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Ringerike kommune, 18.02.2016 

 

 

KJELL B. HANSEN 

ORDFØRER 
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Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (Sol)  - Utnyttingsgrad for boligtomter - endring 

i overordnede planer  

 

Arkivsaksnr.: 16/52   Arkiv: L12 &29  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/16 Kommunestyret 25.02.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (Sol), datert 05.01.16. 
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Interpellasjon fra Anders Braaten (Sp) - omgjøring av tilsynsgebyr for mindre 

avløpsanlegg til årlig gebyr  

 

Arkivsaksnr.: 14/227   Arkiv: M45  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/16 Kommunestyret 25.02.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Interpellasjon fra Anders Braaten (Sp), dat. 28.01.16. 
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Interpellasjon fra Hans-Petter Aasen (Sp) - status for utbedring Borglund hengebru  

 

Arkivsaksnr.: 15/6310   Arkiv: Q31  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/16 Kommunestyret 25.02.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Hans-Petter Aasen, dat. 17.02.16. 
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Interpellasjon fra Tor Bøhn (Frp)  - Bosetting av flyktninger, finansiering  

 

Arkivsaksnr.: 15/4429   Arkiv: F31  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/16 Kommunestyret 25.02.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon fra Tor Bøhn, dat. 17.02.16. 
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Grunngitt spørsmål fra Arnfinn Holten (Krf) -  Arbeidstrening med videre  

 

Arkivsaksnr.: 16/1061   Arkiv: X60 &29  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/16 Kommunestyret 25.02.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
Grunngitt spørsmål fra Arnfinn Holten, mottatt 17.02.16. 
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Fossefondet - Statusrapport 31.12.2015  

 

Arkivsaksnr.: 16/559   Arkiv: 255  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/16 Formannskapet 16.02.2016 

23/16 Kommunestyret 25.02.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rapport for Fossefondet pr 31.12.2015 tas til orientering 

 

 

Sammendrag 
Fossefondets portefølje er ved utgangen av 2015 sammensatt av aksjefond, rente- og 

obligasjonsfond og bankkonto. Markedsverdien var ved nyttår 123.423.266 kroner. 

Avkastningen for året ble 1,92 % som tilsvarer 2.325.875 kroner. 

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunestyret vedtok i februar 2015 å opprette «Fossefondet» etter salg av aksjer i 

Ringeriks- Kraft AS. Regler for forvaltningen av fondet er beskrevet i kommunens 

finansreglement kapittel 4. 

 
Beskrivelse av saken 
Forvaltningen av Fossefondet startet i 2015. Midlene i fondet var plassert på bankkonto frem 

til slutten av august. Fra august og ut året er det bygget opp en portefølje som pr 31.12.2015 

består av bankkonto og pengemarkedsfond (54 % av fondet), Obligasjonsfond (33 % av 

fondet), Aksjefond med internasjonale aksjer (11 % av fondet) og Aksjefond med norske 

aksjer (2 % av fondet).  

Ved inngangen til 2016 har fondet en relativt lav andel aksjefond. Sammen med 

Industrifinans, som er rådgivere for fondet, er det laget en strategi på innfasing av aksjefond 

hvor 1/3 av det totale innkjøpet i denne fondsgruppen ble gjort i august 2015, ytterligere 1/3 

vil bli kjøpt i januar/februar 2016 og det siste innkjøpet i aksjefond vil bli gjort rundt 

sommeren 2016 etter en vurdering. Målet er å ha en aksjeandel i totalporteføljen på 40 % som 

er definert som «nøytralvekt» i finansreglementet. 

 

Økonomiske forhold 
Det ble positiv avkastning for året. Hvordan avkastningen skal benyttes vil bli vedtatt i 

forbindelse med godkjenning av regnskap 2015 som kommer til behandling i mai. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen registrerer at fondet gav positiv avkastning i 2015. 2016 vil bli det første året 

hvor fondets midler i sin helhet er investert i fondsmarkedet, både innenfor aksjer og renter. 

Kommunen har tett dialog med Industrifinans gjennom året og har også mottatt et årsbrev 
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som sier noe om utsiktene for 2016, og deres vurderinger av ulike forhold som kan påvirke 

markedene i 2016. 

 

Vedlegg 
Rapport Fossefondet pr 31.12.2015 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.01.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 

 

 

 



   

 Sak 24/16 

 Side 10   

 

 

Kjøp av Fossveien 7 - 9 Fossveien 7-9 Eiendom AS 

 

Arkivsaksnr.: 16/799   Arkiv: 614 &50  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/16 Formannskapet 16.02.2016 

24/16 Kommunestyret 25.02.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe Fossveien 7-9 Eiendom AS til kr 21 000 000,-. 

 

 

Sammendrag 

Ringerike kommune skal iht. handlingsprogram 2016-2019 tilrettelegge for fremtidig vekst. 

For å kunne tilrettelegge for denne veksten har Ringerikes kommune inngitt bud på Fossveien 

7-9 Eiendom AS til kr 21 000 000,- med forbehold om endelig godkjenning i kommunestyret. 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune legger opp til at fokuset framover vil være å utvikle tjenestetilbudet 

samtidig som Ringerike kommunen står ovenfor en økt vekst som følge av utbygging av ny 

E16 og Ringeriksbanen. For å tilrettelegge for framtidig vekst må Ringerike kommune 

anskaffe nødvendige lokaler for å løse viktige samfunnsoppgaver både gjennom kjøp og 

nybygging. 

 

Ringerike kommune leier i dag flere kontorlokaler i Hønefoss sentrum, herunder i Storgaten 

11-13 og Hønefoss Bru 3. Ved en vekst som det legges opp til, vil det være behov for å øke 

bl.a. kontorplasser. Kommunen ønsker ved kjøpet å skape et bygg der vi samler strategisk 

fagkompetanse som blir sentral i planlegging og gjennomføring av den veksten vi har foran 

oss.   

 

I Hønefoss er det begrenset med større kontorlokaler å velge mellom, noe som medfører at 

det er utleiers marked og leieprisen på disse lokalene har økt. Leieforholdet til Storgaten 11-

13 løper ut 2017 med opsjon for ytterligere 5 år. For Hønefoss Bru 3 løper leieforholdet ut 

august 2026 med opsjon for ytterligere 10 år. 

 

Hvis Ringerike kommune skal kunne satse og vokse er det viktig at kommunen har lokaler 

som kan benyttes til kommunale tjenester. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringeriks-kraft AS har gjennom sitt eiendomsselskap Fossveien 7-9 Eiendom AS lagt ut 

hovedkontoret i Fossveien 7-9 til salg, se vedlagt salgsoppgave. Prisantydning på Fossveien 

7-9 Eiendom AS var kr 25 000 000. Takstmann AS som gjennomførte takst av eiendommen, 

beregnet den tekniske verdien på eiendommen til kr 40 360 000. Markedsverdi ble taksert til 

kr 20 000 000,- og med en yield på 8,5. 
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Eiendommen ligger sentralt i Hønefoss sentrum og byggeåret er anslått til 1956. Bygningen 

var tidligere brannstasjon til Ringerike kommune, men ble solgt til Ringeriks-Kraft AS. 

Bygningen ble i 1992 total rehabilitert og ombygget. I 2004 ble første og andre etasje 

oppgradert innvendig. 

 

Tomten er på 1 099 m² og kontorbygget har et BRA på 2 073 m². Eiendommen har tre etasjer 

i tillegg til kjeller og brukes i dag som kontorlokaler i alle tre etasjene. Kontorlokalene som 

omfatter størsteparten av arealet er på BRA 1 815 m², mens kjeller syd og nord utgjør det 

resterende arealet på BRA 258 m². Første og andre etasje er kontorløsningen i stor grad til 

åpne kontorlandskap, mens tredje etasje er cellekontor. Kjeller syd på BRA 114 m² anvendes 

til garderober, dusjer og toaletter, lager og arkiv, mens kjeller nord anvendes til 

bredbåndssentraler, teknisk rom og lager. Mtp. videre utvikling og utbygging av eiendommen 

har Norconsult AS i en tidligfase vurdert konstruksjonsmessig muligheten for et tilbygg på 

taket på ca. 340 kvm. 

 

Fossveien 7-9 Eiendom AS leier ut bygningen til Ringeriks-Kraft AS som igjen har fremleid 

deler av kontorlokalene til Bægnavassdragets Regulering og Norconsult AS. I kjelleren har 

Ringeriks-Kraft AS fremleid areal til tre bredbåndleverandører som benytter arealet til 

bredbåndsentral. Alle de fremleide leiekontraktene med unntak av bredbåndleverandørene 

utløper 30.6.2017. 

 

Eiendommen har tidligere vært i Ringerike kommunens besittelse, men ble solgt til 

Ringeriks-Kraft AS i 1992. I sammenheng med at eiendommen har vært i Ringerike 

kommunes besittelse finnes det en gammel hovedvannledning i kjellere nord som fortsatt er i 

bruk. I salgsprosessen har det fremkommet forhold som tilsier at leieavtalen om tilgang til 

kjelleren mellom Ringerike kommune og Ringeriks-Kraft AS aldri er blitt tinglyst. Det har 

heller ikke lyktes partene å finne den signert leieavtalen. Ringerike kommune skulle i 

utgangspunktet betalt Ringeriks-Kraft AS for tilgang til hovedledningen, selv om det aldri 

har blitt gjennomført. Ved salg av eiendommen til en annen kjøper vil Ringerike kommune 

måtte betale for denne tilgangen eller eventuelt legge om vannledningen som vil koste flere 

millioner. 

 

Ringerike kommune er hovedaksjonær av Ringeriks-Kraft AS som er eier av Fossveien 7-9 

Eiendom AS. Det er ikke lagt noen føringer e.l. og det har vært en ordinær salgsprosess med 

budrunde. Etter en budrunde med flere aktører om selskapet har Ringerike kommune fått 

tilsagn med forbehold om endelig godkjenning i kommunestyret. Leiekontrakten med 

Ringeriks-Kraft AS skal løpe til 30.6.2017 med 3 mnd. oppsigelse, se vedlagt budjournal. 

 

Strategien til Ringerike kommune er å ha flest mulig arbeidsplasser i sentrum. Dette for å 

være et godt eksempel for byutvikling med arbeidsplasser i sentrum nært til kollektive 

løsninger. Lokalene skal være effektive i forhold til tjenestene og brukernes behov samt at 

det skal være kostnadseffektiv bruk.  

 

 

 

Det er viktig at Ringerike kommune går foran mtp. byutviklingen, ved å videreføre og 

forsterke de kommunale arbeidsplassene i sentrum med nærhet til kollektiv løsninger. 

Eiendommen har kun fire parkeringsplasser. I miljøbyen Hønefoss ønsker Ringerike 

kommune at bruken av bygget tilpasses kollektivløsning. Eiendommen ligger i nærhet til bl.a. 
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togstasjonen og det vil også kunne bidra på sikt til å rekruttere solid kompetanse til 

kommunen. Før Ringerike kommune klarer å samle de kommunale tjenestene i sentrum er 

eiendommen en god løsning med sentral beliggenhet som passer godt inn på kort og 

mellomlangt sikt.  

 

Lokalene i Fossveien 7-9 er tiltenkt miljø- og arealforvaltning, hvor kompetansen for å 

utvikle Ringerike samles for å få et kraftsentrum for vekst i regionen. Bygningen vil kunne 

tilrettelegges for åpent kontorlandskap og øke arealeffektiviteten ved etablering av miljø- og 

arealforvaltning i lokalene.  

 

I Storgaten 11-13 ønsker Ringerike kommune å rendyrke tilbudet til barn og unge.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Handlingsprogram 2016-2019 legger opp til vekst og utvikling av Ringerikes kommunes 

tjenestetilbud herunder øke ressurser til bl.a. samfunnsplanlegging og byggesak. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet vedtok i sak 25/16, 16.februar 2016: «Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe 

Fossveien 7-9 Eiendom AS til kr 21 000 000,-.» 

 

Økonomiske forhold 

Finansieringen av kjøpet vedtas i forbindelse med framleggelse av 1. tertialrapport. 

Overtakelsestidspunkt er 01.09.16. 

 

Eiendommen har et BRA 2073 kvm og prisen vil gi en kvm kostnad pålydende kr 10 130. 

Normale byggekostnader for kontorbygg er estimert til kr 19 711. 

 

Eiendommen er i sin helhet leid ut til Ringeriks-Kraft AS og løper fram til 30.06.2017 med 3 

mnd. oppsigelse. Årsleien er på kr 2 000 000,- eksl. mva. i tillegg betaler leietaker 

driftsutgifter med unntak av eiendomsskatt, forsikring, offentlige krav, samt utgifter til 

bygningsmessige vedlikehold. 

 

Yielden som forteller hva eiendommen generer av kontantstrømmer for å dekke 

rentekostnader og andre kostnader er for salgssummen 7,11. Normalt i Hønefoss ligger 

yielden mellom 5,5 og 12 ifølge Eiendomsmegler 1. 

 

Prisantydningen på eiendommen var på kr 25 000 000, men den ble ikke oppnådd i 

budrunden. 

 

Bygget er kjøpt med leieforhold som løper ut 30.6.2017 og vi anser det som positivt at det er 

ett kortsiktig leieforhold som foreligger, slik at vi kan relativt raskt få inn egne enheter. For 

private aktører vil det være mer viktig å ha langsiktige leieforhold. Et eventuelt senere salg av 

bygget med kommunale leietakere vil kunne slå gunstig ut for Ringerike kommune.   

 

Ringerike kommune leier lokaler i Storgaten 11-13 og Hønefoss Bru 3. For arealet i 

Storgaten 11-13 utgjør den årlige leiekostnaden inkl. fyring og felleskostnader kr 4 786 216 

eks. mva. for leie av 5 293 m² i 2015. Den årlige leiekostnaden inkl. fyring og felleskostnader 

for leie av 600 m². Hønefoss Bru 3 var i 2015 kr 862 597 eks. mva. Det å ha et sentralt 
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kontorbygg vil kunne være gunstig i forhandling om leiepriser i både eksisterende og nye 

lokaler.  

 

Eventuelle tilpasningskostnader for Fossveien 7 - 9 innarbeides i budsjett for 2017. 

 

Alternative løsninger 

Ringerike kommune kjøper ikke Fossveien 7-9 Eiendom AS. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer kjøp av Fossveien 7-9 Eiendom AS som et godt kjøp og gir minimal 

risiko ved et eventuelt fremtidig salg av bygget. Kjøpet er en god løsning for å tilrettelegge 

for satsing i tråd med handlingsprogram 2016-2019.  Det vil ved kjøpet være mulig å samle 

det økte behovet kommunen vil ha innenfor saksbehandling, planarbeid og 

utviklingsprosjekter  i forhold til for den veksten som kommer. Eiendommen vil gjøre det 

mulig å redusere antall kvadratmeter leid areal i sentrum og tilrettelegge for fremtidig vekst. 

Den gamle hovedvannledningen og tre bredbåndsentraler er etablert i bygningen og 

Rådmannen mener det er viktig for kommunen å sikre seg eiendommen for å unngå 

betydelige fremtidige kostnader for omlegging av vannledningen og bredbåndsentraler. I et 

fremtidig salg vil Ringerike kommune kunne stille krav om tilgang til den gamle 

hovedvannledning og bredbåndsentralene i salgskontrakten. Ringerike kommune vil 

gjennomføre en gjennomgang av de tekniske installasjonene i bygget for å muliggjøre en 

bedre energiklassifisering for en rimelig kostnad.   

 

 

Vedlegg 

Salgsoppgave Fossveien 7-9 Eiendom AS 

Buds journal 

 

 Ringerike kommune, 17.02.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

leder: Roger Sørslett 

 

saksbehandler: Per Christian Frøislie 
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Resultater etter medarbeiderundersøkelsen 2015  

 

Arkivsaksnr.: 16/299   Arkiv: 431  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/16 Arbeidsmiljøutvalget 03.02.2016 

11/16 Formannskapet 16.02.2016 

25/16 Kommunestyret 25.02.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

AMU tar resultatene etter medarbeiderundersøkelsen 2015 til orientering.  

 

 

Bakgrunn 
 

Rådmannen gjennomførte medarbeiderundersøkelse i tidsrommet november-desember 2015. 

Det er tidligere gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2007, 2009-2014.  

 

I arbeidet med utvikling og forbedring av tjenestene som vi yter til befolkningen, er bruker- 

og medarbeiderundersøkelser et av flere verktøy for å oppnå høy tjenestekvalitet. Hensikten 

med medarbeiderundersøkelsen er å få tilbakemelding fra alle ansatte på hvordan de opplever 

ulike sider ved arbeidsmiljøet. 

 

Resultatene danner grunnlag for å iverksette konkrete forbedringstiltak på enhetene i 

samarbeid med de ansatte. Undersøkelsen er inndelt i to varianter, en for ansatte og en for 

ledere. Spørsmålene er de samme for begge gruppene. 

 

Medarbeiderundersøkelsen i ny utgave i 2015 

Ringerike kommune har som en av de første kommunene valgt å ta i bruk en helt nyutviklet 

medarbeiderundersøkelse fra KS og www.bedrekommune.no, 10-faktor undersøkelsen. 

Undersøkelsen er utarbeidet med bakgrunn i kommunenes behov og med utgangspunkt i den 

siste forskningen på området. Faglig ansvarlig for utviklingen har vært professor i 

organisasjonspsykologi Linda Lai.  

Undersøkelsen er i tråd med KS´ arbeidsgiverpolitiske satsing Skodd for framtida og er et 

sentralt verktøy for utvikling i KS´ Guide til god ledelse.  

Undersøkelsen er helt ny og skiller seg vesentlig fra 2014 undersøkelsen, derfor kan ikke 

resultatene sammenlignes. På følgende nettside: www.10faktor.no. beskrives detaljert den 

nye 10-faktorundersøkelsen. 

 

Oppslutning om undersøkelsen 
 

Svarprosenten for årets undersøkelse var på 74 % for kommunen totalt sett. Dette må 

betegnes som meget gledelig utvikling (svarprosent i 2014 var 63 %). Dette er den høyeste 

svarprosenten som er oppnådd i Ringerike kommune og med et slikt resultat vurderes 
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undersøkelsen å ha en god oppslutning. Like fullt bør ambisjonen være at svarprosenten blir 

enda høyere. Dette vil være et av målene for neste undersøkelse i 2017.  

 

Vi antar at det er tre hovedforklaringer på den gode svarprosenten: Undersøkelsen er godt 

forankret blant ledere og ansatte og undersøkelsen er ny i formen, med spørsmål som kan 

antas å ha større aktualitet og være mer relevant i forhold til totalopplevelsen av 

arbeidsmiljøet og i større grad fange bredden i arbeidsmiljøet. 

 

I tillegg til dette har det vært aktiv markedsføring av undersøkelsen og det er lagt til rette for 

at flest mulig skal kunne svare ved å avsette tid til besvarelse på den enkelte enhet. Videre ble 

det utsatt svarfrist for ytterligere å legge til rette for høy svarprosent. Undersøkelsen ble 

gjennomført elektronisk med utsendelse kun til kommunal e-postadresse. Dette har vært 

utfordrende for ansatte som ikke til vanlig bruker e-post i stor grad. Det har blitt gitt støtte ute 

på enhetene og fra HR avdelingen til ansatte som er nye på kommunal e-post.  

 

Svarprosenten varierer mellom de ulike tjenesteområdene: 

 

Ringerike 

2214  

(antall mulige 

respondenter) 

1629 

(besvarelser) 

74 

(%) 

Administrasjon 315 248 79 

Barnehage 169 137 81 

Barnevern 117 85 73 

Brann- og 

ulykkesvern 
35 35 100 

Kommunehelse 34 21 62 

Kultur 22 18 82 

PLO 

Hjemmetjeneste 
593 375 63 

PLO Institusjon 309 200 65 

Skole, barnetrinn 336 288 86 

Skole, 

ungdomstrinn 
122 104 85 

Tekniske tjenester 162 118 73 

 

 

Det er verdt og merke seg at tekniske tjenester har hele 73 %. Innenfor dette området er blant 

annet renhold og vaktmestertjenester organisert. Renhold fikk som eneste avdeling 

undersøkelsen på papirskjema og dette er en av årsakene til høy svarprosent i den enheten.  

 

Resultatfremstilling 
 

Resultatene framstilles i rapportene til enhetene på flere måter. Alle ledere med 

personalansvar har elektronisk tilgang til egne resultater. Resultatene fremvises for leder i 

Excel rapport med følgende innhold:  

   

Tabell med resultater    

Diagrammer med svarfordelingskurve    
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Faktor 1 - Oppgavemotivasjon    

Faktor 2 - Mestringstro    

Faktor 3 - Selvstendighet    

Faktor 4 - Bruk av kompetanse    

Faktor 5 - Mestringsorientert ledelse    

Faktor 6 - Rolleklarhet    

Faktor 7 - Relevant kompetanseutvikling    

Faktor 8 - Fleksibilitetsvilje    

Faktor 9 - Mestringsklima    

Faktor 10 - Nytterorientert motivasjon    

 

  

 

Lederen får informasjon om svarfordeling og hjelpetekst om hva som påvirker faktoren. 

Dette vil være til stor hjelp i oppfølgingsarbeidet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultater  

 
Tabellen nedenfor viser samlede resultater for kommunen totalt sett og for de ulike 

områdene: 
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Beskrivelse

1 Oppgavemotivasjon 4,3 4,3 4,4 4,2 4,1 4,3 4,3 4,0 4,3 Motivasjonen for oppgavene i seg selv, 

det vil si om oppgavene oppleves som en 

drivkraft og som spennende og 

stimulerende. (Også kalt indre 

jobbmotivasjon)2 Mestringstro 4,3 4,4 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3 4,2 4,3 Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt 

medarbeiders tiltro til egen kompetanse 

og mulighet til å mestre utfordringer i 

jobbsammenheng.

3 Selvstendighet 4,2 4,5 4,1 4,0 4,1 4,3 4,1 4,2 4,2 Medarbeidernes opplevelse av å ha 

mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre 

egne vurderinger i jobben sin, basert på 

egen kompetanse, og innen en definert 

jobbrolle.4 Bruk av kompetanse 4,2 4,3 4,3 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 Medarbeidernes opplevelse av å få brukt 

egen jobbrelevante kompetanse på en 

god måte i sin nåværende jobb.

5 Mestringsorientert 

ledelse

4,0 4,2 4,1 3,8 4,0 4,0 3,8 4,0 3,9 Ledelse som vektlegger at den enkelte 

medarbeider skal få utvikle seg og bli 

best mulig ut fra sine egne 

forutsetninger, slik at medarbeideren 

opplever mestring og yter sitt beste. 6 Rolleklarhet 4,3 4,3 4,4 4,3 4,4 4,3 4,1 4,2 4,3 Høy rolleklarhet innebærer at 

forventningene til den jobben 

medarbeideren skal gjøre er tydelig 

definert og kommunisert.

7 Relevant kompetanse-

utvikling

3,6 4,0 3,7 3,5 3,8 3,2 3,4 3,9 3,7 Relevant kompetanseutvikling er 

avgjørende for at medarbeiderne til 

enhver tid er best mulig rustet til å 

utføre sine oppgaver med høy kvalitet, 

og er avgjørende for kvaliteten på de 8 Fleksibilitetsvilje 4,4 4,7 4,3 4,4 4,3 4,4 4,3 4,2 4,4 Medarbeiderens villighet til å være 

fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å 

jobbe på til nye behov og krav.

9 Mestringsklima 4,0 4,2 4,2 3,9 4,0 4,0 4,1 3,8 4,1 I et mestringsklima motiveres 

medarbeiderne av å lære, utvikle seg og 

gjøre hverandre gode, fremfor å 

rivalisere om å bli best.

10 Nytteorientert 

motivasjon

4,7 4,6 4,8 4,7 4,7 4,7 4,6 4,4 4,7 Motivasjon for å gjøre noe nyttig og 

verdifullt for andre, også kalt prososial 

motivasjon, er en viktig drivkraft for 

mange og har en rekke godt 

dokumenterte, positive effekter. 
 

 

Hovedtendensen i undersøkelsen er at ansatte i Ringerike kommune er overveiende fornøyd 

med arbeidsmiljøet. I tabellen over gjengis gjennomsnittsscore for alle faktorene, for 

Ringerike kommune samlet og for hvert område. Sammenligning med tidligere år er ikke 

mulig i og med at undersøkelsen er ny.  

