternativene, vil Skien som administrasjonssted berøre færrest, foran Drammen og 

Tønsberg, mens Hønefoss som alternativ vil berøre klart flest. 

I sum vurderes gjennomføringskostnadene i Tønsberg å ligge om lag 3 mill. kroner lavere 

enn Drammen og 3,2mill. kroner lavere enn Skien. Hønefoss utgjør det dyreste alternativet 

og det er ikke klart hvordan politihuset kan til passes for formålet. 

Politihusenes/operasjonssentralenesegnethet 

Drammen vurderes å være mest hensiktsmessig når det gjelder summen av potensial for å 

ivareta sikkerhetshensyn ved administrasjonsstedet muligheten for å gjennomføre 

ombygging og utvidelse uten å forstyrre den løpende operative driften og hensynet til 

fremtidige helse- og miljø-relaterte forhold ved operasjonssentralen. Tønsberg vil også være 

godt egnet, men vurderes som svakere enn Drammen. Skien vurderes som tilfredsstillende, 

mens Hønefoss vurderes som uegnet. 

Konkrete detaljer som er vurdert i denne faktoren er under lagttaushetsplikt, jfr. Politiloven 

§ 24, jfr. Og omtales ikke i saken. 

Egnethet for samlokalisering 

Politihuset i Drammen er vurdert å ha best forutsetninger for samlokalisering og synes 

foreløpig å være det eneste i landet som ligger til rettefor å kunne samlokalisere 

nødmeldingssentralene for politi, brann og helse i samme etasje. Tiltaket krever imidlertid 

en relokalisering av politiets operasjonssentral til annen plassering i nåværende etasje.  

Tønsberg og Skien vurderes relativt likt når det gjelder potensialet for samlokalisering med 

brann- og redningsvesenets nødmeldingssentraler, og vil begge ha potensial for 

samlokalisering i samme etasje For Hønefoss sin del er det vurdert at det ikke er realistisk 

med samlokalisering. 

 Det anses ikke somrealistisk med en samlokalisering med helsevesenets AMK-sentraler i 

samme etasje som politiet i dagens bygg hverken i Tønsberg, Skien eller Hønefoss. 

Rekrutteringsgrunnlag 

Drammen og Tønsberg har et meget bredt rekrutteringsgrunnlag med tanke på å kunne 

dekkeadministrasjonsstedets bemanningsbehov, med særligvekt på en tilfredsstillende 

bemanning på operasjonssentralen Tønsberg har best rekrutteringsgrunnlag innenfor Sør-Øst 

politidistrikt, tett fulgt av Drammen. Skien og deretter Hønefoss ligger et godt stykke bak 

med tanke på politiansatte i nærområdet innenfor eget distrikt. Drammen og Hønefoss har 

imidlertid god mulighet for også å kunne trekke på politiansatte i Oslo som 

rekrutteringsbase. Selv om Drammen og Tønsberg vurderes som best egnet, synes alle 

alternativene å ha gode forutsetninger for rekruttering, og kriteriet gir lite utslag på 

totalvurderingen. 

Infrastruktur og nærhet til samvirkeaktører 



Drammen, Tønsberg og Skien vurderes som mer hensiktsmessig enn Hønefoss ut fra 

hensynet til nærhet til samarbeidsaktører i forbindelse med beredskap og håndtering av 

større kriser og hendelser. Fylkesmann og fylkesberedskapssjef er lokalisert både i 

Drammen, Tønsberg og Skien, 110-sentral i Drammen og Skien, AMK-sentral i Tønsberg 

og Drammen. For Hønefoss sin del er de fleste beredskapsaktørene lokalisert i Drammen. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaper også lokalisert i Tønsberg, og det er 

nærhet til andre nasjonale sikkerhetsmiljøer 

Drammen, Tønsberg og Skien vurderes å ha relativt like forutsetninger ut fra eksisterende 

infrastruktur for effektiv reisevirksomhet i tjenesten, mens Hønefoss vurderes noe lavere enn 

de tre andrealternativene til administrasjonssted på denne faktoren. 