 

Av tabellen kan vi se at resultatene jevnt over er gode. Undersøkelsen sammenlignes med 

«Norge». Dette er en sammenligning med alle kommuner som har tatt i bruk 10-faktor 
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undersøkelsen i 2015. Utvalget representerer 21 681 besvarelser og totalt sett en svarprosent 

på 72 % (Ringerike 74 %).  

 

Disse tallene representerer kommunen samlet sett og på områdenivå, variasjonen er naturlig 

nok stor mellom enhetene. 

 

På faktor nr. 5 Mestringsorientert ledelse og faktor 9. Mestringsklima scorer Ringerike 0,1 

høyere sammenlignet med gjennomsnitt. På faktor nr. 7 scorer Relevant 

kompetanseutvikling scorer Ringerike 0,1 lavere gjennomsnitt.   

 

 

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen  
 

Alle ledere har tilgang til rapport med resultatene fra sin enhet. Rapporten er tilgjengelig for 

ledere etter at det har blitt registrert minst 7. besvarelser, dette for å sikre anonymitet.  

 

Alle ledere med personalansvar skal følge opp undersøkelsen i samarbeid med enhetens 

arbeidsmiljøgruppe (MKS-gruppa). 

 

Oppfølgingen er tenkt tredelt;  

1. gjennomgang og vurdering av resultatene i personalmøte/MKS-gruppe   

2. presentasjon av resultatene med refleksjon og vurdering sammen med ansatte  

3. utarbeide tiltaksplan og iverksette tiltak 

 

Resultater og prosess for oppfølging av undersøkelsen har vært gjennomgått på våre interne 

ledersamlinger. Det blir dessuten gjennomført kurs i januar og februar for ledere som ønsker 

mer opplæring i hvordan undersøkelsen skal følges opp på egen enhet.  

 

Det forutsettes at alle ansatte involveres i arbeidet. Oppfølging av undersøkelsen ligger også 

inn som en del av Lederavtalen. HR-avdelingen er støtte for ledere i oppfølgingsarbeidet ved 

behov. 

 

Rådmannens vurdering 
 

Rådmannen er svært fornøyd med resultatene på kommunenivå. Det er gledelig å registrere at 

kommunens resultater ligger på samme nivå og på flere områder over andre kommuner i 

Norge. Spesielt kan det trekkes frem at mange ansatte opplever stor grad av mestring, både i 

forhold til sine oppgaver og at de arbeider i en kommune hvor de motiveres av å gjøre noe 

nyttig og verdifullt for andre. Videre gir mange ansatte uttrykk for stor fleksibilitetsvilje, noe 

som innebærer at de er villige til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til 

nye behov og krav. Dette henger muligens sammen med kommunens omstilling og endring 

over år hvor medarbeiderne i stor grad må vise evne til endring. 

 

Der kommunen skårer lavest er på faktoren «relevant kompetanseutvikling» (3,6). Her er 

resultatene fra andre kommuner også lave. På faktoren «mestringsorientert ledelse» (4,0) 

skåres det noe over andre kommuner, men det er en del variasjoner mellom enhetene. 

Konkrete tiltak for å bedre disse områdene er allerede i gang. I handlingsprogrammet for 

2016 – 2019 er det beskrevet hvordan Ringerike kommune skal satse på kompetanse i årene 

fremover. Det er i budsjettet 2016 avsatt betydelig midler til kompetanseutvikling for både 
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ansatte og ledere. Fagopplæring spesielt rettet mot de store sektorene, barnehage/skole/helse 

og omsorg, vil prioriteres. I 2016 starter et to-årlig program for alle ledere med 

personalansvar hvor ledelsesutvikling vil være i hovedfokus.   

 

Det er store variasjoner i svarene på enhetene. Oppfølgingsarbeidet skal derfor ta 

utgangspunkt i den enkelte enhets resultater og hva ansatte og leder mener er viktige områder 

å arbeide videre med. Resultatene i seg selv er kun en indikasjon på hvordan de ansatte 

opplever arbeidsmiljøet ved sin enhet. Det er først når prosessen rundt handlingsplan og 

konkrete tiltak blir iverksatt at forbedringsarbeidet starter, Ledere i kommunen har ansvar for 

å legge til rette for dette arbeidet, de ansatte har ansvar for å medvirke.  

 

Rådmannen vil avslutningsvis trekke frem den positive utviklingen i svarprosent. Det er 

viktig at så mange ansatte som mulig bruker muligheten til å gi tilbakemelding på hvordan de 

opplever sitt arbeidsmiljø. Dette gir et godt utgangpunkt i arbeidet som skal skje på den 

enkelte enhet når de nå setter i gang oppfølgingsarbeidet basert på resultatene som foreligger. 

 

 

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, 24.01.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Sykefravær 2015  

 

Arkivsaksnr.: 16/300   Arkiv: 461  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/16 Arbeidsmiljøutvalget 03.02.2016 

12/16 Formannskapet 16.02.2016 

26/16 Kommunestyret 25.02.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

AMU tar sykefraværsrapport for 2015 til orientering 

 

 

 

Sykefravær 2015 
 

Innledning 
Ringerike kommune arbeider for et lavt sykefravær og har i de senere årene gjennomført flere 

tiltak for å forbygge sykefravær. Den positive utviklingen med å redusere sykefraværet 

fortsetter (9,7 % i 2012, 9,2 % i 2013, 8,8 % i 2014). I 2015 var sykefraværet på 8,7 %. Dette 

omfatter både egenmeldt og sykemeldt fravær. Oppmerksomhet på det forebyggende arbeidet 

og god oppfølging av de sykemeldte har vært sentrale områder.  

 

Ringerike kommune har et nært og godt samarbeid med NAV og Arbeidslivsenteret. 

Gjennom 2015 har Arbeidslivsenteret jobbet med flere konkrete tiltak i kommunen, dette i 

tett samarbeid med enhetslederne. Kommunen som arbeidsgiver ser svært positivt på dette 

samarbeidet og kommer til å forsterke dette i 2016. 

 

 

Sykefravær hele kommunen 
Totalt sykefravær for 2015 for Ringerike kommune er 8,7 %, dette er en nedgang på 0,1 

prosentpoeng sammenliknet med 2014 hvor sykefraværet var 8,8 %. Det er gledelig med en 

liten nedgang i sykefraværet, men målet for kommunen er at sykefraværet skal ytterligere 

ned. Arbeid med å redusere sykefraværet vil prioriteres i 2016.  
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Figur 1. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt og legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + legemeldt). 

Grønn søyle viser kun egenmeldt sykefravær i 2014 og lilla søyle viser egenmeldt sykefravær i 2015.  
 

Som figuren over viser varierer sykefraværet gjennom året. Både 2. og 4. kvartal viser en 

tydelig nedgang i sykefraværet noe som er svært positivt. Økningen i sykefraværet i 1. 

kvartal kan forklares med at kommunen var spesielt rammet av influensaen i februar/mars.  

 

Sykefravær barnehage 
Barnehagesektoren har et sykefravær i 2015 på 8,8 %, dvs en nedgang på med  0,8 

prosentpoeng sammenlignet med 2014. 

 

 
Figur 3. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + legemeldt). 
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Barnehagelederne har i 2015 hatt et bevisst fokus på arbeidsevne og ikke på sykdom. 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.   

 

NAV på Ringerike (NAV Arbeidslivssenter og NAV Ringerike) ønsket å prioritere 

barnehagene spesielt i 2013-2014. Dette arbeidet pågikk til og med våren 2015. I denne 

perioden ble det gjennomført et samarbeidsprosjekt som inkluderte alle barnehagene i 

Ringerike (kommunale/private/med og uten IA-avtale). Bakgrunnen for satsningen var en 3-

delt målsetting: 

 gi støtte til nærværsarbeidet 

 redusere fraværets lengde/omfang  

 NAV tidligere inn i sykefraværsperioden når tiltak er utprøvd på arbeidsplassen 

 

Funnene etter prosjektets avslutning var blant annet at flere av barnehagene har opplevd en 

drastisk nedgang i sykefraværet i perioden, dette er særlig de som har et godt system for 

oppfølging individuelt sammen med gode nærværsprosesser for hele barnehagen og det 

oppleves en sterk økning i fokuset på tett og tidlig oppfølging for å forebygge og tilrettelegge 

raskere, noe som også gjenspeiles i økt bruk av tilretteleggingstilskudd. Tilbakemeldinger fra 

NAV/Arbeidslivssenteret beskriver at flere barnehageansatte deltar på Arbeidslivssenterets 

kurs. I prosjektperioden ble det også utviklet en funksjonsvurdering som blir brukt med stort 

hell, også i forhold til vurdering av varig nedsatt funksjonsevne. Prosjektet ble avsluttet med 

en strategisk inspirasjonsdag med oppsummering og implementering i daglig drift, samt 

inspirasjonsforedrag v/Magnar Kleiven om samme tema. 

 

 

Sykefravær Spesielle tiltak barn og unge 

Sykefraværet for 2015 er 5,6 %. Det har vært en positiv utvikling i sykefraværet i 2015 

sammenliknet med 2014, nedgangen er på 2,3 prosentpoeng.  

 
Figur 4. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + legemeldt). 

Nedgang i sykefraværet skyldes blant annet god sykefraværsoppfølging og tilrettelegging ved 

to store avdelinger. I enhetene i barn og unge er det jobbet mye med arbeidsmiljø. En av 
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enhetene har i tilegg hatt ekstern bistand som har bidratt til at virksomheten har fått økt 

kunnskap om risikovurderinger samt forebyggende tiltak.  

 

 

Sykefravær skole 
Sykefraværet for skole i 2015 er 5,7 %, en svak økning på 0,3 prosentpoeng sammenlignet 

med 2014.  

 

 
Figur 3. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + legemeldt). 

 

 

Sammenlignet med andre, har skolesektoren kommunens laveste fraværsprosent også i 2015 

utenom kulturtjenesten som ligger et halvt prosentpoeng under. Når man ser på økningen, er 

det ikke spesifikke enheter som peker seg ut, dette er innenfor  en normal variasjon av 

sykefraværet. Fravær er likevel en utfordring på mange enher og skolene tar dette alvorlig.   

 

Arbeidsmiljøet følges opp av MKS-gruppene, høyt nærvær og trivsel er i fokus.  Enkeltsaker 

følges opp og Nav og Arbeidslivssenteret er gode støttespillere. 

 

 

Sykefravær kulturtjenesten 
Sykefraværet i 2015 har totalt sett gått ned med 1,4 prosentpoeng sammenlignet med 2014. 
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Figur 5. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + legemeldt).  

 

Kulturtjenesten med bibliotek og kulturskole, har et svært lavt sykefravær som ender opp på 

5,2 % i 2015. En økning i fraværet 1. halvår kompenseres med en nedgang i andre halvår, slik 

at sektoren totalt sett har en nedgang i sykefraværet på 1,6 % i forhold til 2014 som sees på 

som svært positivt. 

 

 

Sykefravær helse, omsorg og velferd 
Sykefraværet i 2015 er 11,9 % det samme som i 2014. 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.  

 

 
Figur 6. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + legemeldt). 

 

Helse og omsorg har i 2015 gjennomgått store endringer i drift grunnet omstilling og 

nedbemanning. Det ble i løpet av våren etablert ny lederstruktur i alle enheter og det er nå 

lederteam i alle enheter. Dette vil gjøre det mulig å ha tettere oppfølging med ansatte spesielt 

med tanke på veiledning i det daglige arbeid, tilrettelegging, samtale om sykdomsgrad og 



  Sak 26/16 

 

 Side 25   

 

arbeidsevne. Flere enheter har gjennomført lokale arbeidsmiljøprosjekter med 

tilskuddsmidler. Dette har resultert i gode resultater på de ulike enheter. Enhetene vil fortsette 

det gode arbeidet i 2016. 

 

Det er store forskjeller i sykefraværet ved de ulike enhetene i Helse og omsorg. Noen enheter 

har stabilt høyt sykefravær gjennom flere år. Andre har tilsvarende lavt. Det vil i 2016 

prioriteres arbeid som kan bidra til å fremme godt arbeidsmiljø, nærledelse og fokus på 

arbeidsevne i de enheter som har de største utfordringer. 

 

 

Sykefravær Samfunn (tekniske områder) 
Sykefraværet i 2015 er 5,8 % og har totalt sett gått opp med 0,4 prosentpoeng sammenlignet 

med 2014.  

 

 
Figur 7. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + legemeldt).  

 

Det er store variasjoner innenfor sektoren, men jevnt over ligger sykefraværet relativt lavt og 

under snittet i kommunen for øvrig. Det er spesielt gledelig å trekke frem Renholdsenheten 

som etter en grundig arbeidsmiljøprosess  i første halvdel av 2015 har et sykefravær på 8,8 

%, en nedgang på 2,5 prosentpoeng sammenliknet med 2014.  

 

 

Sykefravær administrasjon 
Sykefraværet i 2015 er 6,4 % og har totalt sett en liten økning på 0,2 prosentpoeng  

sammenlignet med 2014. 
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Figur 2. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + legemeldt). 

 

Sykefraværet i administrasjonen ligger under snittet i kommunen for øvrig, og skyldes i stor 

grad enkelte langtidssykemeldinger.  

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Rådmannen ser positivt på at sykefraværet har hatt en nedgang i 2015 sammenliknet med 

2014 og at det således er i riktig utvikling. Ambisjonene er likevel større og det er en klar 

målsetning å redusere sykefraværet ytterligere i årene fremover.   

 

Det arbeides aktivt i mange enheter med å redusere sykefraværet og det er stor 

oppmerksomhet på det forebyggende arbeidet.  Flere enheter har gjennom et bevisst og aktivt 

arbeid redusert sykefraværet. Rådmannen mener det er viktig at andre enheter lærer av de 

gode historiene. 

 

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.  

 

Rådmannen ønsker at det gode samarbeidet med NAV og Arbeidslivssenteret skal styrkes. I 

2015 mottok Ringerike kommune ca 1,8 millioner i tilretteleggingstilskudd. Dette 

dokumenterer at det arbeides godt med sykefraværsarbeid i kommunen. Tilskuddene er gitt 

både til konkrete tiltak for å tilrettelegge for enkeltansatte i arbeid for å komme tilbake til 

arbeid, men det er også en stor andel av tilskuddene som er gitt i ulike prosjekter hvor det 

prioriteres forebyggende og helsefremmede tiltak.  

 

Gjennom lederopplæring skal alle ledere med personalansvar styrke sin kompetanse i 

arbeidet med å følge opp sykemeldte i tilegg til å arbeide forbyggende. Flere 

opplæringsaktiviteter er gjennomført i 2015, dette vil videreføres og styrkes i 2016. 

 

Vedlegg 
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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, 24.01.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 
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Høring- forslag til nytt inntektssystem for kommunene  

 

Arkivsaksnr.: 15/10228   Arkiv: 103 &13  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/16 Formannskapet 16.02.2016 

27/16 Kommunestyret 25.02.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune sender høringsuttalelse om forslag til nytt inntektssystem for 

kommunene.  

2. Ringerike kommune konkluderer med: 

a. Kostnadsnøklene i utgiftsutgjevningen bør oppdateres og følge de forslag som 

er fremmet i forslaget. 

b. Basistilskuddet bør tillegges noen flere dimensjoner for tildeling slik det 

foreslås for en mer rettferdig fordeling. 

c. Regionalpolitiske tilskudd, også skjønnsmidler, bør konkretiseres og sees i 

sammenheng med andre regionalpolitiske virkemidler. 

d. Skatt og inntektsutgjevning beholdes minst på nivå med dagens ordning for å 

sikre mest mulig likeverdig utgangspunkt for kommunene til å levere gode 

offentlige tjenester. 

 

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt forslag til nytt inntektssystem 

for kommunene på høring. Høringsfrist er 1. mars 2016, og eventuelle endringer er planlagt 

innført fra 1. januar 2017. 

I kommuneproposisjonen for 2016 (Prop. 121 S (2014-2015)) ble det varslet at regjeringen 

vil foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene, og at forslag til nytt 

inntektssystem skal presenteres i kommuneproposisjonen for 2017. 

 
Økonomiske forhold 
Kommunesektoren forvalter en betydelig andel av de økonomiske ressursene i norsk 

økonomi. Sektorens inntekter utgjør om lag 18 pst. av BNP for Fastlands-Norge. 

Inntektssystemet for kommunene fordeler rammetilskuddet mellom kommunene og 

omfordeler skatteinntekter. Skatteinntekter og rammetilskudd utgjør om lag 75 pst. av 

kommunesektorens samlede inntekter. I 2016 utgjør rammetilskuddet til kommunene om lag 

124 mrd. kroner, mens skatteinntektene er anslått til om lag 155,4 mrd. kroner. 

De foreslåtte endringene som nå er ute på høring vil gi Ringerike kommune anslagsvis 5-10 

mill. kroner i økte inntekter gjennom rammetilskuddet. 

 

Rådmannens vurdering 
Inntektssystemet består av flere elementer; innbyggertilskuddet, inkludert kostnadsnøkkelen i 

utgiftsutjevningen, de regionalpolitiske tilskuddene og de ulike skatteelementene. I 

høringsnotatet redegjøres det for konkrete forslag til endringer i kostnadsnøkkelen, mens det 
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gis en omtale av endret innretning på de regionalpolitiske tilskuddene. Et sentralt spørsmål 

som drøftes i høringsnotatet er dagens kompensasjon for smådriftsulemper i kommunal 

tjenesteproduksjon, og i hvilken grad kommuner skal kompenseres fullt ut for denne typen 

kostnader. I tillegg drøftes forholdet mellom kommunenes skatteinntekter og 

inntektssystemet. 

  

Utgiftsutjevning – kostnadsnøkler: 

Norske kommuner er svært ulike i størrelse, geografi og befolkningssammensetning. Dette 

påvirker både behovet for og kostnadene ved å tilby kommunale tjenester. Målet med 

utgiftsutjevningen er å sette kommunene i stand til å gi innbyggerne likeverdige og gode 

tjenester. Gjennom utgiftsutjevningen får kommunene full kompensasjon for ufrivillige 

kostnadsforskjeller. Grunnlaget for denne omfordelingen er kostnadsnøkkelen i 

utgiftsutjevningen. For at kostnadsnøklene skal fange opp endringer i 

befolkningssammensetning, levekår, reiseavstander og andre strukturelle forhold bør disse 

oppdateres jevnlig. Denne revisjonen av kostnadsnøkkelen er en oppfølging av dette. 

 

Utgiftsutjevningen omfatter velferdstjenester av nasjonal karakter, og tjenester det er knyttet 

sterke nasjonale føringer til. I dag inngår sektorene grunnskole, barnehage, pleie og omsorg, 

kommunehelsetjeneste, sosialhjelp, barnevern og administrasjon, landbruk og miljø i 

utgiftsutjevningen. Det er foretatt en vurdering av om også kommunale veier bør inngå, men 

det anbefales ikke at denne sektoren tas inn. Det foreslås ingen endringer i hvilke sektorer 

som skal inngå i utgiftsutjevningen i dette høringsnotatet. 

 

Foreslåtte endringer: 

Forslaget til nye kostnadsnøkler er hovedsakelig en ren oppdatering av de kostnadsnøklene 

som gjelder i dag. Kommunal og moderniseringsdepartementet har gjort oppdaterte analyser 

av alle kostnadsnøklene og det foreslås endringer på bakgrunn av dette. 

 

 Grunnskole: Kriteriet norskfødte 6-15 år med innvandrerforeldre (ekskl Skandinavia) 

tas ut. 

 Pleie og omsorg: Ingen endringer i kriterier. Innbyggere 0-66 år vektet opp, mens 

innbyggere 90 år og over og psykisk utviklingshemmede 16 år og over vektes ned. 

Nedvektingen av psykisk utviklingshemmede vil ventelig redusere innslagspunktet i 

toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester. 

 Barnehager: Ingen endring i kriterier. Men det er også skissert en alternativ modell 

der den viktigste forskjellen er at utdanningskriteriet erstattes med antall 

heltidsansatte 20-44 år. 

 Kommunehelse: Det legges større vekt på kriteriet innbyggere 67 år og over samtidig 

som kriteriet for dødelighet tas ut. 

 Barnevern: Ingen endringer i kriterier. Større vekt på kriteriet barn 0-15 år med enslig 

forsørger og personer med lav inntekt, mens innbyggere 0-22 år får mindre vekt. 

 Sosialhjelp: Urbanitetskriteriet erstattes med kriteriet aleneboende 30-66 år. Dette 

gjør også at vektingen mellom kriteriene endres. 

 Landbruk: Kriteriet areal dyrket mark går ut. Kriteriet antall jordbruksbedrifter vektes 

betydelig opp. 

 Administrasjon: Ingen endring i kriterier. 

 

I tillegg er de ulike sektorenes vekting endret etter andel av utgiftene. 
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Vurdering av forslag til nye kostnadsnøkler: 

Beregninger viser at Ringerike kommune vil få tildelt 190 kroner mer pr innbygger (totalt ca 

5,7 mill. kroner) ved en oppdatering av kostnadsnøklene som foreslått. Høringsforslaget 

innfører lite nytt, men er hovedsakelig en ren oppdatering av de kostnadsnøkler som gjelder i 

dag. Forslagene til oppdateringen av kostnadsnøklene er basert på statistiske analyser. Det vil 

være vanskelig å overprøve disse faglige beregningene.  

 

Basistilskudd - Kompensasjon for smådriftsulemper i utgiftsutjevningen: 

I inntektssystemet i dag legges det til grunn at smådriftsulemper er en ufrivillig kostnad for 

kommunene. Denne kostnaden kompenseres fullt ut gjennom utgiftsutjevningen, på lik linje 

med andre ufrivillige kostnadsforskjeller mellom kommunene.  

 

Kompensasjonen for smådriftsulemper gis gjennom basiskriteriet i kostnadsnøkkelen med et 

likt beløp per kommune. I 2016 er dette beløpet om lag 13,2 mill. kr per kommune, og utgjør 

i sum om lag 5,6 mrd. kroner. De minste kommunene får med dette et høyere beløp per 

innbygger enn de større kommunene. For eksempel utgjør dette nærmere 64 000 kroner per 

innbygger for Utsira, mens det utgjør 20 kroner per innbygger for Oslo. 

 

Foreslåtte endringer: 

I høringsnotatet skisseres en modell for hvordan man kan skille mellom frivillige og 

ufrivillige smådriftsulemper gjennom et strukturkriterium. Strukturkriteriet sier noe om 

avstander og spredt bebyggelse i regionen. For innbyggerne i grunnkretser beregnes minste 

reiseavstand for å nå 5 000 personer. Det legges inn korreksjon hvis man for eksempel er 

avhengig av ferge for å nå det gitte antall personer. Har man lengre reiseavstand enn en 

bestemt grenseverdi, får man fortsatt fullt basistilskudd. Har man kortere reiseavstand, 

trappes tilskuddet ned. Det skisseres tre mulige grenseverdier; 25,4 km, 16,5 km eller 13,3 

km. Denne endringen vil gjøre inntektssystemet mer nøytralt i forhold til kommune-

sammenslutninger.   

 

Endelig utforming av en slik modell blir presentert i kommuneproposisjonen for 2017. I 

høringsrunden ønskes det innspill og kommentarer til innretningen på denne modellen, og 

den prinsipielle vurderingen av om alle smådriftsulemper i kommunal tjenesteproduksjon bør 

kompenseres fullt ut gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet. Gradering av 

basiskriteriet er foreløpig ikke inkludert i departementets forslag til ny kostnadsnøkkel, men 

dette vil bli en del av kostnadsnøkkelen når modellen innføres. 

 

I figurene under er det lagt inn nettovirkningen av de tre ulike alternative grenseverdiene for 

kommunene i Buskerud. 
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Vurdering av forslag til endringer i basistilskuddet: 

Ringerike kommune er en av kommunene som vil få økte inntekter fra basistilskuddet ved en 

endring som foreslått. Dette på grunn av et høyt innbyggertall. Økt inntekt vil bli 1,8 - 5 mill. 

kroner avhengig av hvor grenseverdien blir satt. 

Dagens løsning med et fast basistilskudd pr kommune gir store forskjeller i tilskudd pr 

innbygger og kan gi ulike utgangspunkt for kommunenes mulighet til å levere tjenester. Nye 

kriterier for tildeling som det her legges opp til vil etter vår mening gi en bedre og mer 

rettferdig fordeling samtidig som den fortsatt tar vare på de kommunene som skiller seg ut 

med ufrivillige smådriftsulemper på grunn av avstander. 

 

Regionalpolitiske tilskudd: 

I dagens inntektssystem er fem tilskudd regionalpolitisk begrunnet; småkommunetilskuddet. 

Distriktstilskudd Sør-Norge, Nord-Norge og Namsdalstilskuddet, veksttilskuddet og 

storbytilskuddet. De regionalpolitiske tilskuddene utgjør i sum om lag 3,9 mrd. kroner i 2016, 

og 321 av 428 kommuner mottar ett eller flere tilskudd. De regionalpolitiske tilskuddene 

finansieres innenfor rammetilskuddet. I tillegg til disse tilskuddene er skjønnstilskuddet 

delvis regionalpolitisk begrunnet. Ringerike kommune har de siste årene mottatt årlig 2 - 6 

mill. kroner i skjønnstilskudd, men har ikke fått tildelinger gjennom andre regionalpolitiske 

tilskudd. 

 

De tre tilskuddene Nord-Norge- og Namdalstilskuddet, Distriktstilskudd Sør-Norge og 

småkommunetilskuddet er alle begrunnet ut fra regionalpolitiske målsettinger, og kommer i 

tillegg til kompensasjon for smådriftsulempene i utgiftsutjevningen. Disse regionalpolitiske 

tilskuddene skal tilføre kommuner i områder med distriktsutfordringer ekstra tilskudd og 

høyere inntekter, slik at disse skal kunne ha et bedre kommunalt tjenestetilbud som et 

virkemiddel for å opprettholde bosetting, og drive nærings- og samfunnsutvikling. 

 

Veksttilskuddet gis til kommuner som har årlig befolkningsvekst på mer enn 1,6 %. 

Ordningen har vært endret de senere årene, senest i forslaget til statsbudsjett for 2016.  
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Storbytilskuddet ble innført i 2011, og erstattet det tidligere hovedstadstilskuddet som ble 

innført i 2009. Begrunnelsen for innføringen av storbytilskuddet var da at de største 

kommunene hadde særlige utfordringer knyttet til urbanitet og høy befolknings-

konsentrasjon, som ikke ble fanget godt nok opp i kostnadsnøkkelen. Dette gjaldt særlig 

sosiale forhold og levekår, rus og psykiatri og tilrettelegging av infrastruktur og arealbruk. 

Storbytilskuddet går til de fire største kommunene (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger), 

og blir fordelt med et likt beløp per innbygger. Satsen per innbygger i 2016 er 371 kroner. 

 

Skjønnstilskuddet er også delvis regionalpolitisk begrunnet. Skjønnstilskuddet skal brukes til 

å kompensere kommuner for spesielle forhold som ikke fanges opp i den faste delen av 

inntektssystemet. 

 

Foreslåtte endringer: 

Det foreslås å samle de tre tilskuddene Nord- Norge- og Namdalstilskuddet, distriktstilskudd 

Sør-Norge og småkommunetilskuddet i to nye tilskudd; ett for Nord-Norge og ett for Sør-

Norge. Småkommunetilskuddet foreslås videreført innenfor de to nye tilskuddene, som et 

eget småkommunetillegg. Småkommunetillegget differensieres med distriktsindeksen (som er 

et mål på graden av distriktspolitiske utfordringer knyttet til bl.a. arbeidsmarked og 

demografi). På den måten blir også graden av distriktsutfordringer, og ikke bare 

innbyggertall, avgjørende for størrelsen på småkommunetillegget. 

Formålet med endringene i de regionalpolitiske tilskuddene som presenteres i høringsnotatet 

er å forenkle tilskuddsstrukturen og å knytte de regionalpolitiske tilskuddene tettere opp til 

øvrig distriktspolitikk. En gradvis endring i fordelingen av de regionalpolitiske tilskuddene til 

et system der mer fordeles per innbygger og mindre per kommune vil gjøre inntektssystemet 

mer nøytralt i forhold til endringer i kommunestrukturen.  

 

Departementet legger opp til en egen prosess for skjønnstilskuddet i forbindelse med 

fastsetting av skjønnsrammen for 2017. Skjønnstilskuddet og veksttilskuddet er derfor holdt 

utenom i denne gjennomgangen. Fram mot kommuneproposisjonen for 2017 vil regjeringen 

vurdere nærmere om veksttilskuddet skal innlemmes i inndelingstilskuddet.   

 

Departementet vil vurdere å endre omfanget og innretningen på storbytilskuddet, slik at det i 

større grad knyttes opp mot andre forhold enn bare innbyggertall. 

 

Vurdering av endringer i regionalpolitiske tilskudd:  

Med departementets forslag til endringer i de regionalpolitiske tilskuddene vil kommuner i 

Nord-Norge og små kommuner i hele landet fortsatt ha et betydelig høyere inntektsnivå enn 

andre kommuner. Fordelingsprofilen i regionalpolitikken i inntektssystemet vil i hovedsak bli 

som i dag, selv om småkommunetillegget knyttes til distriktsindeksen. Retningen i politikken 

er en forsiktig dreining der mer knyttes til reelle distriktsutfordringer og mindre til størrelsen 

på kommunen. Omleggingen som skisseres antas å ha størst betydning for kommuner med 

under 3200 innbyggere. 

Omfanget av regionalpolitiske tilskudd bør konkretiseres og sees i sammenheng med andre 

regionalpolitiske virkemidler. 

 

Skatt og inntektsutjevning: 

Skatteinntekter er en viktig finansieringskilde for kommunesektoren. Skatteelementene i 

inntektssystemet består i hovedsak av tre elementer;  

 fastsetting av skattens andel av de samlede inntektene  
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 hvilke skatter som skal tilfalle kommunene  

 graden av utjevning av skatteinntekter mellom kommunene.  

 

Skatteinntektene utgjør i dag om lag 40 % av kommunesektorens samlede inntekter. 

 

Kommunenes inntekter fra personskatt og naturressursskatt inngår i inntektsutjevningen. I de 

periodene kommunene har beholdt deler av selskapsskatten, har denne også blitt utjevnet. Det 

er frivillig om kommunene vil innføre eiendomsskatt, og denne blir ikke utjevnet mellom 

kommunene.  

 

Dagens inntektsutjevning er en symmetrisk modell hvor kommuner med skatteinntekter 

under landsgjennomsnittet, målt per innbygger, blir kompensert for 60 % av differansen 

mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinntekter over 

landsgjennomsnittet blir tilsvarende trukket for 60 %. I tillegg blir kommuner med 

skatteinngang under 90 % av landsgjennomsnittet kompensert for 35 % av differansen 

mellom egne skatteinntekter og 90 % av landsgjennomsnittet. Gjennom skatteutjevningen ble 

det i 2014 omfordelt 7,6 mrd. kroner. Før utjevningen varierte kommunenes skatteinntekter 

fra personskatt og naturressursskatt per innbygger mellom 53 og 281 % av 

landsgjennomsnittet, mens etter utjevning varierte skatteinntektene mellom 93 og 171 %. 

 

Foreslåtte endringer: 

I høringsnotatet drøftes de ulike skatteelementene og utviklingen i disse over tid. Det er i 

høringsforslaget ikke lagt fram forslag til endringer, men vises til at skatteandel og graden av 

skatteutjevning er noe som fastsettes hvert år i statsbudsjettet.  

 

Regjeringen har i Sundvolden-plattformen uttalt at 

 «Regjeringen vil:… 

• Gjennomføre en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet som sikrer at 

kommunene får beholde en større del av verdiskapingen lokalt.» 

 

Selv om Regjeringen signaliserte en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet, ble det 

allerede i kommuneproposisjonen for 2016 varslet at fra og med 2017 vil kommunene bli 

tilført inntekter via en ny modell for selskapsskatt. Denne modellen er basert på vekst i lokal 

verdiskapning. Modellen skal gi kommunene et sterkere insentiv til å legge til rette for 

næringsutvikling ved at deler av verdiskapningen føres tilbake til lokalsamfunnet. Kommuner 

med vekst i lønnssummen i private foretak over en periode på fire år vil motta en andel av 

den nye selskapsskatten. Endelig modell for selskapskatten vil bli lagt fram i 

kommuneproposisjonen for 2017. 

 

Vurdering av endring i skatt og inntektsutgjevning: 

Et av prinsippene for finansieringen av kommunesektoren er hensynet til det lokale 

selvstyret. Dette innebærer at kommunesektoren får beholde en andel av inntekter og verdier 

som skapes i eget lokalsamfunn. Et annet prinsipp er at kommunene skal settes i stand til å gi 

likeverdige tjenester til sine innbyggere, noe som tilsier at det ikke bør være for store 

forskjeller i inntekter mellom kommunene. I skatteelementene i inntektssystemet tas det 

hensyn til begge prinsipper.  
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I høringsnotatet understreker Regjeringen at «den overordnede målsettingen med 

inntektssystemet er å utjevne kommunenes økonomiske forutsetninger slik at forholdene 

legges til rette for et likeverdig tjenestetilbud til innbyggere i hele landet».  

Endringer som gjør at kommunene får beholde større del av verdiskapningen lokalt, vil ha 

motsatt effekt. Økning i skatteandel og redusert skatteutjevning har stort sett de samme 

fordelingsvirkningene: skatterike kommuner kommer ut med gevinst og skattesvake 

kommuner kommer ut med et tap. Dette vil forsterke forskjellene mellom kommuner og 

lavinntektskommuner vil få enda dårligere muligheter til å oppfylle forventningene om 

likeverdige tjenester til innbyggerne.   

 

Ringerike har, som 2/3 av kommunene i Buskerud, skatteinntekter under 

landsgjennomsnittet. Skatteinntektene i 85 % av kommunene i landet ligger under 

landsgjennomsnittet. 63 % av landets innbyggere bor i kommuner som har lavere 

skatteinntekter enn landsgjennomsnittet. En omfattende kommunesammenslåingsprosess 

endrer ikke dette bildet. Basert på Nivi Analyses forslag der 428 kommuner slås sammen til 

104 kommuner vil fortsatt 63 % av innbyggerne bo i kommuner med skatteinntekter under 

landsgjennomsnittet. 84 % av kommunene vil ha skatteinntekter under landsgjennomsnittet. 

 

Varslet ordning for selskapsskatt er ment å gi insitamenter til lokal næringsutvikling ved at 

deler av verdiskapning beholdes lokalt. Det er imidlertid ikke dokumentert sammenheng 

mellom lokal politisk vilje til å satse på næringsutvikling og slike insentiver. Tidligere har 

selskapsskatt blitt fjernet som finansieringskilde for kommunene fordi man fant svakheter 

ved tidligere modell.  

 

Det siste årets utvikling innen oljerelatert industri, viser også at konjunkturer og andre 

forhold utenfor den enkelte kommunes kontroll har stor innvirkning på lokal verdiskapning. 

Berørte kommuner vil få negative utslag av modellen for selskapsskatt, og økt usikkerhet på 

inntektssiden vil utfordre muligheten til å kunne gi stabile tjenestetilbud fra år til år. 

 

For å sikre likeverdige tjenester til innbyggere i alle kommuner, bør skatteandelen holdes lav 

og skatteinntekter utjevnes minst på nivå med dagens ordning: 

• Skatteandelen bør videreføres på 40 % av samlede inntekter 

• Skatteutjevningsgraden i den symmetriske delen av inntektsutjevningen bør 

være minst 60 %. 

Man bør på nytt vurdere om vedtatt modell for selskapsskatt vil gi ønsket effekt. 

 

Vedlegg 
- Høringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 17.12.2015 
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Ved behov for hele høringsnotatet «Forslag til nytt inntektssystem for kommunene» fra 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet finnes dette på følgende nettside: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forslag-til-nytt-inntektssystem-for-

kommunene/id2467858/ 

Eventuelt kan saksbehandler kontaktes på mail (roger.mathiesen@ringerike.kommune.no). 

 

 

 Ringerike kommune, 03.02.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Fylkesmannens forventninger - kommunereformarbeidet  

 

Arkivsaksnr.: 16/1044   Arkiv: 026 &23  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/16 Kommunestyret 25.02.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Kommunestyret tar svarbrevet til Fylkesmannen om status i 
kommunereformarbeidet til etterretning. 

 

Bakgrunn  
Fylkesmannen  har i brev til kommunene bedt om svar på en del spørsmål med bakgrunn i 
utredningene som er gjort i forbindelse med kommunereformarbeidet.  Svaret legges fram for 
kommunestyret, jf KS sak 11/16. Forslag til videre framdriftsplan er lagt fram som egen sak.  
 

Svarbrev til Fylkesmannen 
Ringerike kommunes program for kommunereformarbeidet involverer nabokommunene Hole og 
Jevnaker. Utredningsarbeidet er gjort sammen med de to kommunene og det foreligger en felles 
sluttrapport. Sluttrapporten ble presentert på et felles møte for kommunestyrene i de tre 
kommunene 4. februar.  Det er ikke gjort utredning for Ringerike kommune alene. 
 
Kompetanse og kompetansebehov 
Ringerike kommunen forbereder seg på befolkningsvekst samt de nye oppgavene som følger med 
samhandlingsreformen, oppgavemeldingen og politireformen.  Vi ser at det vil være behov for mer 
spesialisert arbeidskraft i fremtiden, og har det med i arbeidet med rekruttering og 
kompetanseutvikling.  
 
Ringerike kommune har god oversikt over kompetansebehovet i egen organisasjon. Det er satt av 
midler til kompetanseutvikling innen de store sektorene og for lederne i Handlingsplan 2016-2019 
Budsjett 2016. Det er allerede i igangsatt en prosess hvor tre nye stillinger er opprettet, stillinger 
som er øremerket kompetanseutvikling i skole, barnehage og helse. Våren 2016 startes det opp en 
lederskole for enhetsledere og avdelingsledere.  
 
Lønnsnivået kan være spesielt avgjørende når det gjelder å rekruttere og beholde riktig kompetanse 
over tid. Erfarne fagfolk kan få vesentlig bedre lønnsbetingelser i det private og det kan være en 
utfordring å beholde kompetansen.  
 
Demografisk utvikling og utviklingen av tjenestetilbud 
Ringerike kommune legger opp til en befolkningsvekst som en følge av nye samferdselsløsninger i 
regionen. Egne prognoser tilsier at det i 2030 vil bo ca. 40 000 innbyggere i kommunen.  
 
Det legges opp til å være godt forberedt med tanke på teknisk infrastruktur, kapasitet på skoler og 
barnehager samt annen infrastruktur. Effektive og moderne tjenester er under utvikling. Vi fokuserer 
på forebyggende arbeid og langsiktige gevinster framfor reparasjon.  
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Med økt innbyggertall i Ringerike kommune vil det også bli et økt behov for arbeidskraft. En større 
kommune vil være bedre rustet til å bygge opp et større og mer robust tjenestetilbud. Vi vil kunne 
utnytte kapasiteten bedre, noe som igjen vil gi større valgfrihet for innbyggerne. Tjenester som i dag 
kjøpes utenfor kommunens grenser kan ytes lokalt fordi fagmiljøene nødvendigvis blir større og gir 
mulighet til større grad av spesialisering.  

 

Habilitet og troverdighet i egen saksbehandling 
Et robust fagmiljø med god og relevant kompetanse er med på å sikre habilitet og troverdighet i 
saksbehandlingen.  I utredningsarbeidet har tilbakemeldingen fra tjenesteområdene vært at 
inhabilitet ikke er noe bevisst, hyppig forekommende problem.   
 
Vi fortsetter arbeidet med å holde en stabil og kort saksbehandlingstid, samtidig som det er et mål å 
øke tilsynsaktivitet og internkontroll.  
 
Helhetlig og samordnet arealforvaltning og samfunnsutvikling i egen region 
Ringeriksregionen har et stort potensiale for vekst framover. Bygging av ny E16 og Ringeriksbanen, 
framtidsrettet næringsutvikling, gunstige boligpriser, god tilgang på boligarealer, nær tilknytning til 
natur- og rekreasjonsområder samt urbanisering av sentrumsområder er gode vekstfaktorer.  
 
Alle kommunene i Ringeriksregionen satser på sentrumsnær utbygging. I Ringerike satses det sterkt 
på fortetting i Hønefoss med omegn. Hønefoss er en naturlig regionhovedstad, samtidig som det skal 
være et tett og godt samspill mellom byen og lokalsamfunnene rundt.  
 
I regionen er tettstedene Vik og Nesbakken sammen med Hønefoss by viktige for å styrke 
kommunene i et framtidig utviklingsperspektiv. Hønefoss vil være handelssenter og vil måtte fylle 
urbane funksjoner for å fremme den bokvaliteten og næringstilbudet som dagens befolkning 
etterspør. Kulturtilbudet og andre fritidstilbud vil være en svært viktig faktor i den videre 
tilretteleggingen, både sentralt i Hønefoss og lokalt i de mindre tettstedene. 
 
Det er et stort potensiale for en bærekraftig og miljøvennlig utvikling i tettstedene. Med økt 
bosetting sentrumsnært må areal- og transportplanlegging ta høyde for at kollektivtransporten i 
aksen Nesbakken, Hønefoss og Vik styrkes.  
 
Samtidig vil den lokale trafikken være avhengig av gode og trygge gang- og sykkelveier. Det er en 
målsetting at biltrafikken reduseres, og at flest mulig benytter aktiv transport, som å gå eller sykle, 
dit de skal. Det er tilsvarende viktig å sikre nær tilgang til aktivitets- og rekreasjonsområder fra 
sentrumsområdene. 
 
Ringerike og Ringeriksregionen har et godt utgangspunkt for å møte framtidens næringsutvikling. 
Eggemoen er et høyteknologisk næringsområde med store muligheter og visjoner og på 
Hvervenkastet er det etablert mye kunnskapsbasert næring. Ringerike sykehus og Kartverket krever 
høy kompetanse og rekrutterer mange ansatte utenfor regionen.  Landbruk er en vesentlig 
næringsvirksomhet i regionen og det er bygd opp høy kompetanse både innen tradisjonelt landbruk 
og mer spesialisert virksomhet.  
 
Ringerike, Hole og Jevnaker utgjør en felles bo-, arbeids- og serviceregion. Graden av intern pendling 
mellom kommunene utgjør over 25 %, hvor Ringerike har den største graden av internpendling både 
på grunn av størrelse og arbeidsmarked.  
 
IKS-er og interkommunale samarbeid og politisk styring 
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Ringerike er vertskommune for samarbeid om interkommunal legevakt, flyktningetjeneste og 
krisesenter. Ringerike har dessuten mange bilaterale samarbeid med Hole. Det er ingen overordnet 
styringsstruktur for vertskommunesamarbeidet.  
 
Ringerike kommune er deleier i interkommunale aksjeselskaper: Hadeland og Ringerike Avfallselskap 
(HRA) og Ringeriks-Kraft AS. 
 
Kommunen langsiktige økonomisk styring 
Ringerike kommune er fra 2016 ute av ROBEK.  Med det omstillingsarbeidet som er gjort de to siste 
årene vil kommunen kunne opprettholde de gode resultatene i årene framover.  
 
I Handlingsplan for 2016-2019 legges det opp til å investere i infrastruktur for å legge til rette for den 
kommende befolkningsveksten samt bolig- og næringsutvikling. Investeringsprogrammet vil kreve 
effektive tjenester på et driftsnivå som står i forhold til kommunes inntekter.  
 
Kommunen har i dag en gjeld som er lav i forhold til sammenlignbare kommuner.  De foreslåtte 
investeringene i handlingsprogrammet vil gi kommunen en lånegjeld fra 2020 som vil ligge på 
gjennomsnittet av kommuner som har eller har hatt høy vekst.  
 
Ringerike kommune har de to siste årene tilsatt toppledere med meget høy kompetanse innen 
økonomiområdet.  Formannskap og kommunestyre informeres månedlig om kommunens økonomi.  
 
Eventuelle endringer i inntektssystemet for kommunene vil gi Ringerike kommune noe økte 
inntekter.   
 
Kan Ringerike kommune oppnå målene i reformen som egen kommune? 
Per pr i dag er Ringerike den 33. største kommunen i Norge. Vi vil være stor og robust nok til å oppnå 
målene i reformen som egen kommune. 
 
 
Rådmannens vurdering 

Forespørselen fra Fylkesmannen er besvart ut fra rapportene fra de fire arbeidsgruppene og 
samlerapporten fra KS konsulent.  Siden rapportene er felles for Hole, Jevnaker og Ringerike 
er svar som gjelder for kun Ringerike kommune besvart ut fra vedtatt Handlingsplan 2016-
2019, Budsjett 2016.  

Forslag til videre framdriftsplan for kommunereformarbeidet er lagt fram som egen sak for 
formannskap og kommunestyre.  

Rådmannen foreslår at svarbrevet tas til etterretning.  

 
 
 Ringerike kommune, 16.02.2016 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 
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Kommunereformen  

 

Arkivsaksnr.: 14/1003   Arkiv: 026 &23  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/16 Formannskapet 16.02.2016 

29/16 Kommunestyret 25.02.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune følger tidligere vedtatt program for utredning av 

kommunereformen med innbyggerundersøkelse våren 2016 og endelig 

kommunestyrevedtak i juni. (Alternativ 2) 

2. Det velges tre representanter til arbeidsgruppe, to fra posisjon og én fra opposisjon. 

3. Rapportene «Den nye kommunen», utarbeidet av KS-Konsulent, og «Plan for 

kommunikasjonsstrategi og medvirkningsprosess» tas til etterretning. 

 

Innledning / bakgrunn 
I forbindelse med Kommuneproposisjonen 2015 som Regjeringen la fram 14. 05.2014, ble 

det framlagt en melding om kommunereformen.  

 

Regjeringens mål er at kommunereformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg 

sammen til større og mer robuste kommuner. Færre og større kommuner skal gi bedre 

kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle 

bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgaver. Regjeringen har 

følgende mål for reformen: 

 Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 

 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

 Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

 Styrket lokaldemokrati 

 

Statsråden har invitert alle landets kommuner til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og 

å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. I brev til alle landets 

kommunestyrerepresentanter 28.10.2015 påpeker statsråden at det ikke er nok å utrede 

nullalternativet – det vil si en videreføring av dagens kommunegrenser. Fylkesmannen skal 

ha en sentral rolle i gjennomføringen av reformen. 

 

I oppdragsbrevet fra statsråden står det blant annet at alle kommuner må fatte 

kommunestyrevedtak og det er lagt opp til to alternative løp.  For de kommunestyrene som 

gjør vedtak innen høsten 2015, legges det til rette for at sammenslåing skal kunne vedtas 

sentralt i løpet av våren 2016. Alle andre kommuner må fatte kommunestyrevedtak innen 

sommeren 2016. Kommunene har et krav om å gi fylkesmannen svar på om det er grunn til å 

slå seg sammen med andre og hvem det i så fall er ønskelig å etablere en ny kommune 

sammen med. Svarfristen er satt til 01.07.2016 
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Ringerike, Jevnaker og Holes felles program for utredning av kommunereformen nådde en 

viktig milepæl 4. februar 2016. På møte med de tre kommunestyrene ble rapporten «Den nye 

kommunen» lagt fram. Rapporten er med på å danne grunnlag for intensjonsavtale og 

fremdriftsplan i kommunereformprogrammet.  

 

Arbeidet med kommunereformen har vært behandlet i politiske fora flere ganger: 

 FS 19. 08.2014 – sak 142/14 – Fylkesmannens gjennomgang av kommunereformen 

 KS 26.09.2014 – sak 118/14 – Kommunereformen – oppfølging i Ringerike kommune 

 KS 29.01.2015 – sak 8/15 - Program for utredning i Hole, Jevnaker og Ringerike 

kommuner 

 KS 29.01.2016 – sak 11/16 – Kommunereformen – status 

 Ringerikstinget 26.11.2014 

 

 

Beskrivelse av saken 
I «Program for utredning i Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner» ble det bestilt et 

utredningsarbeid som skal danne grunnlag for en eventuell intensjonsavtale som skal 

fremmes for kommunestyrene i mai/juni 2016.  

  

Utredningsarbeidets skulle se på utfordringer og utviklingsmuligheter for en ny kommune. 

Kommunene har i utredningsarbeidet fått bistand fra KS-konsulent.  Utredningen har hatt en 

organisering med styringsgruppe, arbeidsutvalg for styringsgruppa, administrativ 

prosjektgruppe og fire arbeidsgrupper.  