Lokaliseringspolitikk 

Valg av Skien har større potensial for å bidra til det lokale tilbudet av arbeidsplasser i 

regionen enn Tønsberg, Drammen og Hønefoss ut fra en vurdering av andel sysselsatte i 

statlig tjenesteproduksjon i regionen, sett opp mot befolkningsvekst og andel sysselsatte av 

den voksne befolkningen. Grenlandregionen har en lavere befolkningsvekst enn områdene 

rundt Tønsberg, 

Drammen og Hønefoss i perioden2004-2014 (Skien4,2 %, Hønefoss7,5 %, Tønsberg10,6 % 

og Drammen13,3 %). I Skien er også en noe lavere andel av den voksne befolkningen i 

regionen sysselsatt. Tønsberg har en høyere andel sysselsatt i statlig tjenesteproduksjon enn 

de øvrige alternativene, og Drammen den laveste andelen sysselsatt i statlig 

tjenesteproduksjon (Tønsberg 12,7 %, Skien 9,5 %, Hønefoss 9,3 % og Drammen 8,6 % i 

2013) 

Oppsummering 

Oppsummert er Drammen vurdert å være best egnet som administrasjonssted i nye Sør-Øst 

politidistrikt. Det er hensynet til lokalenes egnethet og særlig mulighet for samlokalisering i 

tråd med oppdraget som avgjør til fordel for Drammen. Lavest gjennomføringskostnader gir 

Tønsberg et fortrinn fremfor de øvrige alternativene, men ikke nok til å påvirke 

konklusjonen. 

Drammen og Tønsberg vurderes relativt likt innenfor øvrige kriterier. Skien og Hønefoss 

kommer bedre ut enn Drammen og Tønsberg i vurderingen av hensynet til 

lokaliseringspolitikken. 

 

Rådmannens vurdering 

Ut i fra politidirektoratets grundige gjennomgang av de aktuelle lokaliseringssteder, 

anbefaler rådmannen at kommunestyret gir sin tilslutning, og støtter de foreløpige 

vurderinger som direktoratet har gjort. 

Kommunestyret bør også støtte høringsuttalelsen fra Drammen kommune, som både støtter 

og forsterker direktoratets avgjørelse. 

 

Vedlegg 

 Høringsnotat, - administrasjonssteder i nye politidistrikt av 5.10.2015 

 Høringssvar fra Drammen kommune 

 



 

 

 

 Ringerike kommune, 22.10.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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Høring – forslagom administrasjonsstedi de nye politidistriktene

Innledning
Stortingetvedtoki juni 2015at detskalgjennomføresenpolitireform.Måletmedreformen
er et nærpolitisomer operativt,synligog tilgjengelig,og somharkapasitetog kompetanse
til å forebygge,etterforske,og påtalekriminellehandlinger,og sikreinnbyggernestrygghet.
Somendelavpolitireformensførstefase,skaldetetableres12nyepolitidistrikter.

Politidirektoratet sender med dette på høring forslag om lokalisering av
administrasjonsstederi de nye politidistriktene.Politidirektoratetinviterer også til en
høringskonferanseom forslagettil administrasjonssteder.

Med administrasjonsstedmenesstedi politidistriktet der politimesterenhar sitt kontor og
sin lederstøtte.Det er besluttetat operasjonssentralen skal væreplassertpå samme
geografiskested som administrasjonsstedet1. Øvrige fellesfunksjonerog fagmiljøerskal
kunne lokaliserespå flere stederi de nye distriktene.Politietsoperasjonssentralerskal
samlokaliseresmed brann-og redningsvesenetsnødmeldesentraler,og det skal leggestil
rettefor samlokaliseringmedhelsetjenestensAMK-sentraler2.