 

Alle arbeidsgrupppene hadde representasjon fra alle kommunene og arbeidet med hvert sitt 

tema: tjenesteyting, samfunnsutvikling, myndighetsutøvelse og demokrati.  

 

Arbeidsgruppenes rapporter er selvstendige dokumenter, samtidig som de  inngår i den 

samlede dokumentasjonen i utredningen, rapporten «Den nye kommunen». Rapporten ble 

bestilt av Jevnaker og Ringerike kommuner. Hole kommune kom med i arbeidet ved 

årsskiftet 2015-2016.  

 

Oppsummering fra rapporten «En ny kommune» 

 Regionen har en stor vekstmulighet gjennom nasjonal utbygging av veg og 

bane 

 Det er forventet større befolkningsvekst i regionen 

 De tre kommunene utgjør en felles bo-, arbeids- og serviceregion 

 Kommunene har et funksjonelt regionalt samarbeid 

 Hønefoss er regionsenter  

 Det er korte avstander mellom tettstedene, og ikke langt fra Hønefoss til 

yttergrensene av en ny kommune 

 Det er et økonomisk innsparingspotensial ved reduserte utgifter til politisk 

arbeid og administrasjon.  

 Beslutning før 01.07. vil gi mulighet til å få de økonomiske virkemidlene. 

Beslutning etter dette vil ikke gi de samme økonomiske virkemidlene.  
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Utredningene viser at forholdene ligger svært godt til rette for å etablere én ny 
kommune på Ringerike.  

 En ny kommune på Ringerike vil gi et bedre grunnlag for en samordnet 
utvikling av regionen. 

 Det er flere fordeler enn ulemper ved at de tre kommunene slår seg sammen. 

 Med den forventede befolkningsveksten og næringsutvikling vil én kommune 
ha en mer samordnet areal-, transport- og miljøplanlegging. 

 

Økonomiske forhold 

Det er lagt opp til statlige økonomiske virkemidler og tilskudd: 

 

 Dekning av engangskostnader som er avhengig av antall innbyggere og antall 

kommuner som slår seg sammen. Eksempelvis vil tre kommuner som slår seg 

sammen og får et innbyggertall på 20.000 – 49.999 innbyggere motta 35 millioner 

kroner. 

 Reformstøtte som utbetales på tidspunkt for sammenslåing til kommuner med mer 

enn 10.000 innbyggere. Eksempelvis vil en sammenslått kommune med innbyggertall 

30.000 – 49.999 motta 25 millioner kroner. 

 Inndelingstilskudd som kompensasjon for bortfall av basistilskudd og nedgang i 

regionalpolitisk tilskudd videreføres i reformperioden uendret i 15 år og deretter en 

nedtrapping over 5 år. (Forslaget er ute på høring.) 

 I tillegg vil kommunene få dekket 100.000 kr. til informasjon og 

folkehøring/spørreundersøkelser. 

Dersom kommunen skal oppnå dekning av engangskostnader og reformstøtte må vedtak 

treffes innen 1. juli 2016.  

 

Forslag til nytt inntektssystem for kommunene er nå ute på høring. I forslaget vil regjeringen 

legge til rette for sterke og levende lokalsamfunn i hele landet. For Ringerikes del innebærer 

forslaget en liten økning i tilskudd, mens det for Hole og Jevnaker innebærer en reduksjon i 

størrelsesorden 5 millioner kroner for hver av kommunene.  

 

Framdriftsplan 
I «Program for utredning av kommunereform i Jevnaker og Ringerike kommuner» var det 

lagt opp til presentasjon av rapporten «En ny kommune» på et felles kommunestyremøte 3. 

desember 2015. Etter at Hole kommune ble med i programmet ble framdriftsplanen endret.  

 

Arbeidsutvalget bestemte i november 2015 å flytte felles kommunestyremøte og framlegg av 

rapport til 4. februar 2016 for at Hole skulle delta både på møtet og med representanter i 

arbeidsgruppene. 

 

På arbeidsutvalgets møte 20. januar ble det lagt fram forslag til videre framdriftsplan for 

våren 2016. Det var et ønske fra ordførerne at det skulle utarbeides alternative forslag i 

forhold til innbyggerundersøkelse/folkeavstemming.  

 

Alternativ 1 – innbyggerundersøkelse og folkeavstemming 

• Februar/mars - Kommunestyrene – godkjenne framdriftsplanen og ta rapport til 

etterretning. Velge representanter til arbeidsgruppe (3 folkevalgte fra hver 

kommune, 2 fra posisjon og 1 fra opposisjon) 
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• Mars - Utarbeide intensjonsplan (Et grunnlagsdokument for 

innbyggerundersøkelse/folkeavstemming). Ansvarlig: Arbeidsgruppen 

• Mars – april - Forberede innbyggerundersøkelse og folkeavstemning, KS-

Konsulent og arbeidsgruppen.  

• Mars – april - Informasjonsmøter – se egen kommunikasjonsplan  

• April – kommunestyrene behandler intensjonsplanen 

• 02.05 – 13.05. – gjennomføre innbyggerundersøkelse 

• 20.05. – resultater fra innbyggerundersøkelse 

• Uke 21 – rådgivende folkeavstemning  

• Juni (etter oppsatt møteplan) – vedtak i kommunestyrene 

 

Alternativ 2 – innbyggerundersøkelse  

• Februar/mars - Kommunestyrene – godkjenne framdriftsplanen og ta rapport til 

etterretning. Velge representanter til Velge representanter til arbeidsgruppe (3 

folkevalgte fra hver kommune, 2 fra posisjon og 1 fra opposisjon) 

• Mars - Utarbeide intensjonsplan (Et grunnlagsdokument for 

innbyggerundersøkelsen). Ansvarlig: Arbeidsgruppen  

• Mars – april - Informasjonsmøter – se egen kommunikasjonsplan  

• Mars – april - Forberede innbyggerundersøkelse, KS-K og arbeidsgruppen  

• April – kommunestyrene behandler intensjonsplanen 

• 02.05 – 13.05. – gjennomføre innbyggerundersøkelse 

• 20.05. – resultater fra innbyggerundersøkelse 

• Juni (etter oppsatt møteplan) – vedtak i kommunestyrene 

 

Alternativ 3 – folkeavstemming 

• Februar/mars - Kommunestyrene – godkjenne framdriftsplanen og ta rapport til 

etterretning. Velge representanter til arbeidsgruppe (3 folkevalgte fra hver 

kommune, 2 fra posisjon og 1 fra opposisjon) 

• Mars - Utarbeide intensjonsplan (Et grunnlagsdokument for folkeavstemming). 

Ansvarlig: Arbeidsgruppen  

• Mars – april - Informasjonsmøter – se egen kommunikasjonsplan  

• Mars – april - Forberede folkeavstemning, KS-K og arbeidsgruppen 

• April – kommunestyrene behandler intensjonsplanen. 

• Uke 19 – rådgivende folkeavstemning  

• Juni (etter oppsatt møteplan) – vedtak i kommunestyrene 
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Alternativ løsning (utenfor fristen fra KMD) 

Alternativ 4 – utvidet tidsplan med innbyggerundersøkelse og/eller folkeavstemming og 

vedtak i kommunestyrene i oktober 2016.  

Forslaget ble presentert for styringsgruppa 23.10.15. Dette alternativet medfører at vi ikke får 

dekning av engangskostnader og reformstøtte på 60 millioner kroner. 

• Februar/mars - Kommunestyrene – godkjenne framdriftsplanen og ta rapport til 

etterretning. Velge representanter til arbeidsgruppe (3 folkevalgte fra hver 

kommune, 2 fra posisjon og 1 fra opposisjon) 

• Mars –  2 møter i styringsgruppa – innspill  med påfølgende utkast til arbeidet 

med plattform (dokument) 

• Mars – april – Utarbeide informasjonsmateriell – se egen kommunikasjonsplan  

• April – kommunestyrene behandler plattform (dokument). 

• April – medio mai - Informasjon/kommunikasjon/dialog 

• Juni – frist for svar til fylkesmannen 

• Mai-juni - Forberede innbyggerundersøkelse og/eller folkeavstemning, KS-K og 

arbeidsgruppen  

• Medio september - gjennomføre innbyggerundersøkelse/folkeavstemning 

• Oktober (etter oppsatt møteplan) – behandling og endelig vedtak i 

kommunestyrene 

 

Dokumenter og informasjon om reformen 
Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner har et felles nettsted: www.formdinframtid.no hvor 

alle aktuelle dokumenter forefinnes. Dokumenter finnes også på den enkelte kommunes 

nettsted.  

 

Fylkesmannen i Buskerud har opprettet en egen nettside om reformen. Her finnes de sentrale 

dokumentene i saken samt nyhetsartikler og orienteringer fra møter i Buskerud: 

http://prosjekt.fylkesmannen.no/Kommunereform// 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget et nettsted for kommunereformen. Her 

finnes aktuelle dokumenter og nyhetsartikler om Regjeringens og Stortingets arbeid med 

Kommunereformen: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/kampanjer/kommunereform.html 

 

Medvirkning, informasjon og medbestemmelse 

Involvering, dialog og medvirkning har stort fokus i det videre arbeidet med 

kommunereformen. Det må jobbes med informasjon og innbyggerinvolvering og dette 

ivaretas gjennom «Plan for kommunikasjonsstrategi og medvirkningsprosess».   

Arbeidet med kommunereformen settes på dagsorden i møter med hovedtillitsvalgte og 

hovedverneombud slik at hensynet til ansattes medbestemmelse er sikret. Rådmannen vil 

sørge for dette. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen mener at den viktigste grunnen til å vurdere kommunestrukturen må være å sikre 

og utvikle best mulig tjenester til befolkningen. Ringerike kommune er i dag av en størrelse 

som gir rom for å dekke alle kommunens nåværende oppgaver på en tilfredsstillende måte. 

Rådmannen mener at større enheter vil kunne gi grunnlag for bedre kapasitet og kvalitet på 
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tjenestene. Dette er også motivet for alle de samarbeidsordningene vi i dag har med våre 

nabokommuner. 

 

Regjeringen varslet i Stortingsmelding nr. 14 (2014-2015) om nye oppgaver for større 

kommuner. Dette dreier seg om en rekke områder som i dag tilligger staten og fylkene, 

eksempelvis innenfor velferd og lokal utvikling/overordnet planlegging. Dette er områder 

som krever høyt kompetente fagmiljøer som små kommuner ikke vil kunne bygge opp, men 

som større enheter vil gi rom for. I vår region vil en ny kommune i større grad kunne overta 

de nye oppgavene.  

 

Rådmannen ser på Ringerike kommune som en robust kommune med høy kvalitet på sin 

tjenesteproduksjon. Dette har vært mulig å få til på grunn av vår størrelse. Enda større 

enheter vil kunne lette arbeidet med ytterligere å forsterke kvaliteten på tjenestene. 

 

Rådmannen forutsetter at argumentasjonen for og mot folkeavstemming er godt kjent og 

velger derfor ikke å drøfte dette i saksframlegget.  Rådmannen mener at en godt gjennomført 

innbyggerundersøkelse vil gi kommunestyret god nok informasjon om hva innbyggerne 

mener i forhold til denne problemstillingen.  

 

Rådmannen tilrår at program for kommunereformen skal følge den opprinnelige 

framdriftsplanen med innbyggerundersøkelse og vedtak i kommunestyremøtet i juni, 

alternativ 2 i forslag til framdriftsplan. Dette vil blant annet sikre at vi får dekning av 

engangskostnader og reformstøtte på 60 millioner kroner. Videre vil den nye kommunen få 

økte inntekter på ca. 345 millioner kroner over de neste 20 årene sett i forhold til dagens 

organisering. (Forslag til nytt inntektssystem ligger ute nå ute på høring, høringsfristen er 

01.03.2016.) 

 

 

Vedlegg 

 Rapporten «En ny kommune» - Hole, Jevnaker og Ringerike 

 Plan for kommunikasjonsstrategi og medvirkningsprosess 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.02.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 
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Vegård skole - salg av eiendom  

 

Arkivsaksnr.: 15/8479   Arkiv: 614 &55  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/16 Formannskapet 16.02.2016 

30/16 Kommunestyret 25.02.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Eiendommen Vegård skole , gnr. 21, bnr. 8, selges til Åsa Vel på de vilkår som fremkommer 

av kjøpekontrakten.. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret vedtok 10.12.2015 i sak 153/15 at: 

 
1. Rådmannen får i oppdrag å gå i forhandlinger med ÅSA VEL med sikte på salg av 

Vegård skole til ÅSA VEL for markedspris.  

2. Forhandlingene skal baseres på at kommunestyre mener eiendommen skal brukes til 

bygdas beste. Kommunen bør også sikre seg forkjøpsrett ved eventuelt fremtidig 

videresalg.  

3. Rådmannen fremmer sak for kommunestyret om resultatet av forhandlingene for 

godkjenning.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Rådmannen gikk i forhandlinger med Åsa Vel i tråd med kommunestyrets vedtak. Det ble 

avholdt et innledende møte den 22. desember 2015. Ved ekstraordinært årsmøte i Åsa Vel 

den 13. januar 2016 fikk styret årsmøtets fullmakt til å gå i forhandlinger med kommunen. 

 

Forhandlinger ble avholdt den 20. januar 2015. Partene ble da enige om en kjøpesum på 

NOK 3 100 000,- men med forbehold om finansiering for kjøper. Videre ble det avtalt at 

kommunen får tinglyst forkjøpsrett ved eventuelt fremtidig videresalg av eiendommen til 

takst utført av en NTF-sertifisert takstmann, men minimum for NOK 3.178.550,-. Grunnen til 

at kjøpesummen minimum ble satt til NOK 3.178.550,- er at Åsa Vel skal få dekket sine 

omkostninger ved kjøpet dersom kommunen velger å benytte forkjøpsretten. Forkjøpsretts- 

heftelsen skal ikke være til hinder for at kjøper kan overdra kjøpekontrakten til et 

aksjeselskap hvor Åsa Vel er majoritetsaksjonær. Bakgrunnen for at Åsa Vel gis rett til å 

overdra kjøpekontrakten til et aksjeselskap hvor Åsa Vel er majoritetsaksjonær er å legge til 

rette for finansiering av kjøpet for Åsa Vel. 

 

Ved ekstraordinært årsmøte i Åsa Vel den 3. februar 2016 fikk styret fullmakt til å inngå 

kjøpekontrakt av skolen med Ringerike kommune. 

 

Juridiske forhold  
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Rådmannens oppfatning er at kjøpesummen på NOK  3.100.000,- utgjør markedspris. Dette 

er basert på at det er innhentet to uavhengige takster hvor salget skjer til høyeste takst. 

 

Det vil videre bli tinglyst en rett for Ringerike kommune til å ha liggende og vedlikeholde 

KUR-anlegget med ledninger, samt ha rett til adkomstvei til anlegget over 

eiendommen, dimensjonert for Septikservice sine biler.   

 

Videre skal det tinglyses rettighet for eiendommene gnr. 22, bnr. 24 og gnr. 22, bnr. 74 til å 

ha liggende og vedlikeholde stikkledning på eiendommen. 
 

I forbindelse med at Ringerike kommune har et KUR-anlegge liggende på eiendommen vil 

det bli tinglyst en skadesløserklæring knyttet til disse rettighetene til fordel for den til enhver 

tid eier av eiendommen. Erklæringen vil lyde som følger: 

 

«Rettighetshaver skal holde eier av eiendommen skadesløs for ethvert økonomisk tap 

grunneiere blir påført som en følge av rettigheten. Dette gjelder likevel ikke dersom 

skaden/tapet skyldes  forhold grunneier er ansvarlig for». 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er av den oppfatning at den fremforhandlede kontrakten er i tråd med 

kommunestyrets vedtak i sak 153/15. Kjøpesummen på NOK 3.100.000,- er i tråd med 

høyeste takst som gir uttrykk for markedsverdien. Kommunen er også sikret en forkjøpsrett 

ved evt. fremtidig videresalg. Forkjøpsretten er ikke til hinder for at Åsa Vel overdrar 

kjøpekontrakten til et aksjeselskap forutsatt at ÅSA Vel er majoritetsaksjonær. Dette åpner 

for finansieringsmuligheter for Åsa Vel noe som sikrer at eiendommen vil brukes til bygdas 

beste.  

 
Rådmannen vi derfor anbefalte kommunestyret å akseptere salg av skolen på de vilkår som 

fremkommer av kjøpskontrakten.  

 

 

Vedlegg 

 

Kjøpekontrakt 

 

 Ringerike kommune, 09.02.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder:  

saksbehandler: Torunn Kaspersen 
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Delegeringsreglement  

 

Arkivsaksnr.: 16/364   Arkiv: 047 &00  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/16 Formannskapet 16.02.2016 

31/16 Kommunestyret 25.02.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Delegeringsreglement datert 20.juni 2013 for Ringerike kommune vedtas med tillegg av nytt  

punkt 2.7 III.  

 

Punkt 2.7 III skal lyde: Kommunestyrets avgjørelsesmyndighet til å begjære påtale på vegne 

av kommunen er delegert  til rådmannen, jf. straffeprosessloven § 81.a 2 ledd. 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 
 

Ringerike kommunestyre vedtok i sitt møte den 20. juni 2013 nytt delegeringsreglement. Det 

er kommunestyret selv som må fatte vedtak om delegering, dette i henhold til kommuneloven 

§ 6 jf. § 39 nr.2.    

Kommuneloven § 6 har følgende ordlyd: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste 

kommunale og fylkeskommunale organer. De treffer vedtak på vegne av kommunen eller 

fylkeskommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.» 

 

Delegeringsreglementet som ble vedtatt i 2013 tar innledningsvis for seg generelle 

forutsetninger og retningslinjer, deretter behandles ordførers myndighet og ansvar. I  kapittel 

2 behandler reglementet hvordan myndigheten er delegert i Ringerike kommune. I kapittel 3 

behandles reglement og saksbehandlingsregler, og i kapittel 4 gis en oversikt over den 

myndighet som kommuneloven legger til kommunestyret. 

 

Juridiske forhold  
  

I henhold til kommuneloven § 39 nr. 2 skal kommunestyret vedta reglement for delegasjon av 

avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret 

ble konstituert. Siste vedtatte reglement, og eventuelle andre vedtak gjelder inntil nytt 

reglement er vedtatt. 

 

Ovennevnte bestemmelse betyr, at det nå sittende kommunestyre må fatte vedtak om 

delegering og avgjørelsesmyndighet. 

 

Rådmannens vurdering 
  



  Sak 31/16 

 

 Side 48   

 

Delegeringsreglementet fra 2013 er relativt nytt, og rådmannen ser ikke behov for endring av 

selve reglementet på nåværende tidspunkt.  

 

Punkt 2.7 i reglementet gjelder avgjørelsesmyndighet delegert fra kommunestyret til 

rådmannen. Rådmannen ønsker her å få inn en presisering om retten til å begjære påtale, slik 

at det ikke skal være tvil om at rådmannen er delegert denne myndighet. I tidligere 

delegeringsreglement var dette tatt inn som eget punkt, og bør inn også i reglementet som ble 

vedtatt i 2013. 

 

Det er straffeprosessloven § 81 a, 2. ledd  som gir kommunestyret hjemmel til å delegere 

denne myndigheten til rådmannen. 

 

Når det er nødvendig, eller ønskelig med endringer av reglementet står kommunestyret fritt 

til både å endre selve reglementet, samt til å gjøre vedtak om delegering av enkeltsaker. 

  

Det delegerende organ kan når som helst trekke fullmakten som er gitt tilbake, det kan gi 

generelle eller konkrete instrukser hvordan underordnet organ skal avgjøre saker, eller det 

kan beslutte at det selv skal treffe vedtak i en bestemt sak som ligger innenfor rammen av et 

generelt delegeringsvedtak, dette med bindende virkning for det underordnende organ. Det 

delegerende organ kan ta det underordnede organs vedtak opp til ny vurdering, eventuelt å 

omgjøre dette i samme omfang som det kunne omgjort sitt eget vedtak, det vil i praksis si, i 

første rekke til gunst for en part.  

 

Kommunestyret kan aldri delegere fra seg selve ansvaret for de avgjørelser som skal treffes, 

og enkelte saker kan ikke delegeres, dette i henhold til kommuneloven jf. 

delegeringsreglementet. 

 

Saker om delegering vil således bli lagt frem til politisk behandling så snart det er behov for 

dette. 

 

 

Vedlegg 
 

Delegeringsreglement vedtatt 20. juni 2013 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.01.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Rune Erstad 

saksbehandler: Else-Gro Warp 
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Retningslinjer for tildeling av kommuale bolig i Ringerike kommune  

 

Arkivsaksnr.: 16/444   Arkiv: 614 &00  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/16 Eldrerådet 01.02.2016 

3/16 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 02.02.2016 

20/16 Formannskapet 16.02.2016 

32/16 Kommunestyret 25.02.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte forslag til retningslinjer vedtas. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Gjennom arbeidet med «Boligsosial handlingsplan» og realisering av denne, samt gjennom 

prosjektet «Fra leie til eie» i samarbeid med Husbanken og Ringerike Boligstiftelse, er det 

framkommet at kommunen trenger nye og klare retningslinjer for tildeling av kommunal 

bolig (bolig for vanskeligstilte på boligmarkedet). 

 

Rådmannens vurdering 

Det er den enkelte innbyggers ansvar selv å skaffe seg egnet bolig. I enkelte tilfelle, der den 

enkelte selv ikke er i stand til dette, må kommunen tilby en midlertidig utleiebolig. Dette kan 

skje gjennom en leilighet kommunen eier, eller ved framleie av en leilighet kommunen leier. 

Vedlagt følger forslag til nye tildelingskriterier for slik bolig. 

 

Vedlegg 

 Forslag til tildelingskriterier for kommunal bolig i Ringerike kommune. 

 Notat fra rådmannen, dat. 17.02.16 

 

 Ringerike kommune, 21.01.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i barnehage  

 

Arkivsaksnr.: 16/396   Arkiv: F73  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/16 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 03.02.2016 

19/16 Formannskapet 16.02.2016 

33/16 Kommunestyret 25.02.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det anbefales at Kommunestyret vedtar «Rutine og veileder for håndtering av mistanke om 

seksuelle overgrep i barnehage»  

 

 

Sammendrag 
Med utgangspunkt i Barne- og likestillingsdepartementets veiledere; «Seksuelle overgrep 

mot barn, en veileder for hjelpeapparatet» og «Mistanke om ansattes seksuelle overgrep mot 

barn», er det utarbeidet retningslinjer for hvordan mistanke om slike overgrep skal håndteres 

i Ringerike kommune. Retningslinjene er gjeldende for både de kommunale og private 

barnehagene i kommunen. Dette blir en del av kommunens internkontrollsystem.  

I retningslinjene har man forsøkt å lage rutiner og veiledning for behandling av et 

saksområde som er svært vanskelig. Veilederen har en konkret rutinebeskrivelse, som sier 

noe om hva man gjør ved mistanke og hvem som skal kontaktes.  

Planen har en juridisk og psykologisk definisjon på hva seksuelle overgrep er. Den beskriver 

fysiske og psykiske tegn på overgrep i ulike aldere, fra 0-2år, fra 3-5 og 6-12 år. 

Den beskriver også barn i risikosituasjoner, samt overgrep som begås av andre barn og av 

voksne, enten det er ansatte eller andre voksne i barnets nærhet/familie. Det er beskrevet 

forebygging og informasjon til barna fra de voksne.  

Planen beskriver også barns naturlige seksualitet. 

 

I den siste delen av planen er det lagt ved vedlegget; «Rutine for barnevernstjenestens 

håndtering av mistanke om vold» 

   

 

Bakgrunn 
Rutinen/veilederen som omhandler mistanke om seksuelle overgrep i barnehagen, har tatt 

utgangspunkt i Barne- og likestillingsdepartementets veiledere;  

 «Seksuelle overgrep mot barn, en veileder for hjelpeapparatet», 

 «Mistanke om ansattes seksuelle overgrep mot barn», 

 «Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger», 

 «Formidling av opplysninger og samarbeid der barn utsettes for vold i familien»    
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Økonomiske forhold 

 «Rutine og veileder for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i barnehage» får 

ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Rutinen/veilederen er drøftet med de kommunale og private barnehagelederne.  

 

 

Rådmannens vurdering 
«Rutine og veileder for mistanke om seksuelle overgrep i barnehage» skal være informativ og 

være retningsgivende for barnehagepersonalet i de kommunale og private barnehagene.  

Rådmannen anbefaler at denne planen vedtas. 

 

Vedlegg 
«Rutine og veileder for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i barnehage» 

 

 

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, 20.01.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

saksbehandler: Torill Ånesen 
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360 Detaljregulering for Tosseviksetra - 2. gangsbehandling  

 

Arkivsaksnr.: 14/1017   Arkiv: PLN 360  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/16 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 15.02.2016 

22/16 Formannskapet 16.02.2016 

34/16 Kommunestyret 25.02.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_360 Detaljregulering for Tosseviksetra med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas. 

2. Reguleringsplanene 293 Bernhatten-Tosseviksetra og 264 Tosseviksetra øst overlappes 

av ny plan og oppheves.  

 

 

Sammendrag 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse i tråd med kommunedelplan for 

Ådalsfjella. Planen innebærer en fortetting av eksisterende hytteområde, samt utbygging av et 

nytt delområde; Hyttekastberga.  

 

Det er i dag 115 eksisterende hytter i planområdet, og 20 regulerte ubebygde tomter. Planen 

åpner for 75 nye tomter. Totalt vil det kunne bli 210 hytter innenfor planområdet. Det er 

foreslått at 37 tomter kan bebygges med oppstugu. I tillegg reguleres to områder med formål 

fritidsbebyggelse- konsentrert / utleiehytter. Her åpnes det for bygging av leiligheter og 

enkelthytter, totalt 26 enheter.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Planforslaget ble 1.gangsbehandla av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) 

og vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 11.06.2012, sak 81/12.  

Se "Lenker" for saksdokumenter fra 1. gangsbehandling, høring og offentlig ettersyn.  

 

Vedtakspunkt nr 3 i HMAs vedtak var:  

Før 2. gangsbehandling skal: 

a) Forhold knytta til renovasjon være ivaretatt i planen. 

b) Forhold knytta til brannvann være nærmere utreda og eventuelt tatt inn i 

reguleringsbestemmelsene. 

c) Vann- og avløpsplan for området være utarbeida og følge planen. Områder for 

avløpsanlegg må være vist på plankartet. 

d) Formulering av rekkefølgebestemmelse om kryss ved Ringmoen være avklart med 

Statens vegvesen. 

e) Det gjøres en grundigere vurdering og framlegges dokumentasjon for de 37 nye 

tomtene som tillates bebygd med oppstugu, jf. § 2.2 i bestemmelsene til 

kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt 30.06.11. 
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Oppfølging av disse punktene er omtalt under rådmannens vurdering.  

 

Beskrivelse av saken 
Planforslaget (vedlegg 2-4) 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangsbehandling og består av:  

- Plankart i målestokk 1:5000 

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 293 Bernhatten-Tosseviksetra vedtatt 

06.03.2003, og 264 Tosseviksetra øst vedtatt 27.01.2000. Hovedformål i disse planene er 

fritidsbebyggelse. Området ved Hyttekastberga er uregulert.  

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

Videre følger omtale av de viktigste endringer etter 1.gangsbehandling. I tillegg er det gjort 

mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget, og for å imøtekomme 

høringsuttalelser. 

 

Ny adkomstveg og tomtejustering 

Etter høring og offentlig ettersyn har det kommet ønske om å regulere adkomstveg til 

tomtene nordvest i planområdet. Det var ikke vist adkomstveg her ved høring og offentlig 

ettersyn. Regulerte tomter i dette området er: N1-N7 som per i dag ikke er fradelt, og tilhører 

Stein Olav Bleken (gnr/bnr 296/1). I tillegg er det 3 eksisterende hyttetomter i området:  

 Gnr/bnr 296/1/77  Knut J Weberg Grønvold 

 Gnr/bnr 296/33 Johan Fredrik Fredriksen  

 Gnr/bnr 296/90 Tor-Erik Sand 

 

Tomtene N2 og N7 foreslås med en noe annen plassering enn tidligere, for å tilpasse til ny 

adkomstveg. Se vedlegg 5 for situasjonskart som viser adkomstveg og ny og gammel 

plassering av tomter. 

 

Berørte grunneiere er orientert om forslag til ny adkomstveg, og har gitt skriftlige 

tilbakemeldinger om dette (vedlegg 6). Grønvold og Sand har ingen innvendinger, mens 

Fredriksen har innvendinger mot den delen av veien som går opp til kollen som tomtene 

296/33, 296/90 og N6 ligger på. Denne delen av vegen er vist i vedlagt situasjonskart, men er 

ikke tatt med som regulert adkomstveg på forslag til plankart. 

 

Ny tuntomt 

Tor-Erik Sand har sendt inn søknad om tuntomt for gnr/bnr 296/90. Berørte grunneierne i 

området har samtykket til denne endringen (vedlegg 7).  

 

Forlengelse av adkomstveg til gnr/bnr 297/20 og tomt nr 146 

Veg til Elida og Kåre Engen med forlengelse fram til ny tomt nr. 146 er lagt inn i 

planforslaget.  

 

Avløpsanlegg 

Område for avløpsanlegg er utvida noe med bakgrunn i detaljert vurdering av 

avløpsforholdene i området. Forklaring til dette er gitt i VA-materialet. Det er ikke 
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eksisterende fritidsbebyggelse i dette området, og derfor ikke behov for ny varsling. Mellom 

område for renseanlegg og Hyttekastbekken er formål endra fra skogbruk til friluftsområde, 

med tilhørende bestemmelse for å hindre terrenginngrep i dette området. Det er lagt inn noen 

flere områder for vannforsyning i tråd med VA-planen.  

 

Rekkefølgebestemmelse om kryss 

Bestemmelse knytta til venstresvingefelt ved Ringmoen er endret, og avklart med Statens 

vegvesen (se omtale under rådmannens vurdering).  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 21.06.2012 -22.08.2012, og i samme 

periode ble forslaget sendt til berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til 

uttalelse. I perioden 29.08.2012-10.10.2012 ble forslaget sendt regionale myndigheter til 

uttalelse. Det kom inn totalt 5 uttalelser (vedlegg 8). Hovedtrekkene i uttalelsene er referert 

og kommentert i vedlegg 9. Det er ingen formelle innsigelser til planforslaget, og 

kommunestyret kan dermed vedta planen.  

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011 er planområdet avsatt til 

fritidsbebyggelse, næringsbebyggelse og landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF).  

Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordna planer.  

 

Kommunedelplan for Ådalsfjella angir byggeforbud i en 100 m sone fra vann og vassdrag i 

LNF-områder, og 50 m i byggeområder. Det er flere mindre vann og bekker i planområdet. 

50 m byggegrense fra bekkedrag vil berøre flere eksisterende tomter, både med og uten 

bebyggelse. Rådmannen anser at det er riktig å opprettholde disse tomtene, som er regulert og 

godkjent i tidligere planer. Det er derfor ikke lagt inn byggegrense på de aktuelle 

eksisterende tomtene, der en 50 m byggegrense ville ødelegge tomta som byggetomt. På nye 

tomter langs bekkedrag er 50 m byggegrense lagt inn.  

 

Et av områdene for avløpsanlegg (BAV) ligger innenfor 50 m sone fra bekk. Dette var også 

vist ved høring og offentlig ettersyn, men området er utvida etter det. Plassering og utvidelse 

er basert på grundige hydrogeologiske vurderinger (vedlegg 4.5 og 4.6), og plasseringen 

anses som hensiktsmessig. Eventuell etablering av avløpsanlegg i dette området vil ikke 

medføre store bygg. Hensyn til bekkedrag vil bli ivaretatt i en eventuell søknadsprosess for 

framtidig avløpsanlegg.  

 

Juridiske forhold  
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken fram for kommunestyret til vedtak. 

Saken behandles først i HMA og Formannskapet. 

 

Økonomiske forhold 
I forbindelse med opparbeidelse av nytt kryss med venstresvingfelt på E16 ved Ringmoen har 

kommunen forpliktet seg til å dekke 2 millioner kroner av en totalsum på 10 millioner kroner. 

Lokale tiltakshavere bidrar med 3 millioner kroner, og Statens Vegvesen og Buskerud 

Fylkeskommune bidrar med det resterende beløpet. Kommunen forskutterer grunneiernes 

andel. Det er avsatt 5 millioner kroner til dette i Ringerike kommunes budsjett for 2016.  
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Rådmannens vurdering 
Utleiehytter  

Ved 1. gangsbehandling av planforslaget ønsket rådmannen å avvente høringsinnspill før 

anbefaling med tanke på regulering av områder for utleiehytter. Fylkesmannen viser i sin 

uttalelse til at det i arbeidet med kommunedelplan for Ådalsfjella ble lagt stor vekt på satsing 

på næringsutvikling og turisme, blant annet på Tosseviksetra. Videre ba fylkesmannen 

kommunen om å nøye vurdere om det er ønskelig å åpne for ordinær fritidsbebyggelse i 

område avsatt til næringsformål i kommunedelplanen.  

 

Forslagsstiller har ønsket å regulere området til fritidsbebyggelse- konsentrert. Begrunnelsen 

er et usikkert utleiemarked, og ønske om å ha mulighet til å vurdere salg dersom 

utleiemarkedet svikter. Formål fritidsbebyggelse- konsentrert er valgt for å kunne bygge 

leiligheter.  

 

Kommunedelplanen for Ådalsfjella er en relativt ny plan, og som fylkesmannen bemerker ble 

det i planprosessen lagt stor vekt på næringsutvikling og turisme. Rådmannen har samtidig 

forståelse for forslagsstillers ønske om å ha mulighet til salg.  

 

Rådmannen anbefaler å regulere de to aktuelle områdene til kombinert formål 

fritidsbebyggelse- konsentrert / utleiehytter, med bestemmelse om at en viss andel skal være 

utleieenheter. Dette er avklart med forslagsstiller. 

 

I kommunedelplan for Ådalsfjella er ca 5 daa i område FK/UH2 på plankartet avsatt til 

næringsformål, mens i detaljreguleringen er FK/UH2 ca 11 daa.  

 

Oppfølging av vedtakspunkter ved 1.gangsbehandling  

Ved 1. gangsbehandling av planforslaget ble det lista opp noen punkter som skulle være 

avklart før sluttbehandling av planen. Videre følger en redegjørelse om oppfølging av disse 

punktene.  

 

Renovasjon 

Hytterenovasjon er pålagt etter renovasjonsforskriften. Kommunedelplan for Ådalsfjella sier 

at renovasjon skal medtas som et eget punkt i reguleringsplaner, og at område for kontainere 

skal vises. Rådmannen har vært usikker på hvordan dette skal ivaretas i de enkelte 

reguleringsplanene. I 2012 ble det derfor avholdt et møte med Hadeland og Ringerike 

Avfallsselskap (HRA), grunneiere i Ådalsfjella og Vikerfjell forum AS. I etterkant av møtet 

har rådmannen konkludert med at det i planbeskrivelsen for reguleringsplaner i Ådalsfjella 

skal dokumenteres hvordan renovasjon skal løses.  

  

Med bakgrunn i dette er det tatt inn en beskrivelse av renovasjonsordningen i 

planbeskrivelsen for Tosseviksetra. Konteinere er i dag plassert langs atkomstvegen nede ved 

fylkesvegen. Planen for Tosseviksetra kan derfor ikke regulere areal til konteinere, da 

planavgrensninga ikke omfatter dette området. I følge forslagsstiller fungerer ordningen med 

renovasjon for tiden godt. Rådmannen anser at renovasjon er tilstrekkelig ivaretatt i planen.  

 

Brannvann 

Temaet er drøfta med Brann- og redningstjenesten. I et hytteområde som Tosseviksetra er 

tilfredsstillende adkomstveger og tilgang til brannvann viktig. Det er lagt inn en nærmere 
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beskrivelse av dette i planbeskrivelsen. Forslagsstiller kommer til å sette ned to kummer for 

brannvann.  

 

Vann- og avløpsplan 

Sweco har utarbeida en vann- og avløpsplan for Tosseviksetra/Hyttekastberga (se vedlegg 

4f). Områder for fellesanlegg er vist på plankartet. Kommunen anbefaler at det i nye 

utbyggingsområder bygges felles gråvannsløsninger. Reguleringsbestemmelsene åpner 

imidlertid for enkeltanlegg i områder der det er hensiktsmessig.   

 

Rekkefølgebestemmelse om kryss ved Ringmoen  

Det er lagt inn følgende bestemmelse om kryss ved Ringmoen:  

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye hytter innenfor planområdet før 

gjennomføring av bygging av nytt kryss med venstresvingefelt mellom fylkesveg 172 

og riksveg E16 Ringmoen er sikret. Unntak fra denne rekkefølgebestemmelsen gjelder 

følgende tomter, som er regulert i tidligere reguleringsplaner: N1-N7, gnr/bnr 

297/48, 297/50, 297/53, 297/82, 297/95 og tomtene 95, 97, 98 og 99.  

 

Statens vegvesen har godkjent formulering av rekkefølgebestemmelse i brev datert 

29.06.2015 (vedlegg 10). Rådmannen legger til grunn at avtalen om finansiering og 

gjennomføring av kryss innebærer at gjennomføringen er sikret, slik det er formulert i 

bestemmelsen, og at det kan gis igangsettingstillatelse til nye hytter når reguleringsplanen er 

vedtatt. Statens vegvesen har bekreftet denne forståelsen i møte med kommunen. Det 

forventes at utbygging av krysset vil bli gjennomført i 2016.  

 

Oppstugu 

Planforslaget tillater oppstugu på 37 tomter, av totalt 210 tomter i planområdet. 

Kommunedelplanen legger opp til en restriktiv holdning til oppstugu, og med bakgrunn i 

dette har rådmannen vært noe skeptisk til antallet tomter for oppstugu.  

 

Forslagsstiller har gjort en vurdering av tomtenes egnethet på overordna nivå. Vurderingen er 

basert på befaring i terrenget.  Det er foreslått oppstugu i nye områder, som ikke ligger på 

kanten og ikke for nær eksisterende bebyggelse. Tomtene som er foreslått tillatt bebygd med 

oppstugu er vist på et eget kart og det er utarbeida snitt (se vedlegg 4c).  

 

Rådmannen v/areal- og byplankontoret har befart området sammen med forslagsstiller i 2011. 

Rådmannen anser at vurdering av oppstugu er tilstrekkelig dokumentert.  

 

Samla vurdering 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anser rådmannen at punkter som skulle avklares før 2. 

gangsbehandling er ivaretatt. Det er nå over 3 år siden planforslaget var på høring og 

offentlig ettersyn. Hovedgrunnen til dette har vært problemstillingen med 

rekkefølgebestemmelse om venstresvingfelt ved Ringmoen. Dette er nå løst, og det er på tide 

å legge planforslaget fram for sluttbehandling. Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor 

anbefaler rådmannen at planforslaget vedtas slik det det nå foreligger. 

 

Vedlegg 
1.  Oversiktskart  

2.  Forslag til plankart merka 2. gangsbehandling  

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser, merka 2.gangsbehandling 
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4.  Planbeskrivelse, merka 2. gangsbehandling  

4.1 *Temakart tuntomter 

4.2 *Temakart grøntstruktur 

4.3 *Temakart oppstugu og snitt 

4.4 *Sjekkliste risiko- og sårbarhet 

4.5 *Hydrogeologisk vurdering HACO 2006 

4.6 *VA-plan SWECO 2015 

5.  *Ny adkomstveg og tomtejustering, situasjonskart  

6.  *Ny adkomstveg, tilbakemelding fra berørte  

7.  *Ny tuntomt, søknad og tilbakemelding fra berørte 

1.  *Høringsuttalelser:  

a) *Kommunens forurensningsmyndighet, 26.06.2012 

b) *Elida og Kåre Engen, 22.08.2012 

c) *Morten Fornes, 21.08.2012 

d) *Fylkesmannen i Buskerud, 10.10.2012 

e) *Statens vegvesen, 10.10.2012 

2.  Oppsummering og vurdering av høringsuttalelser 

3.  *Brev fra Statens vegvesen, godkjenning av rekkefølgebestemmelse 09.06.2015 

 

Lenker 
1. Kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011 

2. Dokumenter fra 1. gangsbehandling av planforslaget, høring og offentlig ettersyn: 

Saksframlegg, saksprotokoll, plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og 

oppsummering av uttalelser til oppstart  

 

 

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, 29.01.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Guro Skinnes 
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Detaljregulering 0605-402 Ringveien 10 boligprosjekt 2.gangs behandling 

 

Arkivsaksnr.: 15/221   Arkiv: PLN 402  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/16 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 15.02.2016 

23/16 Formannskapet 16.02.2016 

35/16 Kommunestyret 25.02.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_402 detaljregulering for "Ringveien 10 boligprosjekt" med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 15 SV Norderhov, stadfestet 25.09.1947, som blir 

berørt av ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 

bestemmelser, oppheves. 

 

Sammendrag 
Formålet med planen er å tilrettelegge for oppdeling av eksisterende tomt, gnr. 49/10 til tre 

tomter samt etablering av bolig på de to fradelte tomtene. Området er i dag avsatt til bolig. 

Planen medfører nedbygging av en frukthage og fortetting av eksisterende boligområde men 

anses ikke å endre områdets karakter vesentlig. 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning, sak 

13/15 09.02.2015 og av Formannskapet, sak 23/15 17.02.2015. Planforslaget ble vedtatt lagt 

på høring og offentlig ettersyn og lå ute i perioden 28.02.2015 – 11.04.2015. 

 
Beskrivelse av saken 
Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart i målestokk 1:1000 

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse 

  

Området som reguleres er avsatt til bolig. Området er sentrumsnært og sørvest-vent. 

Forslaget legger opp til en boligtype og utnyttelse som er i samsvar med omkringliggende 

tomter, men innebærer nedbygging av en frukthage som skaper et visuelt grøntareal i 

området. Ved varsel om oppstart kom det bl.a. merknader i forhold til naboers solforhold, 

stedets karakter, trafikksikkerhet og støy.  

 

Rådmannen anser at endringen av områdets karakter er akseptabel og ser planforslaget som 

en naturlig følge av ønsket om fortetting i sentrumsnære områder. 
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Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet omfattes av reguleringsplan 15 SV Norderhov stadfestet 25.09.1947. Dette er en 

plan av eldre dato og overstyres av kommuneplanen. 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Eiendomsgrense er trukket tilbake til 6m fra naboeiendom ved tomt 3. 

 Bestemmelsene er endret ved at det er lagt inn høydebegrensning på garasje plassert 

utenfor byggegrensene. 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 28.02.2015 – 11.04.2015. I samme 

periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 

tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 9 uttalelser. Disse følger vedlagt i 

planbeskrivelsen. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert nedenfor.  

Fylkesmannen i Buskerud, brev datert 07.04.2015 

Forutsetter at kommunen har vurdert behov for lekearealer iht. kommuneplanens 

bestemmelser og at det aktuelle planområdet ikke har potensial som lekeareal for å sikre 

tilstrekkelige lekemuligheter. 

Ber om at bestemmelse om støy vurderes i forhold til «stille side». 

Forslagstillers kommentar: Forholdet til barn og unges interesser er kommentert tidligere og 

ivaretatt i forbindelse med planprosessen. 

Støyforhold er utredet i hht. T1442/2012, og bestemmelsenes punkt om «stille side» fjernes. 

Rådmannens kommentar: Merknaden anses tilfredsstillende besvart av forslagstiller 

Statens vegvesen, brev datert 07.04.2015 

Statens Vegvesen uttaler at adkomsten til de 2 nye boligene blir fra Myrveien som er 

kommunal vei med lite trafikk, og at det ikke er spesiell fare for ulykkessituasjoner i området. 

Har ellers ingen merknader til støyforhold. 

Forslagstillers kommentar: Ingen kommentar 

Rådmannens kommentar: Ingen kommentar 

    

Buskerud Fylkeskommune, brev datert 10.04.2015 

Uttaler at alle deres anmerkninger er ivaretatt i forbindelse med planprosessen. 

Forslagstillers kommentar: Ingen kommentar 

Rådmannens kommentar: Ingen kommentar 
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Jernbaneverket, brev datert 23.03.2015 

Viser til tidligere merknader, og bekrefter at dette er ivaretatt i planprosessen. 

 

Forslagstillers kommentar: Ingen kommentar 

Rådmannens kommentar: Ingen kommentar 

  

Svein Jørgensen, e-poster datert 18.03 &10.04 -2015 

Kommenterer trafikkforholdene i krysset Myrveien/ Ringveien. Påpeker at større kjøretøy må 

kjøre om Høyby da jernbaneundergangen er for liten til at slike kjøretøy kan passere. 

Han ønsker en oppgradering av krysset Ringveien/ Myrveien og viser mulig løsning.  

 

Forslagstillers kommentar: Svein Jørgensen beskriver dette som det han oppfatter som et 

eksisterende problem. Det har alltid vært slik at store kjøretøyer har måtte kjøre om Høyby. Eneste 

løsning på dette er at på sikt må denne undergangen bygges om for å ivareta trafikken for alle de som 

bor i området. Det er oss bekjent ingen umiddelbare planer om et slikt tiltak. I forbindelse med et slikt 

tiltak, ville det antagelig være aktuelt også å foreta ei generell oppgradering av kryssløsninger. 

Når dette er sagt, så vil ikke 2 boenheter være utløsende for et slikt omfattende prosjekt, og det er ikke 

realistisk å se et slikt stort prosjekt i sammenheng med bygging av 2 boliger 

 

Rådmannens kommentar: Forslag til løsning av oppgradering av krysset Myrveien/Ringveien 

fra Svein Jørgensen er vurdert av kommunens veiavdeling. Det er ikke midler og kapasitet til 

å gjøre en slik oppgradering foreløpig. Ut i fra prosjektets størrelse og konsekvenser i form 

av skapt trafikk anses det ikke rimelig å pålegge forslagstiller oppgradering av krysset. 

 

Mette Bergstrøm & Steinar Hovde, brev datert 08.04.2015  

Mener det blir for mye med to leiligheter pr. tomt da dette vil kunne skape utfordringer med 

parkering i gata med dårlig framkommelighet som resultat. Mener dette kan være uheldig 

bl.a. i forhold til sikkerheten.  

Mener standarden på Myrveien er lav og at det vil bli stor belastning på Myrveien, 

Ringveien; Høyby og Vinterovveien. Frykter det vil bli mye støv og støy i byggeperioden og 

ber om anslag på hvor mange lastebillass som skal kjøres ut.  

Forslagstillers kommentar: Størrelsen på husene er helt normale i hht de krav som settes for 

dagens boligstandard. 

Som tidligere nevnt i våre kommentarer skal parkering skje på egen tomt, og om andre 

beboere/ besøkende parkerer i gata og dermed hindrer ferdsel for andre kjøretøyer, så bør 

det gjøres ei vurdering om skilting for parkering forbudt, uavhengig av disse 2 nye boligene. 

Om parkering skjer til hinder for andres innkjøring, så må problemet tas opp med den som 

forårsaker dette. 

Statens Vegvesen har også uttalt seg om Myrveien som et område med lite trafikk og ikke 

spesiell fare for ulykkessituasjoner. 

I en byggeperiode er det naturligvis større trafikk og støy i forbindelse med bygging, men 

dette er ikke noe vedvarende problem. Slik er det over alt der det bygges nye boliger i en 

periode. I samme gate har det også tidligere vært bygd 3 nye boliger uten at problemer har 

oppstått. 
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Rådmannens kommentar: Rådmannen har fått opplysninger om at tiltaket vil medføre behov 

for å transportere bort om lag 35 lastebillass og at dette sannsynligvis vil skje innenfor en 

tidsperiode på 2-3 uker når tomten klargjøres for bygging. Rådmannen anser at denne 

belastingen vil være forsvarlig. Rådmannen er kjent med at det i området er dårlig 

fremkommelighet og er i gang med å undersøke behovet for å regulere muligheten til 

gateparkering strengere. Rådmannen anser imidlertid at dette er et arbeid som ikke blir 

direkte berørt av utbyggingen planforslaget vil medføre. 

  

Eivind Bjørntvedt, e-post datert 10.04.2015 

Mener seg som nabo sterkt berørt av utbyggingen av nabotomt med hensyn til solforhold. 

Ønsker primært at tomten deles slik at den kun gir rom for ett bygg plassert sentralt på tomta. 