Valg av administrasjonsstedvil i liten gradpåvirke polititjenestenovenfor befolkningen
direkte,menskalgi det nyepolitidistriktetbestmulig rammebetingelserfor å leveregode
polititjenesterder folk er. Oppgavenesomskalutføresved administrasjonsstedeter i stor
gradstedsuavhengige,og vil derfor i liten gradkrevefysisknærhettil brukerneav politiets
tjenester. I politidistriktene skal fortsatt det meste av tjenesteproduksjonenog
publikumskontaktenskje i de geografiskedriftsenhetene, som består av dagens
politistasjoneroglensmannskontor.

Spørsmåletom fremtidig organiseringav tjenestestedsstruktureni politiet, og eventuell
sammenslåingav lensmannskontorer,berøresikke vedbeslutningom administrasjonsstedi
distriktene.Endringeri tjenestestedsstrukturenvil krevelokaleprosesserunderledelseavny
politimester.Dette er prosessersom skalforegåi samarbeidmedberørtekommuner,og
somtidligstforventesåstarteoppi 2016.

1 Jfr.Innst.306S(2014-2015).
2 Jfr.Prop61LS(2014-2105)ogoppdragsbrevfra Justis-ogberedskapsdepartementetav23.06.2015.
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Forslagtil administrasjonssteder
Politidirektoratetsforeløpigekonklusjonerom administrasjonsstedi denyepolitidistriktene
ersomfølger:

Tabell1 – foreløpigkonklusjonadministrasjonssteder i nyepolitidistrikter
Nye politidistrikt Geografiskområde Administrasjonsstedi nytt distrikt

Finnmark Finnmarkfylke Kirkenes*

Troms Tromsfylke Tromsø

Nordland Nordlandfylke Bodø

Trøndelag Nord-TrøndelagogSør-Trøndelagfylker Trondheim

MøreogRomsdal MøreogRomsdalfylke Ålesund

Vest HordalandpdogSognogFjordanefylke Bergen

Sør-Vest Rogalandfylke plussSirdalkommune,og
HaugalandogSunnhordlandpd

Stavanger

Agder Vest-Agderfylke unntattSirdalkommune,
ogAust-Agderfylke

Kristiansand*

Sør-Øst Telemark,VestfoldogBuskerudfylker Drammen

Oslo OslopdogAskerogBærumpd Oslo

Øst Follo, RomerikeogØstfoldpd Sarpsborg

Innlandet OpplandogHedmarkfylker Hamar

*Kirkenessomadministrasjonsstedi Finnmarkpolitidistrikter politiskbesluttet.Kristiansandvidereføressom
administrasjonsstedettersomAgderpolitidistriktikkeerberørtavsammenslåingavpolitidistrikter.

Høringsnotatet omfatter som vist ovenfor foreløpige konklusjoner om
administrasjonsstederi 10nyepolitidistrikter.Det besomatdeti høringsinnspillenevisestil
hvilketpolitidistriktdetinngismerknadertil.

Justis- og beredskapsdepartementethar bedt om at spørsmåletom vurderingerav
konsekvenserfor statlige arbeidsplasseroverlates til høringsrunden, spesielt i
departementene,og at detteønskesdrøftet i høringsinnspillene.Departementethar også
bedtPolitidirektoratetom åredegjørefor antallarbeidsplassersomflyttessomdirektefølge
av valg av administrasjonssted.Ettersomdette i stor grad omfatter politiets operative
ressurser,erdisseopplysningeneunderlagttaushetspliktjfr. politiloven§ 24.Opplysningene
om antallarbeidsplassersomflyttesvil meddelesJustis-ogberedskapsdepartementeti egen
ekspedisjon.Høringsinstansenebesom åvurdere,ogdrøfte:

• konsekvensenefor statligearbeidsplasser(distriktspolitiskekonsekvenser)
• hensynetmedformåletmedlokaliseringspolitikken

Høringsfrist
Politidirektoratetber om at eventuellemerknadertil høringsnotatetsendeselektronisktil:
politidirektoratet@politiet.noinnen 17. November 2015, merket saksnr.2015/03620.
Merknaderkanogsåsendestil:
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Høringsnotateter også lagt ut på politiets internettside politi.no. Spørsmålom
høringsnotatetkanrettestil HansBakkepåeposthans.bakke@politiet.no.