Sekundært ønskes det at plassering av bygninger, tillatt kotehøyde og takform låses i planen 

slik at solforholdene for 49/23 ikke forringes utover det som vises av soldiagram vedlagt 

saken. 

Forslagstillers kommentar: For dette prosjektet er det intensjon om å bygge ut prosjektet i 

hht. tegninger og situasjonsplan utarbeidet av arkitekt Myrseth, slik som Bjørntvedt ønsker.  

Utarbeidet prosjekt har tatt hensyn til ønsker fra Bjørntvedt og andre naboer om tilpassing 

så langt det er mulig. 

Kotehøyde for byggene vil bli fastlagt i forbindelse med innsending av byggesøknad, som 

også vil bli varslet til Bjørntvedt. Intensjonen er å følge de kotehøyder som er satt på 

tegningene som FG (Ferdig gulv) 

Byggene kan bebygges med pulttak slik Bjørntvedt ønsker, dersom kommunen aksepterer 

dette. 

Rådmannens kommentar: Det vil etter gjeldende regulering være anledning til å rive 

eksisterende hus og bygge nytt inntil fire meter fra tomtegrense slik at ulempe for 

naboeiendommen blir større enn reguleringsforslaget legger opp til. Rådmannen anser at 

planforslaget i tilstrekkelig grad har tilpasset seg i forhold til nabos ønsker for å ivareta 

hensynet til sol på uteplass. Planforslaget blir fremmet med krav om pulttak.  

  

Ringerike kommune brann e-post datert 07.04.2015 

Stiller krav om tilfredsstillende avstand og brannkrav mellom bygninger. 

Påpeker utfordringer med fremkommeligheten i området og presiserer at planen ikke må 

medføre forverring av denne. 

Forslagstillers kommentar Disse krav er ivaretatt i prosjektet, og vil bli påsett i forbindelse 

med byggesaksbehandlingen. Parkeringsdekning er sikret inne på egen tomt. 

Rådmannens kommentar: I forhold til framkommelighet er det tatt initiativ til en nærmere 

vurdering av behovet for å bedre denne. Merknaden anses ellers tilfredsstillende besvart av 

forslagstiller. 

 

Innsigelser 

Det er ikke varslet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 
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Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til bolig. Reguleringsplan 15 SV Norderhov er 

en eldre plan og overstyres derfor av kommuneplanens arealdel. 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Saken behandles først i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet. 

Økonomiske forhold 

Planen antas ikke å ha direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. 

Naturmangfoldloven 

Planbeskrivelsen vurderer planens konsekvenser ette naturmangfoldlovens prinsipper § 8-12. 

Arealene som tillates bebygd er i dag hage og rådmannen anser at planforslaget ikke er i 

konflikt med hensynene loven er satt til å ivareta. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen anser at forslaget tilrettelegger for en fornuftig utnyttelse av tomten.  

Rådmannen anser at planbeskrivelsen kunne vært noe mer bearbeidet, men at den i forhold til 

tiltakets omfang er forsvarlig. 

Bebyggelsen planforslaget tilrettelegger for er tilpasset terrenget ved at det er trukket inn i 

skråningen og er i samme størrelse som omkringliggende bebyggelse. Områdene rundt 

planområdet er et etablert boligområde med bebyggelse fra ulike perioder. For å imøtekomme 

merknader fra naboer og bedre utsikt/solforhold for disse har forslagstiller åpnet for å fremme 

forslaget med føringer om pulttak. Dette kan bryte noe med omkringliggende bebyggelse, 

men rådmannen anser at variasjonen i eksisterende bebyggelse gjør bruddet mindre markert. 

Forslag med saltak anses foretrukket fra forslagstillers side, men dette vil medføre noe større 

ulempe for naboer i form av tap av sol/utsikt.  

Rådmannen har forståelse for naboers motvilje mot å fortette området og mot tap av 

sol/utsikt. Rådmannen anser at forslagstiller har gjort grep for å tilpasse bebyggelsen for å 

redusere ulempe for naboer i forhold til opprinnelig forslag.  

 

 
Vedlegg 

1. Oversiktskart  

2. Plankart, merket 2.gangsbehandling 

3. Reguleringsbestemmelser, merket 2.gangsbehandling 

4. Planbeskrivelse, datert 10.01.2016 

5. Høringsuttalelser*  Fylkesmannen i Buskerud, brev datert 07.04.2015 

   Statens vegvesen, brev datert 07.04.2015 

   Buskerud Fylkeskommune, brev datert 10.04.2015 

 Jernbaneverket, brev datert 23.03.2015 

   Svein Jørgensen, e-poster datert 18.03 &10.04 -2015 

 Mette Bergstrøm & steinar Hovde, brev datert 08.04.2015  

 Eivind Bjørntvedt, e-post datert 10.04.2015 

 Ringerike kommune brann e-post datert 07.04.2015 
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Lenker 
1.gangsbehandling  

Vedlegg med stjerne og lenker ligger i planbeskrivelsen. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

Ringerike kommune, 02.02.2016 

 

 

Tore Isaksen 

Rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Lars Lindstøl 

 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/52-3  Arkiv: L12 &29  

 

Sak: 1/16 

 

Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (Sol)  - Utnyttingsgrad for boligtomter - endring i 

overordnede planer  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Interpellasjonen ble ikke besvart da interpellanten ikke var til stede i møtet.   

Interpellasjonen besvares i et senere møte. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 28.01.2016: 

 

 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/52-2   Arkiv: L12 &29  

 

Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (Sol)  -  

Utnyttingsgrad for boligtomter - endring i overordnede planer  

 
 

::: 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 Nanna Kristoffersen (Sol), datert 05.01.16. 

 

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

 



lnterpelløsjon frd Solidarítetslistø

Til kommunestyremøet

I Ringerikes gjeldende kommuneplan står det at

($ 1 . I .2llrav ved bygging i boligområder uten reguleringsplan, samt for
boligeiendommer i eldre reguleringsplaner med mangelfulle/upresise
reguleringsbestemmels er.

fifr. pbl. ç 20-4,2.1edd, bokstav b)

Boligtomter kan bebygges med en utnyttingsgrad på inntil 25% BYA....r

Det er en gjengs oppfatning at bynære områder kan fortettes noe.

Men i ikke sentrumsnære områder har det nå i de siste åra i reguleringsplanene blitt mer

og mer vanlig å gå inn for BYA prosenter på 30-50.

Dette gjøres uten at kommunens egen retningsgivende plan blir nevnt, eller begrunnet
hvorfor det er riktig å fravike det kommunestyret har vedtatt.

1l Vil ordfører ta initiativ til at kommunens overordnete plan blir mer retningsgivende

for kommende byggesaker?

2l Vil ordfører instruere administrasjonen iå kommentere fravik fra vedtatte planer

ved nye utredninger?

Nanna Kristoffersen

tü u¡nor. [( 4, -J6
/

Dokid:
16001141
(16t52-1)
lnterpellasjon
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Arkivsaksnr.: 14/227-19   Arkiv: M45  

 

Interpellasjon fra Anders Braaten (Sp) - omgjøring av 

tilsynsgebyr for mindre avløpsanlegg til årlig gebyr  

 

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 Anders Braaten (Sp), dat. 28.01.16. 

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

 



Ordfører

I lys av den senere tids medieomtale av kommunens krav til utbedring av avlppsanlegg i

Strømsoddbygda, ønsker jeg å stille ordføreren noen spørsmå1.

Men jeg vil først gå litt nærmere inn på de bestemmelser som ligger til grunn for kommunens krav.

Forurensningsforskriften har bestemmelser som står godt på egne bein, men den gir kommunen
anledning til å vedta lokale forskrifter <dersom det er nødvendig ut i fro forurensningsmessige forhold
e I I e r br u ke ri nte resse r >t

På dette grunnlaget vedtok kommunestyret den 25. juni 2009 <lokal forskrift om utslipp av

avlppsva nn fra mindre avløpsa nlegg, Ringerike kommune >r.

Jeg skal trekke fram et par eksempler på hva som ligger i forurensningsforskriftens bestemmelser og
hvilke bestemmelser som pr. i dag erstatter dette i Ringerike:

Forurensningsforskriften forutsetter at avlppsnettet skal dimensjoneres, bygges og

ved like ho ld es < ute n uforh ol ds m essi g store kostn o d e r >.

Videre sier den at <utslipp etoblert før 7. jonuar 2007 og som det på tidspunkt for etablering
ikke måtte innhentes tillatelse for etter det på den tid gjeldende lowerk, er fortsott lovliqe.n

De gjeldende lokale forskrifter for Ringerike har imidlertid speilvendt dette siste punktet;

<Utslipp etoblert før 7. januor 2007 er ulovliqe fra 1. januar 2070> med de konsekvenser

dette gir i form av krav om tilsyn, prosjektering, utbedring, godkjenning, årlige

ved likeholdsavta ler osv. osv.

Hensynet om <ikke uforholdsmessig store kostnader> er helt fraværende i den lokale

forskriften.

lnnbyggerne i Strømsoddbygda erfarer imidlertid at de faktiske kostnadene kan beløpe seg til flere
hundrede tusen kroner. Forskriften <påtvinger> med andre ord store deler av Ringerikes befolkning
en avløpsløsning i <Rolls Royce>-klassen.

Jeg ønsker på bakgrunn av dette å stille ordføreren følgende spørsmål:

t. Finner ordføreren at de merkostnadene den lokale forskriften päfiører innbyggerne, nå i

Strømsoddbygda, men senere i store deler av Ringerike, er <nØdvendige>r?

2. Hvor mange husstander i Ringerike kommune vil etter hvert bli pålagt tilsvarende krav om

utbed ring etter gjeldende forskrift?
3. Vil ordfører fremme en sak om dette til politisk behandling?

Anders Braaten

Se nte rpa rtiet
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Arkivsaksnr.: 15/6310-14   Arkiv: Q31  

 

Interpellasjon fra Hans-Petter Aasen (Sp) - status for utbedring Borglund 

hengebru  

 
 

::: 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 Hans-Petter Aasen, dat. 17.02.16. 

 

 

 

 

 

 

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

 



Ringerike kommune 

v/ordfører 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.02.16 

 

Interpellasjon vedr. status for utbedring Borglund hengebru 

 

Representanten Anders Braaten (Sp) stilte i kommunestyret 10.12.15 grunngitt spørsmål til 

ordfører om saken. I ordførers svar fremkommer det blant annet: 

 

På bakgrunn av initiativ fra brukere/oppsittere i området, har ordfører invitert 

partene til møte for å drøfte mulige alternativer i saken. 

 

På tidspunktet ordfører besvarte spørsmålet fra representanten Anders Braaten (Sp) var 

fortsatt mye uavklart i saken. 

 

Saken har vakt stort lokalt engasjement, sett i lys av forventningene man hadde når 

utbedringen av veien startet. I en slik sammenheng er det viktig at kommunen sørger for å 

ivareta innbyggernes interesser, innenfor rammene av vedtatt reguleringsplan. 

 

Undertegnede merker seg for øvrig at det er stort sprik mellom ulike rapporter når det gjelder 

kostander for utbedring av brua. 

 

Kan ordfører si noe om hvor  

- prosessen står nå,  

- hvordan dialogen med Statens vegvesen er og  

- om Statens vegvesen viser reell vilje til løsning? 

 

 

Hans-Petter Aasen 

Senterpartiet 
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Arkivsaksnr.: 15/4429-16   Arkiv: F31  

 

Interpellasjon fra Tor Bøhn (Frp)  - Bosetting av flyktninger, finansiering 

 
 

::: 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 Tor Bøhn, dat. 17.02.16. 

 

 

 

 

 

 

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

 



lnterpellasion til kommunestvremøte i Ringerike kommune 25.februar 201 6.

Ref. Status kommunestyrevedtak Sak28/5-7t/ts punkt 5:

<Ringerike kommune forutsetter at staten i tilstrekkelig grad finansierer kommunens merutgifter til

bosetting og oppfølging av de flyktninger kommunestyret har vedtatt bosatt>

SpØrsmålet om hva som i denne sammenheng kan anses for å være tilstrekkelig er i hØyeste grad

relevant. For ikke lenge siden så og hørte vi nyhetssending på TV hvor det ble opplyst at på

Kongsberg erfarte man at bosetting og oppfølging av mindreårige asylsøkere og migranter kostet

intet mindre enn kroner 5500,- per person per døgn. Som kjent har flertallet i Ringerike

kommunestyre vedtatt at 25 míndreårige flyktninger skal bosettes i 201 6 og 30 i 201 7. Det er gode

grunner til å tro at utgiftene i denne sammenheng ikke blir særlig mindre her enn på Kongsberg. På

møte om integrasjon på folkehøyskolen 9/2 opplyste rådmannen at vår kommune må regne med en

selvfinansieringsgrad på 20-30 % av disse utgifter. De utgifter som kommunen selv må bære i denne

sammenheng blir dermed mellom 60000 og 90000 kroner per døgn eller mellom 22 millioner og 33

millioner kroner per år fra 201 7 av kun for disse 55 mindreårige.

Spørsmål 1 : Anses statens finansiering i denne sammenheng for å være tilstrekkelig?

Spørsmål 2: Hvis så ikke er tilfelle, er aktuelle kommunestyrevedtak i så fall gjort på de rette

premisser?

Spørsmål 3: Hvis statens finansiering i denne sammenheng anses for å være tilstrekkelig hvor skal

disse årlige 22lil33 millionene komme ifra? Skaldet iså fall kuttes med tilsvarende beløp på et eller

flere andre områder? Kan det bli aktuelt å opprette egen budsjettpost for dette?

For Ringerike FrP

Tor Bøhn

t7.o2.20t6

Dokid.
1 6021 570
(1 5t4429-1 5)
Vedrørende status

I
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Arkivsaksnr.: 16/1061-2   Arkiv: X60 &29  

 

Grunngitt spørsmål fra Arnfinn Holten (Krf)  -  Arbeidstrening med 

videre  

 
 

::: 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 
Grunngitt spørsmål fra Arnfinn Holten, mottatt 17.02.16. 

 

 

 

 

 

 

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

 



Emne: Arbeidstrening mv

Tilordfører

Spørsmål til kommunestyrets mØte 25.2.2O16

Nå er det jo vedtatt på sentralt hold at NAV skal følge arbeidslinjen og kreve aktivitet av sykmeldte,
arbeidsledige og sosialklienter. Dessuten er arbeidstreningsbedriftene havnet i en situasjon der de i

en viss grad er konkurranseutsatt gjennom et anbudssystem.

Jeg mener det er viktig at kommunens politikere får informasjon om hvordan dette praktiseres i

Ringerike og hvilket handlingsrom som finnes for kommunale beslutninger på dette området. Derfor

ønsker jeg meg en sak der det redegjøres for hvordan NAV Stat og NAV kommune i Ringerike jobber

med disse spørsmålene og hvilket handlingsrom kommunen og NAV kommune har. Den bør også

inneholde en redegjørelse om situasjonen for arbeidstreningsbedriftene og hvordan disse kan styrkes

og utvikles for å bygge opp et godt system for arbeidstrening og sysselsetting, også av trygdede
personer (f.eks. psykisk utviklingshemmede og folk med psykiske problemer) som ønsker tilrettelagt
arbeid for en god hverdag. Saken bør også redegjøre for hvordan bosatte flyktninger kan og bør gis

arbeidstrening og hjelpes inn i arbeid.

Jeg ønsker meg da også forslag til vedtak som gir kommunestyret mulighet til å velge strategier for
dette arbeidet.

Kan ordføreren legge til rette for at det kommer en slik sak til de politiske organer i nær framtid?

Med hilsen

Arnfinn Holten

Kristelig Folkeparti

Dokid:
16021328
(16/1061-1 )
Grunngitt spørsmå



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/559-2  Arkiv: 255  

 

Sak: 13/16 

 

Fossefondet - Statusrapport 31.12.2015  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Rapport for Fossefondet pr 31.12.2015 tas til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 16.02.2016: 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/559-1   Arkiv:   

 

Fossefondet - Statusrapport 31.12.2015  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Rapport for Fossefondet pr 31.12.2015 tas til orientering 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Sammendrag 
Fossefondets portefølje er ved utgangen av 2015 sammensatt av aksjefond, rente- og 

obligasjonsfond og bankkonto. Markedsverdien var ved nyttår 123.423.266 kroner. 

Avkastningen for året ble 1,92 % som tilsvarer 2.325.875 kroner. 

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunestyret vedtok i februar 2015 å opprette «Fossefondet» etter salg av aksjer i 

Ringeriks- Kraft AS. Regler for forvaltningen av fondet er beskrevet i kommunens 

finansreglement kapittel 4. 

 
Beskrivelse av saken 
Forvaltningen av Fossefondet startet i 2015. Midlene i fondet var plassert på bankkonto frem 

til slutten av august. Fra august og ut året er det bygget opp en portefølje som pr 31.12.2015 

består av bankkonto og pengemarkedsfond (54 % av fondet), Obligasjonsfond (33 % av 

fondet), Aksjefond med internasjonale aksjer (11 % av fondet) og Aksjefond med norske 

aksjer (2 % av fondet).  

Ved inngangen til 2016 har fondet en relativt lav andel aksjefond. Sammen med 

Industrifinans, som er rådgivere for fondet, er det laget en strategi på innfasing av aksjefond 

hvor 1/3 av det totale innkjøpet i denne fondsgruppen ble gjort i august 2015, ytterligere 1/3 

vil bli kjøpt i januar/februar 2016 og det siste innkjøpet i aksjefond vil bli gjort rundt 

sommeren 2016 etter en vurdering. Målet er å ha en aksjeandel i totalporteføljen på 40 % 

som er definert som «nøytralvekt» i finansreglementet. 

 



Økonomiske forhold 
Det ble positiv avkastning for året. Hvordan avkastningen skal benyttes vil bli vedtatt i 

forbindelse med godkjenning av regnskap 2015 som kommer til behandling i mai. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen registrerer at fondet gav positiv avkastning i 2015. 2016 vil bli det første året 

hvor fondets midler i sin helhet er investert i fondsmarkedet, både innenfor aksjer og renter. 

Kommunen har tett dialog med Industrifinans gjennom året og har også mottatt et årsbrev 

som sier noe om utsiktene for 2016, og deres vurderinger av ulike forhold som kan påvirke 

markedene i 2016. 

 

Vedlegg 
Rapport Fossefondet pr 31.12.2015 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.01.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 

 

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

 



Aktivaklasse Markedsverdi Avkastning siden
30.11.2015 Innskudd/uttak Porteføljevekt Strategisk vekt Over/undervekt Minimum vekt Maksimum vekt

Bank og pengemarked 67 187 771 66 409 0 54 % 0 % 0 % 0 %

Obligasjoner 40 406 758 -536 615 0 33 % 0 % 0 % 0 %

Internasjonale aksjer 13 199 236 -32 537 0 11 % 0 % 0 % 0 %

Norske aksjer 2 629 501 -3 609 0 2 % 0 % 0 % 0 %

Totalt 123 423 266 -506 352 0 100 % 0 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 1Produksjonsdato: 11.01.2016

Ringerike Kommunes Fossefond - totalportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.12.2015



Totalt -506 352 2 325 875 2 325 875

Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden 30.12.2014

Bank og pengemarked 66 409 1 794 684 1 794 684

Obligasjoner -536 615 -893 242 -893 242

Internasjonale aksjer -32 537 1 194 932 1 194 932

Norske aksjer -3 609 229 501 229 501

Avkastning (%) Denne 
måned Hittil i år Siste 3 år 

ann.
Siste 5 år 

ann.
Siden opp-
start ann.

Totalportefølje -0,41 % 1,92 % 1,92 %
ST1X 0,05 % 0,88 % 0,87 %

Bank og pengemarked 0,10 % 1,74 % 1,74 %
ST1X 0,05 % 0,88 % 0,87 %

Obligasjoner -1,31 % -2,23 %
ST4X -0,12 % 0,14 %

Internasjonale aksjer -0,25 % 9,39 %
MSCI AC World NR (50 %  
val.sikret)

-1,10 % 10,04 %

Norske aksjer -0,14 % 9,56 %
OSEFX -2,52 % 11,60 %

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 2Produksjonsdato: 11.01.2016

Ringerike Kommunes Fossefond - totalportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.12.2015



Beholdning Investert 
dato Antall Kostkurs Kostpris Markedskurs Siste

kursdato Markedsverdi Allo-
kering

Urealisert
gevinst/tap

Bank og pengemarked

Pluss Likviditet II 24.08.2015 32 322,56 999,76 32 314 691 1 016,71 31.12.2015 32 862 667 26,6 % 547 976

Holberg Likviditet 24.08.2015 136 660,94 101,27 13 840 069 101,10 31.12.2015 13 816 694 11,2 % -23 375

KLP 8317 15 03461 10 154 805 10 154 805 8,2 % 0

Alfred Berg Pengemarked 24.08.2015 94 079,23 102,42 9 635 434 101,98 31.12.2015 9 593 824 7,8 % -41 610

Klientkonto DNB 705 958 705 958 0,6 % 0

Opptjente renter 53 824 53 824 0,0 % 0

Sum 66 704 780 67 187 771 54,4 % 482 991

Obligasjoner

Holberg Kreditt 24.08.2015 112 162,50 102,95 11 547 079 101,77 31.12.2015 11 415 215 9,2 % -131 864

DNB Obligasjon (III) 24.08.2015 994,38 10 610,39 10 550 731 10 078,56 31.12.2015 10 021 890 8,1 % -528 841

DNB High Yield 24.08.2015 9 676,48 1 054,10 10 200 000 1 022,17 31.12.2015 9 891 002 8,0 % -308 998

Alfred Berg Kort Obligasjon 24.08.2015 91 310,91 100,80 9 204 032 99,43 31.12.2015 9 078 651 7,4 % -125 382

Sum 41 501 842 40 406 758 32,7 % -1 095 084

Internasjonale aksjer

Nordea Stabile Aksjer Global 24.08.2015 2 155,19 1 948,78 4 200 000 2 092,90 31.12.2015 4 510 603 3,7 % 310 603

Carnegie Worldwide Etisk 24.08.2015 964,11 1 815,15 1 750 000 2 088,03 31.12.2015 2 013 088 1,6 % 263 088

Parvest Equity Best Selection Europe  I 24.08.2015 850,13 1 999,71 1 700 000 2 144,86 31.12.2015 1 823 400 1,5 % 123 400

Pareto Global B 24.08.2015 915,08 1 639,20 1 500 000 1 893,32 31.12.2015 1 732 540 1,4 % 232 540

Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1 21.08.2015 146 198,83 10,26 1 500 000 10,25 31.12.2015 1 498 538 1,2 % -1 462

Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund 20.11.2015 7 379,71 108,41 800 000 112,29 31.12.2015 828 668 0,7 % 28 668

KLP Aksje Global Indeks III 25.08.2015 428,13 1 719,13 736 005 1 850,85 30.12.2015 792 399 0,6 % 56 394

Sum 12 186 005 13 199 236 10,7 % 1 013 230

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 3Produksjonsdato: 11.01.2016

Ringerike Kommunes Fossefond - totalportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.12.2015



Beholdning Investert 
dato Antall Kostkurs Kostpris Markedskurs Siste

kursdato Markedsverdi Allo-
kering

Urealisert
gevinst/tap

Norske aksjer

Nordea Norge Verdi 24.08.2015 136,72 7 314,23 1 000 000 7 875,01 31.12.2015 1 076 669 0,9 % 76 669

Danske Invest Norge II 24.08.2015 113,09 7 958,50 900 000 8 725,15 31.12.2015 986 698 0,8 % 86 698

Alfred Berg Norge 24.08.2015 802,30 623,21 500 000 705,64 31.12.2015 566 135 0,5 % 66 135

Sum 2 400 000 2 629 501 2,1 % 229 501

Totalt 122 792 628 123 423 266 100,0 % 630 638

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 4Produksjonsdato: 11.01.2016

Ringerike Kommunes Fossefond - totalportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.12.2015



Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato

Bank og pengemarked

Pluss Likviditet II 37 817 62 667 62 667 24.08.2015

Holberg Likviditet 18 028 16 694 16 694 24.08.2015

KLP 8317 15 03461 0 170 328 170 328 30.12.2014

Alfred Berg Pengemarked 6 457 -6 176 -6 176 24.08.2015

Klientkonto DNB 4 107 13 685 13 685 30.12.2014

Sparebank1 2280 37 21142 0 1 499 185 1 499 185 30.12.2014

DNB driftskonto 0 38 301 38 301 30.12.2014

Sum 66 409 1 794 684 1 794 684 30.12.2014

Obligasjoner

Holberg Kreditt -263 373 -284 785 -284 785 24.08.2015

DNB Obligasjon (III) -22 417 -178 110 -178 110 24.08.2015

DNB High Yield -242 793 -308 998 -308 998 24.08.2015

Alfred Berg Kort Obligasjon -8 033 -121 349 -121 349 24.08.2015

Sum -536 615 -893 242 -893 242 23.08.2015

Internasjonale aksjer

Nordea Stabile Aksjer Global 5 539 310 603 310 603 24.08.2015

Carnegie Worldwide Etisk 37 996 263 088 263 088 24.08.2015

Parvest Equity Best Selection Europe  I -23 825 123 400 123 400 24.08.2015

Pareto Global B -9 011 232 540 232 540 24.08.2015

Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1 -52 632 -1 462 -1 462 21.08.2015

Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund 22 033 28 668 28 668 20.11.2015

KLP Aksje Global Indeks III -12 637 92 399 92 399 25.08.2015

Nordea Stable Emerging Markets Equity 0 145 697 145 697 24.08.2015

Sum -32 537 1 194 932 1 194 932 20.08.2015

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 5Produksjonsdato: 11.01.2016

Ringerike Kommunes Fossefond - totalportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.12.2015



Avkastning (NOK) Denne måned Hittil i år Siste 3 år Siste 5 år Siden oppstart Oppstartsdato

Norske aksjer

Nordea Norge Verdi 9 472 76 669 76 669 24.08.2015

Danske Invest Norge II -12 600 86 698 86 698 24.08.2015

Alfred Berg Norge -480 66 135 66 135 24.08.2015

Sum -3 609 229 501 229 501 23.08.2015

Totalt -506 352 2 325 875 2 325 875 30.12.2014

Industrifinans Kapitalforvaltning AS Side 6Produksjonsdato: 11.01.2016

Ringerike Kommunes Fossefond - totalportefølje PORTEFØLJERAPPORT

31.12.2015



Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år Siste 3 år
(annualisert)

Siste 5 år
(annualisert)

Siden oppstart
(annualisert) Oppstartsdato

Totalportefølje -0,41 % 1,92 % 1,92 % 30.12.2014
ST1X 0,05 % 0,88 % 0,87 %

Bank og pengemarked 0,10 % 1,74 % 1,74 % 30.12.2014
ST1X 0,05 % 0,88 % 0,87 %
Pluss Likviditet II PLUSNOK NO 0,12 % 0,20 % 24.08.2015
ST1X 0,05 % 0,25 %
Holberg Likviditet HOLIKV1 NO 0,13 % 0,12 % 24.08.2015
ST1X 0,05 % 0,25 %
Alfred Berg Pengemarked ABPENGE NO 0,07 % -0,16 % 24.08.2015
ST2X 0,05 % 0,27 %

Obligasjoner -1,31 % -2,23 % 23.08.2015
ST4X -0,12 % 0,14 %
Holberg Kreditt HLBRGKR NO -2,26 % -3,36 % 24.08.2015
ST1X 0,05 % 0,25 %
DNB Obligasjon (III) AFOBL3 NO -0,22 % -1,38 % 24.08.2015
ST4X -0,12 % 0,03 %
DNB High Yield DNBHGYD NO -2,40 % -3,54 % 24.08.2015
ST1X 0,05 % 0,25 %
Alfred Berg Kort Obligasjon AIKOBL NO -0,09 % -0,93 % 24.08.2015
ST3X -0,02 % 0,18 %
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Avkastning (%) Symbol Denne måned Hittil i år Siste 3 år
(annualisert)

Siste 5 år
(annualisert)

Siden oppstart
(annualisert) Oppstartsdato

Internasjonale aksjer -0,25 % 9,39 % 20.08.2015
MSCI AC World NR (50 %  val.sikret) -1,10 % 10,04 %
Nordea Stabile Aksjer Global NOSTAKG NO 0,12 % 7,40 % 24.08.2015
MSCI World NR -0,11 % 13,31 %
Carnegie Worldwide Etisk CAWWETI NO 1,92 % 16,23 % 24.08.2015
MSCI World NR -0,11 % 13,31 %
Parvest Equity Best Selection Europe  I FOEBSLI LX -1,29 % 7,26 % 24.08.2015
MSCI Europe NR -0,94 % 8,02 %
Pareto Global B PAAKTGB NO -0,52 % 15,50 % 24.08.2015
MSCI World NR -0,11 % 13,31 %
Franklin European Growth Fund Class A NOK-H1 FEGANH1 LX -3,39 % -0,10 % 21.08.2015
Mirae Asset Asia Great Consumer Equity Fund MIRAGCA LX 2,73 % 3,58 % 20.11.2015
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR 1,20 % -0,44 %
KLP Aksje Global Indeks III KLPAIII NO -1,57 % 7,63 % 25.08.2015
MSCI World NR -0,11 % 13,52 %

Norske aksjer -0,14 % 9,56 % 23.08.2015
OSEFX -2,52 % 11,60 %
Nordea Norge Verdi NONORVE NO 0,89 % 7,67 % 24.08.2015
OSEFX -2,52 % 11,60 %
Danske Invest Norge II FFNORG2 NO -1,26 % 9,63 % 24.08.2015
OSEFX -2,52 % 11,60 %
Alfred Berg Norge AINORG NO -0,08 % 13,23 % 24.08.2015
OSEFX -2,52 % 11,60 %
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Transaksjoner Transaksjonstype Dato Antall Kurs Beløp

Alfred Berg Kort Obligasjon UTBYTTE 31.12.2015 -184 791

Alfred Berg Kort Obligasjon REINV. UTB. 31.12.2015 1 858,58 99,43 184 791

Alfred Berg Pengemarked UTBYTTE 31.12.2015 -159 815

Alfred Berg Pengemarked REINV. UTB. 31.12.2015 1 567,18 101,98 159 815

DNB Obligasjon (III) REINV. UTB. 31.12.2015 38,51 10 078,39 388 091

DNB Obligasjon (III) UTBYTTE 31.12.2015 -388 091

Holberg Kreditt REINV. UTB. 31.12.2015 1 641,09 101,77 167 020

Holberg Kreditt UTBYTTE 31.12.2015 -167 020

Holberg Likviditet UTBYTTE 31.12.2015 -204 741

Holberg Likviditet REINV. UTB. 31.12.2015 2 025,09 101,10 204 741

Klientkonto DNB RENTER 31.12.2015 -4 107

Netto endring likvide midler 4 107

Netto innskudd i / uttak fra porteføljen 0

Periodens utvikling Markedsverdi
30.11.2015 Avkastning Kostnader Bevegelser Markedsverdi

31.12.2015

Bank og pengemarked 67 121 362 66 409 0 0 67 187 771

Obligasjoner 40 943 373 -536 615 0 0 40 406 758

Internasjonale aksjer 13 231 773 -32 537 0 0 13 199 236

Norske aksjer 2 633 110 -3 609 0 0 2 629 501

Totalt 123 929 618 -506 352 0 0 123 423 266
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Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2016

Oslo, den 15. januar 2016

2015 ga globalt sett svak avkastning i risikoaktiva målt i lokal valuta. De fleste aksjer falt i kurs,
men enkelte store selskaper hadde fortsatt svært god kursutvikling. Dette bidro til å holde
indeksene oppe. Det sterke fallet i norske kroner medførte at en svak avkastning målt i lokal
valuta globalt, ble en god avkastning målt i norske kroner. De siste års sterke oppgang i
amerikanske aksjer flatet ut i 2015. USD-kursen fortsatte imidlertid å styrke seg mot de fleste
valutaer. Risikopåslagene for kreditt økte. Dette ga svak avkastning for kredittobligasjoner.
Prisfallet innen råvarer fortsatte med sterk styrke. Oljeprisen falt fra 57 til 37 USD.

Veksten i den globale økonomien er fortsatt relativt svak. USA og Europa bidrar med positive
forventninger, mens Kinas positive bidrag har vært sterkt avtagende. Ved inngangen til 2016 er
det et stort fokus på risikoen knyttet til global vekst og den effekt ulike utfall her kan få på
myndigheters handlinger og verdipapirmarkedenesutvikling.

Notatet behandler følgende områder:

Konsumdrevet vekst i USA og Europa kan bli redningen for global vekst i 2016. Kinas omstilling
fra en kapitalvareorientert til en mer tjenestebasert økonomi skaper store endringer i den
globale økonomien. Råvarepriser faller som følge av den reduserte etterspørselen.
Produsentene av råvarer svarer med å kutte sine investeringsbudsjetter. Dette treffer
produsenter av industrielle maskiner og tjenester som mister omsetning og må redusere sine
kostnader. Kinas omstilling og behov for mer ekspansiv pengepolitikk bidrar til en svekket
valutakurs. Dette senker prisene på produkter produsert i Kina. Øvrige land i Asia svekker også
sine valutaer for å kunne konkurrere med Kina. Billigere råvarer og rimeligere importvarer bidrar
til at konsumentene i USA og Europa opplever økt kjøpekraft. Økt konsum vil trekke økonomien
oppover, mens fallende industriproduksjon på begge sider av Atlanteren trekker økonomien
nedover. Det er en premiss for en positiv utvikling i global vekst i 2016 at konsumentenes
positive kraft er større enn det negative innslaget fra den fallende industrielle aktiviteten.

Gjeld, renter og sentralbanker. Verdens samlede gjeldsnivå har i flere tiår vokst vesentlig
raskere enn verdens samlede produksjon av varer og tjenester. Gjeldsøkningen har bidratt
positivt til økonomisk vekst. I den vestlige verden kulminerte denne ekstraordinære
gjeldsveksten med finanskrisen. I Kina spesielt, men også i andre fremvoksende land, har
derimot samlet gjeld vokst dramatisk etter finanskrisen. Det ser ut som kredittveksten vil kunne
flate ut også i disse landene nå. Den reduserte samlede gjeldsvekst fremover vil sammen med
andre strukturelle faktorer bidra til svakere global vekst. En svak global vekst vil medføre lav
inflasjon og lave sentralbankrenter. Lave renter bidrar positivt til høy gjeldsbetjeningsevne. Det
høye gjeldsnivået skaper derimot en sårbar situasjon for økte kredittmarginer og fallende
økonomisk aktivitet. Vi ser allerede en utvikling hvor rentene stiger for mange låntakere på
bakgrunn av økte kredittmarginer og svekket forretningsgrunnlag. Konsekvensen blir at mer og
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mer gjeld må avskrives. Dette skjer samtidig som sentralbankrentene er nær null. Det kan
derfor være grunn til å anta at sentralbankenes evne til å påvirke markedene vil bli redusert
fremover.

Oljepris og råvarer har vært i en nedgangstrend siden 2011. Dette har sin primære årsak i
overskuddstilbud som følge av Kinas reduserte etterspørselsvekst. Det har vært bygget ut mye
ny kapasitet innen de fleste råvareområder i tro på en fortsatt sterk vekst i etterspørselen. Dette
gjør dagens tilpassing smertefull. Et konkret norsk eksempel på det, er nye supplyskip og
oljerigger som går rett i opplag. Ny teknologi innen skiferolje og et tilsynelatende opphør av
OPEC som kartell har endret oljemarkedet fundamentalt. Det er derfor tvilsomt om oljeprisen
kommer tilbake til gamle nivåer. Et nytt prisnivå for markedsbalanse i oljemarkedet ser mer ut til
å ligge mellom USD 50-70 per fat, men det hefter usikkerhet ved dette. Den langsiktige
nedgangstrenden for råvarer kan fortsatt vare i flere år. Disse forhold har allerede fått store
negative virkninger for nordmenns internasjonale kjøpekraft i form av en svekket kroneverdi.
Geopolitiske forhold kan likevel raskt endre utsikten for oljeprisen til det bedre for Norge.

Utsikter for rentemarkene viser at statsobligasjoner og obligasjoner med høy kredittverdighet
ikke gir positiv realavkastning, men gir god sikkerhet mot tap av hovedstol. Disse obligasjonene
har derfor viktige porteføljeegenskaper og gir mulighet for å utnytte en større volatilitet i
markedene ved taktisk allokering mellom aktivaklasser. Kredittmarginene i obligasjoner med
både høy og lav kredittverdighet har gått betydelig ut i 2015. Dette kan gi gode
avkastningsmuligheter om global vekst skulle styrke seg, men kan også være et forvarsel om
vekstskuffelser og større kredittap. Sentralbankrentene vil trolig forbli lave lenge som følge av
høye gjeldsnivåer og lav global vekst. Vekstforventningene må stige vesentlig før lange renter
begynner å stige markant. Innen internasjonal renteforvaltning er forholdet til valuta en viktig
faktor i forvaltningen.

Utsiktene for aksjemarkedene er nøkterne som følge svak underliggende inntjeningsvekst i
kombinasjon med en relativt høy verdsettelse av mange markeder i historisk målestokk. Det
lave rentenivået bidrar likevel alt annet like til at en høyere verdsettelse enn historisk kan
forsvares, spesielt når mye taler for at det lave rentenivået kan vedvare lenge. På den annen
side er det lite trolig at markedene generelt kan stige mye fra dagens verdsettelsesnivåer uten
at inntjeningsveksten kommer tilbake. Inntjeningsutviklingen var svak i 2015 både i USA,
Europa og fremvoksende markeder. Med høy verdsettelse er markedene ekstra sårbare for
fallende inntjening. Det er likevel alltid mulig å finne enkeltselskaper eller segmenter av
markedet som er attraktivt priset i forhold til sine fundamentale forhold. Det kan derfor være
grunn til å tro at aktiv og fundamentalt basert aksjeforvaltning kan få en renessanse i forhold til
passiv forvaltning fremover.

Alternative investeringer bør vurderes i en investeringsportefølje for å skape diversifisering. Vi
mener at eiendom er den mest aktuelle alternative aktivaklassen for de fleste norske investorer.
Private Equity kan være interessant for investorer med en meget lang tidshorisont. Det lave
rentenivået skaper mulighet for å finansiere gode prosjekter rimelig, noe begge disse
aktivaklassene nyter godt av. Gull har også interessante porteføljeegenskaper, men er mindre
brukt som aktivaklasse blant norske investorer.
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Det er alltid vanskelig å spå om fremtiden,
og usikkerheten er ikke mindre nå enn før.
Forventet porteføljeavkastning er lavere enn
normalt på grunn av lave renter og et
aksjemarked som ikke lenger er billig. God
porteføljeforvaltning og løpende risikostyring
med en riktig diversifisert portefølje er derfor
spesielt viktig.

Vi oppsummerer vårt markedssyn i siste
kapittel med vår anbefalte aktivaallokering
ved inngangen til året og drøfter deretter
hva vi vil ha spesielt fokus på i vårt arbeid
med forvaltning og rådgivning i 2016.

Konsumdrevet vekst driver global vekst

Samlet sett har den globale veksten de siste
år vært lavere enn ønsket, men likevel ligget
på akseptable nivåer. Finansmarkedene er
svært følsomme for en mulig svekkelse av
denne veksten. Fallende råvarepriser, økte
kredittmarginer, lav inflasjon og lave
sentralbankrenter skaper økt usikkerhet om
global vekst.

Figur 1 viser at forventninger til global vekst
for 2015 og 2016 er blitt løpende nedjustert
det siste halvåret, men forventet vekst
holder seg likevel i overkant av 3 %.

Det er positive forventninger til veksten i USA og Europa, men noe avtagende i USA og
stigende i Europa. Det er særlig konsumentene i disse regionene som med fordel av fallende
råvarepriser og billigere importvarer bidrar til de positive forventningene. Konsumentene får økt
kjøpekraft, og dette skaper positive ringvirkninger.

Kinas omstilling påvirker den globale industrielle aktiviteten negativt. Det dramatiske fallet i
råvareprisene bidrar til store kutt i investeringene til råvareprodusentene. Disse kuttene
forplanter seg med negative ringvirkninger til leverandørindustrien av både kapitalvarer og
tjenester. Energi- og råvareprodusenter står normalt for 1/3 av de årlige, globale investeringer i
kapitalvarer.

USAs økonomiske utvikling er svært viktig både for verdensøkonomien og kapitalmarkedene. I
de siste årene har USA også vært motoren i den positive utviklingen i global økonomi. Dette har
medført en sterkere valuta som isolert sett har gjort USA mindre konkurransedyktig på
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FIGUR 1
Moderat global vekst

Kilde: Bloomberg
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marginen. I tillegg til en høyere kurs for
USD påvirkes USAs industrielle vekst
negativt av oljeprisutviklingen da utviklingen
av skiferolje og skifergass har vært viktige
drivere i de siste årenes industrielle aktivitet.
Amerikanske konsumenter nyter derimot
godt av en sterkere USD og lavere
energipriser. Denne todelingen gjenspeiles i
Figur 2, som viser utviklingen i de to
indeksene fra Institute for Supply
Management (ISM) for henholdsvis
industriell produksjon (manufacturing) og
tjenester (non-manufacturing) i USA.

Indeksen for tjenester viser en økonomi i
ekspansjon, mens indeksen for industriell
aktivitet viser en økonomi i kontraksjon. Det
blir sentralt for utviklingen i 2016 at
utviklingen i tjenestesektoren er sterk nok til
å oppveie for den svakere utviklingen i den
industrielle aktiviteten.

I Europa fortsetter den positive utviklingen.
Lave energipriser, svakere euro og sterkere
kredittvekst bidrar til en økende økonomisk
aktivitet. Figur 3 viser utviklingen i
kredittetterspørselen i Europa.

Europa generelt og EU spesielt har likevel
høy underliggende risiko. I dag handles
italienske 10-års statsobligasjoner til en
rente på 1,5 %. Det er et nivå Italia kan leve
med gitt sitt høye gjeldsnivå. Renten er på
dette nivået kun fordi markedet vet at den
europeiske sentralbanken (ESB) står bak
Italia. Dersom Marie Le Penn skulle vinne
valget i Frankrike og ikke stille seg bak
dagens politikk, kan Italia raskt få et
rentenivå landet ikke kan leve med. På
samme vis ville et negativt utfall av en
folkeavstemming om EU-medlemskap i
Storbritannia skape stor usikkerhet.
Sannsynligheten for negative utfall er
kanskje ikke så stor, men det er en del av et
utfallsrom.
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FIGUR 2
Økonomiske utsikter i USA

Kilde: Bloomberg

FIGUR 3
Europa utvikler seg positivt

Kilde: Bloomberg

FIGUR 4
Norsk PMI utvikler seg svakt

Kilde: Bloomberg
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Det er vanskelig å se en snarlig bedring i
den økonomiske utviklingen i fremvoksende
land. Med unntak av India sliter alle enten
med de lave råvareprisene, høy gjeld eller
korrupsjon som hindrer økonomisk vekst.
Også India har sine korrupsjonsutfordringer.
Mange fremvoksende land har økt sin
gjeldsbyrde vesentlig i årene etter
finanskrisen. En stor del av denne gjelden
er denominert i USD. I den samme perioden
har kursen på USD steget og verdien av
landenes eksportvarer falt.

Norge har kommet i en svært sårbar
situasjon som følge av oljeprisfallet.
Forbruket har vært høyt og boliggjelden har
steget i takt med boligprisene. Figur 4 viser
at forventningene til økonomisk vekst i
Norge har falt markert gjennom det siste
året.

Hvor krevende situasjonen blir for Norge
fremover vil avhenge av hvor lenge
oljeprisen forblir lav. En vesentlig del av
Norges tilpassing til en vanskeligere
situasjon skjer gjennom en svakere
valutakurs, men også arbeidsmarkedet og
eiendomsmarkedet i mange regioner vil bli
påvirket i betydelig grad. Den markante
svekkelsen av den norske valutaen vil bidra
vesentlig til en nødvendig omstilling. Figur 5
viser kursutvikling på NOK i forhold til USD i
et langsiktig perspektiv, samt handelsvektet
kursutvikling for USD.

Gjeld, renter og sentralbanker

Samlet gjeld i verden har over flere tiår
vokst raskere enn samlet globalt BNP.
Figur 6 viser at veksten i total gjeld justert
for finansiell sektor i USA fikk en
eksponentiell karakter etter at USA forlot
gullstandarden i 1970-årene. Gjeldsveksten
overgikk veksten i BNP med god margin.
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FIGUR 5
Store kurssvingninger i USD

Kilde: Federal Reserve og Bloomberg

FIGUR 6
Kraftig gjeldsvekst i USA

Kilde: Bank for International Settlements
(BIS) og Industrifinans
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Veksten i gjeld var en medvirkende faktor til
sterk vekst i BNP. Nytten av ytterligere gjeld
avtok likevel med tiden. Dette kan illustreres
som i Figur 7.

Gjeldsveksten var en avgjørende faktor for at
finanskrisen oppstod. Under krisen måtte
myndighetene overta en stor andel av
denne gjelden i tillegg til å finansiere
økende budsjettunderskudd. Globalt har
gjeldsveksten fortsatt også i tiden etter
krisen, som første del i Figur 8 illustrerer.
Gjelden som illustreres i figuren gjelder
husholdninger, ikke-finansielle foretak og
myndigheter.

Den store, globale finanskrisen i 2008 endret
dynamikken i denne kredittveksten
dramatisk. Først brukte sentralbankene den
gamle medisinen med å senke rentene. Til
forskjell fra tidligere, responderte ikke privat
sektor i vestlige land med å ta opp mer
kreditt. Andre del i Figur 8 viser at samlet
gjeldsnivå i forhold til BNP flatet ut i utviklede
land etter finanskrisen. Sentralbankene
startet da med såkalte kvantitative lettelser
(QE = Quantitative Easing) for å stimulere
økonomien. Figur 9 viser veksten i
balansene til verdens fire store sentralbanker
før og etter finanskrisen.

De lave sentralbankrentene i den vestlige
verden har sammen med de kvantitative
lettelsene ikke bidratt til betydelig
kredittvekst i den vestlige verden. Derimot
har kredittveksten i fremvoksende land vært
formidabel etter finanskrisen. Siste del i
Figur 8 viser gjeldsveksten i fremvoksende
land. I den senere tid kan det virke som om
veksten også her har begynt å flate ut. Det
er derfor mye som tyder på at
vekstimpulsene fra økt kreditt vil være
begrenset fremover.

Et høyt gjeldsnivå som ikke lenger vokser vil være en brems på videre global vekst. Andre
strukturelle forhold, som den demografiske utviklingen og en mindre kapitalintensitet i
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FIGUR 7
Økning i BNP per USD i økt gjeld

Kilde: BIS og Industrifinans

FIGUR 8
Samlet gjeld i prosent av BNP

Kilde: BIS og Industrifinans
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økonomien, vil også legge en demper på
veksten fremover. Dette forholdet avpeiles i
lave inflasjonsforventninger både på 5- og
10-års sikt. Figur 10 viser siste års utvikling
i inflasjonsforventninger i sentrale land.

Det er mange krefter som trekker i retning
av at sentralbankrentene fortsatt skal være
lave. En utflatning av kredittveksten vil
redusere investeringsetterspørselen. Det
høye gjeldsnivået vil måtte betjenes fra
løpende inntekter. I mange næringer er det
allerede i dag betydelig overkapasitet.
Andelen yrkesaktive vokser langsommere
globalt. Den delen av økonomien som
ekspanderer er mindre kapitalintensiv og
krever færre ansatte. Selskaper som Uber,
Airbnb og Snapchat har markedsverdier på
mange 10-talls milliarder USD, men har
stort sett ingen fysiske eiendeler. Samtidig
er den globale spareraten fortsatt høy.
Summen av alt dette blir at likevektsrenten
trender nedover. Figur 11 viser utviklingen i
den amerikanske sentralbankens styrings-
rente justert for inflasjon.

Oljepris og råvarer

Det kraftige fallet for olje og andre råvarer
fra juni 2014 og frem til i dag har hatt store
ringvirkninger for selskaper og land som har
betydelig virksomhet knyttet til olje og andre
råvarer.