Listeoverhøringsinstanserfølgervedlagt.Høringsinstansenebesom å vurdereom det er
behovfor å foreleggehøringsnotatetfor andreetater og organerenndemsomer særskilt
nevnt.Høringsuttalelseneeroffentligeetteroffentleglovaogvil publiserespåpoliti.no.

Høringskonferanse
Politidirektoratetinviterertil høringskonferanseom forslagetonsdag14.Oktober2015kl.
9.30.Høringskonferansenholdesi Politihøgskolenslokaler(Slemdalsveien5,Oslo).

Påmeldingsendestil katarina.stenrud@politiet.noinnenfredag9. oktoberkl. 14. Ønsker
om direktemøter med Politidirektorateti forlengelse av høringskonferansenmeldesinn
sammenmedpåmelding.

Temapåhøringskonferansen:
• Valgavadministrasjonssted
• Orienteringom gjennomføringavpolitireformen,medvektpå

o Fremdriftfor reformeni politidistriktene
o Prosess for justering av tjenestestedsstrukturen(politistasjoner og

lensmannskontor)

Ved høy påmeldingtil høringskonferansenkan det bli aktueltmedflere gjennomføringer
sammedag. I så fall vil representanterfra berørte kommunerbli prioritert i første
gjennomføring.

Medhilsen

VidarRefvik

Kopi til: Vedlegg:
Justis- og
beredskapsdepartementet

Listeover
høringsinstanser
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Vedlegg:

Høringsinstanser

Departementene
Direktoratetfor samfunnssikkerhetogberedskap
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Kommunene
Ledereav110-sentralene
Politidistriktene
Styrenefor 110-sentralene
Særorganene
Tjenestemannsorganisasjonenei politiet
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LOKALISERING AV ADMINISTRASJONSSTED FOR SØR-ØST 

POLITIDISTRIKT 

 

Drammen kommune ber Politidirektoratet om legge stor vekt på at det er etablert felles 

nødmeldingssentral for 110, 112 og 113 ved Politihuset i Drammen, når det skal velges 

administrasjonssted og operasjonssentral for Sør-Øst politidistrikt. Det er gjort betydelige 

tekniske og bygningsmessige investeringer, og det er opparbeidet samarbeidskultur mellom 

de 3 nødetatene. Sentralen i Drammen kan brukes som referanseprosjekt og læringsbase 

for samlokalisering i landet for øvrig. Gjennomførte investeringer og fremtidige muligheter 

for nødmeldingstjenestene vil gå tapt dersom politiet velger et annet administrasjonssted 

enn Drammen for Sør-Øst politidistrikt. 

 

Drammen har en sentral beliggenhet med gode kommunikasjonsårer til alle deler av 

politidistriktet, og er politidistriktets største byområde. Nedre Buskerud har en sterk 

befolkningsvekst, og vil bli styrket ytterligere som demografisk tyngdepunkt. Politihuset er 

relativt nybygd og funksjonelt, og det er kort vei fra Politihuset til samarbeidende etater. 

 

 

Felles nødmeldingsentral er etablert.   

De tre nødmeldingsentralene (brann, politi og helse/AMK) ble samlokalisert i Drammen med 

virkning fra 2010. Et godt tverretatlig arbeidsmiljø er bygget opp, med 6 års aktiv jobbing 

med sosiokulturelle forhold, organisasjon og rutinesamarbeid.  

 

I Stortingets behandling av politireformen (innst. 306 S (2014-2015), understrekes det 

angående samlokalisering av nødmeldingstjenestene 110 og 112 at ”det må settes av tid til en 

god prosess før endelig beslutning om tidspunkt for samlokalisering tas.” og at ”det er viktig 

å forankre og skape lokalt medeierskap til sluttresultatet.” Videre skisseres det her et behov 

for å bruke 3 år, eller kanskje mer, for å gjennomføre samlokalisering i alle politidistriktene. 

Det vil være et stort tilbakeskritt dersom politireformen skulle bryte opp den eneste 

fungerende felles nødmeldingssentralen i landet, særlig med tanke på at denne på en 

vellykket måte har inkludert 113-sentralen i tillegg til 110 og 112.   

 

Når nødmeldingstjenestene i landet for øvrig også skal samlokaliseres, vil Drammen kunne 

tjene som referanseprosjekt og læringsbase for oppbyggingen av lignende sentraler i resten av 

landet. Dette gjelder både sosiokulturelt, faglig og teknisk, og m.h.t. organisasjon og rutiner. 

Denne muligheten går tapt dersom dagens nødmeldingssentral rykkes opp og 110- og 112-

sentralen flyttes til en annen by. Det vil være uklart hvordan AMK-tjenestene til Vestre 

Viken HF skal løses. Med bakgrunn i referanse- og læringsaspektet for 

nødmeldingstjenestene, mener vi det er hold for å si at det er av nasjonal interesse å beholde 

den samlokaliserte nødmeldingssentralen i Drammen.  

 



Ved ulykker, og kanskje spesielt dersom Norge på nytt skulle bli rammet av et terrorangrep, 

vil en samlokalisert nødmeldingstjeneste kunne koordinere etatenes innsats for å redde liv og 

sikre ro og orden på en langt bedre måte enn dersom nødmeldingstjenestene er fysisk adskilt.  

 

Anslaget på gjennomføringskostnader er vurdert for snevert 

Forskjellen i ombyggingskostnader mellom Drammen og Tønsberg er anslått til ca 3 mill.kr. 

Dersom dette tallet er riktig, er det allikevel et svært beskjedent engangsbeløp sammenlignet 

med eksterne kostnader og langsiktige konsekvenser av lokaliseringsvalget.   

 

Beløpet omfatter kun kostnader knyttet til politiet, og tar ikke hensyn til at det er investert i å 

bygge opp felles nødmeldingssentral i 6. etg. i Politihuset. De bygningsmessige og tekniske 

investeringene som er gjort for felles nødmeldingssentral i Drammen må i praksis anses som 

tapt dersom sentralen flyttes. Den innsatsen som personellet i nødmeldingstjenestene har lagt 

ned for å oppnå felles arbeidskultur vil i stor grad også gå tapt.  Dette er tap som må dekkes 

av 110-sentralene (kommunene) og helseforetakene.   

 

Gjennom høringsprosessen har vi fått inntrykk av at Politidirektoratet er bedt om å ta en 

avgjørelse i lokaliseringsspørsmålet kun ut fra politiets egne behov, uten å vurdere kostnader 

for andre statlige etater. Dersom dette er tilfelle, er det et betenkelig uttrykk for manglende 

overordnede krav til koordinering mellom statlige etater. Vi håper at Politidirektoratet i den 

endelige vurderingen også vurderer kostnader og andre konsekvenser som andre offentlige 

tjenester potensielt påføres ved ulike lokaliseringsvalg.   

 

Politihuset i Drammen er funksjonelt, relativt nytt og har utvidelsesmuligheter.  

Politihuset ble bygd i 1999. Huset er fleksibelt slik at det er relativt enkelt å flytte på enheter 

internt.  

 

Lokalisering av administrasjonssteder er første skritt i politireformen, mens lokalisering av 

øvrige fellesfunksjoner i politidistriktene skal avgjøres senere. Dersom det i oppfølgingen er 

behov for utvidede arealer, er utvidelsesmulighetene gode ved Politihuset på Grønland i 

Drammen. Det er mulig å ta i bruk lokaler i tvillingbygget ved siden av, og eventuelt forbinde 

disse med en overgangsbro mellom byggene. Det er også andre ledige tomter like ved.  

 

Nærhet til samarbeidende etater.  

Politihuset i Drammen ligger 100 meter fra Fylkesmannen, hvor også beredskapsavdelingen 

er lokalisert. Nytt tinghus for Drammen er under planlegging, og vil bli bygd med 500 meters 

gangavstand fra Politihuset. Sivilforsvaret i Buskerud har tilhold i Drammen. 

 

Sentral beliggenhet, med gode hovedveier til hele politidistriktet.  

Drammen ligger nærmest distriktets geografiske tyngdepunkt, og gir dermed gjennomsnittlig 

kortest reisevei. Her møtes hovedveiene E18, E134 og RV23, og gjør Drammen til et langt 

mer betydelig transportknutepunkt enn de øvrige alternativene. Hele Buskerud, nordlige deler 

av Vestfold, og øvre og midtre Telemark har kortere reisevei til Drammen enn til Tønsberg. 

Pågående utbygging av E134 gjennom Kongsberg og Hjartdal-Seljord gjør at øvre og midtre 

Telemark får enda kortere reisetid til Drammen fra 2019, og ytterligere utbygging av E134 er 

under planlegging.  

 

Drammen utmerker seg også ved at det er et kollektivknutepunkt for buss og bane, og er langt 

bedre tilgjengelig med kollektivtransport fra ulike deler av politidistriktet enn øvrige 

alternativ. 



 

Attraktiv og moderne by.  

De siste årene har Drammen gjennomgått en prisbelønt byutvikling. Boområdene er varierte 

og rekreasjonsmulighetene mange. Byen har høyskoletilbud og næringslivet er variert.  

 

Drammen er Norges 5. største tettsted, med 112 000 innbyggere etter SSB beregningsmåte. 

Tilsvarende tall for Grenland er 91 000 innbyggere, og for Tønsberg 51 000 innbyggere. 

Drammen og Ringerike er også byområder med sterkere forventet vekst enn de øvrige 

byområdene, og Drammens sentralitet i politidistriktet må derfor ventes å øke med tiden. 

 

Sentral beliggenhet med tanke på rekruttering.  

Politihuset i Drammen ligger i gangavstand fra buss- og jernbanestasjon som betjener hele 

østlandsregionen. Dette innebærer at Drammen befinner seg i en times pendleravstand for om 

lag en million mennesker, inklusive hele Oslos arbeidsmarked. 18 av dagens tjenestesteder 

(politistasjon/lensmannskontor) i det nye politidistriktet kan nås på under 1 time fra 

Drammen. Med dette sikres god rekruttering, og muligheten for ulike karriereveier på ulike 

tjenestesteder innen politidistriktet er god. 

 

Lokaliseringspolitikk for statlig tjenesteproduksjon  

I høringsnotatet er ”Lokaliseringspolitikk” oppstilt som et selvstendig vurderingskriterium, 

med bakgrunn i ”Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg 

tenesteproduksjon” fastsatt av KMD.  

 

I denne sammenheng må det være et viktig poeng å beholde en mest mulig effektiv statlig 

tjenesteproduksjon. Dette vil blant annet innebære best mulig samlokalisering mellom etater 

med stort tjenestesamarbeid. Også her kommer Drammen særskilt godt ut, ettersom 

nødmeldingstjenestene allerede er samlokalisert, og kan drives mest effektivt videre dersom 

disse beholdes der de er etablert. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

… 

 

Notat/uttalelse fra AMK-sentralen/Vestre Viken HF, og evt. 110-sentralen, foreslås vedlagt 

uttalelsen 
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