Olje som råvare har vært spesiell, fordi
OPEC som kartell tidligere har hindret en
markedsbasert prisfastsettelse. I 2014
opphørte kartellsamarbeidet i sin tidligere
form, og oljen fikk en fri prisdannelse, mer
som andre råvarer. Det andre store fundamentale skiftet innen oljeindustrien har vært
utvinningen av den amerikanske skiferoljen. Her har det vært gjort store teknologiske
innovasjoner, og det kan i dag produseres store volumer lønnsomt til USD 50-70 per fat. Mange
opplever dette nivået som det nye langsiktige likevektsnivået for oljeprisen. Kortsiktig
overskuddstilbud eller negative geopolitiske hendelser kan likevel skape kortsiktige, store
svingninger rundt denne prisen. Figur 12 viser historisk pris og antatt fremtidig likevektsnivå.
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FIGUR 9
Utvikling i sentralbankbalanser

Kilde: Lombard Street Research

FIGUR 10
Lave og stabile inflasjonsforventninger

Kilde: Bloomberg
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Prisen på råvarer har vært i en fallende trend
siden 2011. Det kan derfor være naturlig å
spørre seg om prisene nå ikke har nådd
bunnen. Figur 13 viser den langsiktige
realprisutviklingen på råvarer. Vi ser at
perioden 2000 til 2011 representerte en
syklisk oppgangsperiode i en svært lang
nedgangstrend. Den langsiktige nedgangs-
trenden skyldes produktivitetsvekst i
utvinning, mens de sykliske oppgangene
skyldes mer kortsiktige ubalanser i tilbud og
etterspørsel.

Forrige sykliske oppgang i råvareprisene
kom gjennom 1970-årene. Figur 14 viser
realprisutviklingen på metaller og olje siden
1970. Vi kan tolke fra den at dagens
realpriser fortsatt ikke er svært lave, målt i
forhold til tidsperioden 1970-2015.
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FIGUR 12
Oljeprisens utvikling

Kilde: BCA

FIGUR 11
Fallende likevektsrenter

Kilde: Bank Credit Analyst (BCA)
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FIGUR 13
Råvareprisene kan falle videre

Kilde: BCA

FIGUR 14
Realprisutvikling olje og metaller

Kilde: BCA
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Utsikter for rentemarkene

Sentralbankenes styringsrenter forventes
fortsatt å forbli lave. Figur 15 viser
utviklingen i styringsrenten til et utvalg av
verdens sentralbanker.

Den amerikanske sentralbanken (Fed) er
den eneste sentralbanken som har
signalisert rentehevelser i år. I dag har Fed
signalisert at det i 2016 blir fire
rentehevelser, hver på 0,25 prosentenheter.
Markedet tror bare at det blir to. Hvor mange
rentehevelser det blir vil avhenge av styrken
i den amerikanske økonomien fremover.
Figur 16 viser at markedet har lavere
forventninger til rentehevelser enn det Fed
signaliserer. Utviklingen i amerikansk
økonomi og Feds rentehevelser vil bli meget
tett overvåket av markedsaktørene i 2016.

FIGUR 16
Markedet tror ikke på Fed

Kilde: BCA
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FIGUR 15
Utvikling i sentralbankrenter

Kilde: Bloomberg
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Lange statsrenter skal reflektere
forventninger til økonomisk vekst. En grov
tilnærming til 10-års statsrenter er at den
skal tilsvare forventet realvekst i BNP tillagt
forventet inflasjon. Figur 17, som viser 10-
års statsrenter for mange av verdens største
land, viser derfor at forventningen til både
realvekst og inflasjon er meget svak.

Det er et tankekors at vi er kommet i dagens
situasjon med nesten ikke-eksisterende
vekst- og inflasjonsforventninger etter en
periode hvor sentralbankene har vært mer
aktive enn noen gang for å stimulere til
nettopp vekst og inflasjon. Positivt er det at
frykten for mislighold av statsgjeld, selv i
Spania og Italia, nå nærmest er borte på
tross av en sterkt økende statsgjeld i forhold
til BNP i disse landene. De lave
statsrentene bidrar til at det er lettere å leve
med et høyt gjeldsnivå.

Kredittmarginene på høyrenteobligasjoner har steget betydelig siden sommeren 2014. Den
kraftige utgangen i kredittmarginer siste 12-18 måneder skyldes i hovedsak obligasjoner knyttet
til olje og andre råvarer. Vi ser av Figur 18 at også kredittmarginer på obligasjoner med høy
kredittverdighet har steget i siste halvår av 2015.

Mange internasjonale renteforvaltere ser aktive valutaposisjoner som en naturlig del av
renteforvaltningen. Makroøkonomi, inflasjon, valuta og renteutvikling er tett knyttet sammen.
Mange ubalanser vil korrigeres gjennom valutakursene. Endringer er ofte spesifikke og knyttet
til situasjoner i et enkelt land.

Den videre utviklingen i rentemarkedene vil være en konsekvens av endringer i vekst- og
inflasjonsforventninger. Dagens marked reflekterer meget lave forventninger til vekst og
inflasjon. Forventede kredittap er økende. Dagens situasjon tilsier at rentene blir lave lenge,
men den signaliserer også at den økonomiske utviklingen bør tilsi noe høyere kredittap
fremover enn hva vi har opplevd de siste årene.

Sikre renteplasseringer gir i dag ingen realavkastning. De har likevel en viktig
porteføljeegenskapved at de demper volatilitet, bidrar til å sikre porteføljen mot absolutte tap og
gir muligheter for taktisk allokering mellom aktivaklasser.

Norske pengemarkedsplasseringer gir i dag i underkant av 2 % løpende avkastning,
obligasjoner med høy kredittverdighet og tre års rentebinding gir drøye 2 % og
høyrenteobligasjoner med BB kredittverdighet gir om lag 9 % før tap. Innen
høyrenteobligasjoner mener vi at det er blitt mer verdi i markedet etter siste tids økning i

Industrifinans Kapitalforv. AS � Oscars gt. 30 � Postboks 1735 Vika � 0121 Oslo
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FIGUR 17
Lave statsrenter - lave vekstforventninger

Kilde: Bloomberg
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kredittmarginene. Det er likevel viktig å være
selektiv da det er på det rene at dersom
dagens lave oljepriser vedvarer over lengre
tid, vil det medføre betydelige kredittap.

Utsikter for aksjemarkedene

I et langsiktig perspektiv har aksje-
markedene nå steget siden mars 2009. I
2011 opplevde markedene en korreksjon
som følge av eurokrisen, men korreksjonen
var ikke stor nok til å rokke ved den
langsiktige oppgangstrenden som startet i
mars 2009. Oppgangen i perioden har vært
betydelig som illustrert i Figur 19. I 2015
flatet denne oppgangen ut, målt i lokal
valuta, og markedene nådde en foreløpig
topp i mai 2015. God avkastning i NOK for
utenlandske investeringer i senere år er blitt
forsterket av fallende kronekurs.

Aksjemarkedet er alltid verdsatt med
utgangspunkt i inntjeningen. Hvor mye
investorene er villige til å betale for denne
inntjeningen varierer over tid. En
aksjeoppgang vil i hovedsak tilskrives to
forhold, enten at inntjeningen øker, eller at
investorene er villige til å betale mer for
samme inntjening. Det store fallet vi har
opplevd i rentenivået de siste år har medført
at investorene har vært villig til å betale mer
for samme inntjening. Dette har spesielt
selskaper med stabil inntjening eller høyt utbytte nytt godt av. I denne perioden har vi opplevd
fallende råvarepriser som har rammet energi- og råvarerelaterte aksjer. Figur 20 viser
avkastningsforskjellenmellom stabile og konjunkturfølsomme aksjer siden finanskrisen.

Det amerikanske aksjemarkedet har i denne perioden hatt et stigende moment støttet av en
relativt sterk økonomi, meget god likviditet, økt inntjening per aksje og høye profittmarginer. Det
er flere forhold som nå begynner å arbeide mot USA. Den høye verdsettelsen gir i seg selv
lavere forventet avkastning. Profittmarginene, som er historisk høye, kan begynne å falle. Økt
reallønn, økte renter og den sterkere USD-kursen vil redusere inntjeningen i USD, spesielt for
de globale, amerikanske selskapene. Figur 21 viser historisk utvikling i profittmarginer og
inntjening per aksje på den amerikanske aksjeindeksen S&P 500. Vi ser at det i dag er historisk
høye nivåer med en betydelig nedside. Vi opplever at europeiske, japanske og enkelte asiatiske
aksjemarkeder har størst potensial for kursoppgang i dagens marked. Disse markedene har
lavere verdsettelse og bedre potensial for vekst i profittmarginene.
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FIGUR 18
Riktig betaling for risiko?

Kilde: Bloomberg
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I det amerikanske aksjemarkedet har det i
2015 vært en spektakulær kursoppgang i
enkelte store teknologiselskaper, mens det
store flertall av aksjer har hatt en negativ
kursutvikling. De fire største yndlingene har
vært Facebook, Amazon, Netflix og Google.
Figur 22 viser utvikling og nøkkeltall for
disse aks jene i 201 5. Mange
aksjemarkedsanalytikere opplever det som
et svakhetstegn når markedsbredden i
oppgangen er så dårlig som den har vært i
2015.

Norske aksjer fremstår i dag som rimelige i
forhold til det tradisjonelle verdimålet pris i
forhold til bokført egenkapital (P/B), men
dersom forventet inntjening, legges til grunn
fremstår markedet som dyrt i forhold til
historisk prising. Dette er illustrert i Figur 23
og Figur 24.

Innen aksjeforvaltning vil det nesten alltid
være gode investeringsmuligheter på
enkeltselskapsnivå. Det viser de siste års
utvikling, hvor mange sektorer på Oslo Børs
har gjort det meget godt, mens olje- og
offshoreaksjer har hatt en tung tid. Negative
ringvirkninger fra oljesektoren har likevel nå
spredt seg til bankaksjene på Oslo Børs.

FIGUR 20
Stabile aksjer slår konjunkturfølsomme

Kilde: Bloomberg
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FIGUR 19
Avkastning i aksjemarkedene

Kilde: Bloomberg

FIGUR 21
Kortsiktig eller langsiktig svekkelse?

Kilde: Bloomberg og Standard & Poor’s
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Alternative investeringer

Eiendom er en aktivaklasse som kan ha en
strategisk allokering i en investerings-
portefølje. Det er mulig å få en bred
internasjonal eiendomseksponering ved å
investere i fond som plasserer i børsnoterte
eiendomsselskaper. Dette representerer en
likvid forvaltning av en eiendoms -
eksponering.

Vi vurderer også eiendomsinvesteringerhvor
det er mulig å forholde seg helt konkret til
forventet avkastning og risiko i et
enkeltprosjekt og det er mulig å ta stilling til
beliggenhet, kvalitet på bygg og
motpartsrisiko. Likviditetspremie og
diversifiseringseffekt er en del av en samlet
vurdering.

Infrastrukturinvesteringer er et investerings-
område i vekst. Det er et stort, oppdemmet
behov i mange land for investeringer i veier,
broer, havner, sykehus, skoler og
energiproduksjon for å nevne noen konkrete
områder. Dette investeringsområdet er
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FIGUR 22
Vinneraksjene i 2015

Kilde: Bloomberg
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FIGUR 23
Oslo Børs billig på P/B

Kilde: Bloomberg

FIGUR 24
Oslo Børs dyr på P/E

Kilde: Bloomberg
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allerede tilgjengelig gjennom fond som investerer i børsnoterte infrastrukturselskaper.
Infrastrukturprosjekter er ofte underlagt regulerte priser som besluttes av myndigheter.
Prisendringer og andre endrede rammebetingelser blir derfor viktige risikofaktorer å vurdere.

Råvarer er godt representert på Oslo Børs gjennom olje, gass, aluminium, fisk og kunstgjødsel.
De fleste av våre kunder har norske aksjer i porteføljen og gjennom dette en eksponering mot
råvarer. Gull er en råvare som ikke er representert på Oslo Børs. Gull har mange interessante
porteføljeegenskaper. Gull fungerer godt som en sikring mot inflasjon og en sikring mot et
sammenbrudd i det globale, finansielle system. Gull har alltid vært penger og representert
kjøpekraft, mens papirpenger gjennom historien er blitt verdiløse i mange land og sivilisasjoner.
Mange internasjonale formuesforvaltere anbefaler å allokere 5 % av porteføljen i gull, som
forsikring mot katastrofer. En andel av dette bør være fysisk gull som oppbevares i bankboks
eller lignende. Jord og skog er andre realaktiva som har vist seg å bevare realverdier over tid.

Porteføljeforvaltning og løpende risikostyring

Bak alle investeringer ligger en vurdering av forventet avkastning og risiko. Det krever innsikt for
å kunne vurdere både avkastningsmuligheter og risiko. Selv med god innsikt er det sjelden
mulig å være helt sikker på fremtidig utvikling. Få eksperter klarte å spå den store globale
finanskrisen. Statistisk greier svært få makroøkonomer å forutse resesjoner. Det er derfor viktig
å tenke helhetlig portefølje og vurdere hvilken sannsynlighet ulike utfall har og hvordan det vil
påvirke porteføljen. Det vil sikre at porteføljen har tilstrekkelig diversifisering. En god
diversifisering vil gi en sterkere beskyttelse for porteføljen mot verdifall ved større og spesielle
hendelser. Diversifisering vil også sikre at porteføljen tar del i en uventet verdistigning.

Et veldig enkelt eksempel er hvor fint det var å ha plasseringer i utenlandsk valuta i 2015. Noen
andre eksempler på denne tankemåte er:

I dag er konsensus en nøktern forventning til global vekst, og markedene tror ikke på inflasjon i
tråd med sentralbankenes inflasjonsforventninger. Det medfører at sykliske aksjer har falt mye
og at rentene er svært lave. Dersom global vekst nå overrasker kraftig på oppsiden, kan
sykliske aksjer stige kraftig i verdi og rentene vil begynne å stige.

Oljeprisen har falt dramatisk og dratt med seg oljerelaterte aksjer og høyrenteobligasjoner i
fallet. Lavere oljepriser over en lengre periode er nå priset inn i markedet. Dersom Saudi-Arabia
plutselig skulle endre mening og igjen foreslå produksjonskutt innen OPEC, vil høyst sannsynlig
olje og oljerelaterte aksjer få en kursoppgang.

Ingen av de to siste eksemplene er vårt hovedscenario for neste år, men begge eksemplene
har en viss sannsynlighet for å kunne inntreffe og bør derfor vurderes i en
porteføljesammenheng.
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Forvaltning og rådgivning i 2016 
 

Vi går inn i året med en portefølje som er om lag nøytralvektet i forhold til risiko. Vi er svakt 

undervektet i aksjer, men har en større posisjon i utvalgt høyrente med begrenset ekspone-

ring mot oljerelaterte papirer. Innen aksjer har vi undervekten i norske aksjer. 

 

Innen internasjonale aksjer er porteføljen i hovedsak investert hos forvaltere som har en profil 

hvor det investeres i kvalitetsaksjer. Kvalitetsaksjer vil sjelden være billige, men det er viktig 

heller ikke å betale for mye for kvalitet. De forvaltervalg vi har gjort har medført en undervekt i 

USA og Japan, samt en overvekt Europa. Vi vurderer å investere mer i Asia, da vi tror at rå-

varepriser fortsatt vil være under press de nærmeste år. Dette er positivt for mange asiatiske 

markeder som importerer råvarer. Mange av aksjemarkedene i Asia fremstår også som rime-

lig priset. 

 

Vi er undervektet i norske aksjer, men vurderer dette løpende. Endringer i oljeprisutviklingen, 

som for eksempel om OPEC skulle endre standpunkt, vil kunne være en faktor som kan moti-

vere høyere vekt. 

 

Vi vurderer å plassere noe av renteporteføljen i internasjonale obligasjonsfond med frie man-

dater hvor samlet kredittverdighet likevel er høy. Dette vil gi diversifisering og tilgang til dykti-

ge forvaltere. 

 

Sikre renteplasseringer er lite attraktive fra et realavkastningsperspektiv så lenge det finnes 

andre investeringsmuligheter som er attraktivt priset og verden ikke går mot en ny krise. 

 

Vi kan likevel komme til å øke eksponeringen mot sikre renteplasseringer gjennom året om vi 

vurderer at risikopremien blir for lav for aksjer og kreditt til at det er forsvarlig å ta denne type 

risiko. Vi kan også komme til å øke andelen av sikre renteplasseringer om det skjer endringer 

innen makro og likviditet som tilsier at sannsynligheten øker for at det går galt som beskrevet 

innledningsvis. I begge disse tilfeller vil da noe av pengene stå i sikre plasseringer i påvente 

av bedre investeringsmuligheter. 

 

Det lave rentenivået har den fordel at det er rimelig å finansiere gode prosjekter innen eien-

dom og infrastruktur. Langsiktige prosjekter med gode motparter og langsiktig finansiering 

kan derfor gi god og sikker egenkapitalavkastning. 

 

Vi vil i våre månedsbrev løpende orientere om når vårt markedssyn endres i forhold til hva 

som her er beskrevet. 

 

Med vennlig hilsen 

Industrifinans Kapitalforvaltning AS 

 

Arild Orgland     Steinar Eikeland 

orgland@industrifinans.no   eikeland@industrifinans.no 

 

Ansvarsbegrensning. Dette månedsbrevet uttrykker Industrifinans Kapitalforvaltnings vurderinger og markedssyn per brevs dato. Markedssynet og 
vurderingene er gjenstand for løpende overvåking som følge av markedsendringer, ny informasjon og øvrige forhold, og kan derfor endres på et-
hvert tidspunkt. Markedsbrevet er på ingen måte et tilbud om eller underlag for beslutninger om kjøp og salg av verdipapirer. Referanser til enkelte 
aktivaklasser, verdipapirfond eller verdipapirer er for eksemplifiserende formål og er ikke ment å være, og skal heller ikke oppfattes til å være, 
anbefalinger for kjøp eller salg av verdipapirer. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/799-2   Arkiv: 614 &50  

 

Kjøp av Fossveien 7 - 9 Eiendom AS 

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe Fossveien 7-9 Eiendom AS til kr 21 000 000,-. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Sammendrag 

Ringerike kommune skal iht. handlingsprogram 2016-2019 tilrettelegge for fremtidig vekst. 

For å kunne tilrettelegge for denne veksten har Ringerikes kommune inngitt bud på 

Fossveien 7-9 Eiendom AS til kr 21 000 000,- med forbehold om endelig godkjenning i 

kommunestyret. 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune legger opp til at fokuset framover vil være å utvikle tjenestetilbudet 

samtidig som Ringerike kommunen står ovenfor en økt vekst som følge av utbygging av ny 

E16 og Ringeriksbanen. For å tilrettelegge for framtidig vekst må Ringerike kommune 

anskaffe nødvendige lokaler for å løse viktige samfunnsoppgaver både gjennom kjøp og 

nybygging. 

 

Ringerike kommune leier i dag flere kontorlokaler i Hønefoss sentrum, herunder i Storgaten 

11-13 og Hønefoss Bru 3. Ved en vekst som det legges opp til, vil det være behov for å øke 

bl.a. kontorplasser. Kommunen ønsker ved kjøpet å skape et bygg der vi samler strategisk 

fagkompetanse som blir sentral i planlegging og gjennomføring av den veksten vi har foran 

oss.   

 

I Hønefoss er det begrenset med større kontorlokaler å velge mellom, noe som medfører at 

det er utleiers marked og leieprisen på disse lokalene har økt. Leieforholdet til Storgaten 11-

13 løper ut 2017 med opsjon for ytterligere 5 år. For Hønefoss Bru 3 løper leieforholdet ut 

august 2026 med opsjon for ytterligere 10 år. 

 



Hvis Ringerike kommune skal kunne satse og vokse er det viktig at kommunen har lokaler 

som kan benyttes til kommunale tjenester. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringeriks-kraft AS har gjennom sitt eiendomsselskap Fossveien 7-9 Eiendom AS lagt ut 

hovedkontoret i Fossveien 7-9 til salg, se vedlagt salgsoppgave. Prisantydning på Fossveien 

7-9 Eiendom AS var kr 25 000 000. Takstmann AS som gjennomførte takst av eiendommen, 

beregnet den tekniske verdien på eiendommen til kr 40 360 000. Markedsverdi ble taksert til 

kr 20 000 000,- og med en yield på 8,5. 

 

Eiendommen ligger sentralt i Hønefoss sentrum og byggeåret er anslått til 1956. Bygningen 

var tidligere brannstasjon til Ringerike kommune, men ble solgt til Ringeriks-Kraft AS. 

Bygningen ble i 1992 total rehabilitert og ombygget. I 2004 ble første og andre etasje 

oppgradert innvendig. 

 

Tomten er på 1 099 m² og kontorbygget har et BRA på 2 073 m². Eiendommen har tre 

etasjer i tillegg til kjeller og brukes i dag som kontorlokaler i alle tre etasjene. 

Kontorlokalene som omfatter størsteparten av arealet er på BRA 1 815 m², mens kjeller syd 

og nord utgjør det resterende arealet på BRA 258 m². Første og andre etasje er 

kontorløsningen i stor grad til åpne kontorlandskap, mens tredje etasje er cellekontor. 

Kjeller syd på BRA 114 m² anvendes til garderober, dusjer og toaletter, lager og arkiv, mens 

kjeller nord anvendes til bredbåndssentraler, teknisk rom og lager. Mtp. videre utvikling og 

utbygging av eiendommen har Norconsult AS i en tidligfase vurdert konstruksjonsmessig 

muligheten for et tilbygg på taket på ca. 340 kvm. 

 

Fossveien 7-9 Eiendom AS leier ut bygningen til Ringeriks-Kraft AS som igjen har fremleid 

deler av kontorlokalene til Bægnavassdragets Regulering og Norconsult AS. I kjelleren har 

Ringeriks-Kraft AS fremleid areal til tre bredbåndleverandører som benytter arealet til 

bredbåndsentral. Alle de fremleide leiekontraktene med unntak av bredbåndleverandørene 

utløper 30.6.2017. 

 

Eiendommen har tidligere vært i Ringerike kommunens besittelse, men ble solgt til 

Ringeriks-Kraft AS i 1992. I sammenheng med at eiendommen har vært i Ringerike 

kommunes besittelse finnes det en gammel hovedvannledning i kjellere nord som fortsatt er 

i bruk. I salgsprosessen har det fremkommet forhold som tilsier at leieavtalen om tilgang til 

kjelleren mellom Ringerike kommune og Ringeriks-Kraft AS aldri er blitt tinglyst. Det har 

heller ikke lyktes partene å finne den signert leieavtalen. Ringerike kommune skulle i 

utgangspunktet betalt Ringeriks-Kraft AS for tilgang til hovedledningen, selv om det aldri 

har blitt gjennomført. Ved salg av eiendommen til en annen kjøper vil Ringerike kommune 

måtte betale for denne tilgangen eller eventuelt legge om vannledningen som vil koste flere 

millioner. 

 

Ringerike kommune er hovedaksjonær av Ringeriks-Kraft AS som er eier av Fossveien 7-9 

Eiendom AS. Det er ikke lagt noen føringer e.l. og det har vært en ordinær salgsprosess med 

budrunde. Etter en budrunde med flere aktører om selskapet har Ringerike kommune fått 

tilsagn med forbehold om endelig godkjenning i kommunestyret. Leiekontrakten med 

Ringeriks-Kraft AS skal løpe til 30.6.2017 med 3 mnd. oppsigelse, se vedlagt budjournal. 

 



Strategien til Ringerike kommune er å ha flest mulig arbeidsplasser i sentrum. Dette for å 

være et godt eksempel for byutvikling med arbeidsplasser i sentrum nært til kollektive 

løsninger. Lokalene skal være effektive i forhold til tjenestene og brukernes behov samt at 

det skal være kostnadseffektiv bruk.  

 

 

 

Det er viktig at Ringerike kommune går foran mtp. byutviklingen, ved å videreføre og 

forsterke de kommunale arbeidsplassene i sentrum med nærhet til kollektiv løsninger. 

Eiendommen har kun fire parkeringsplasser. I miljøbyen Hønefoss ønsker Ringerike 

kommune at bruken av bygget tilpasses kollektivløsning. Eiendommen ligger i nærhet til 

bl.a. togstasjonen og det vil også kunne bidra på sikt til å rekruttere solid kompetanse til 

kommunen. Før Ringerike kommune klarer å samle de kommunale tjenestene i sentrum er 

eiendommen en god løsning med sentral beliggenhet som passer godt inn på kort og 

mellomlangt sikt.  

 

Lokalene i Fossveien 7-9 er tiltenkt miljø- og arealforvaltning, hvor kompetansen for å 

utvikle Ringerike samles for å få et kraftsentrum for vekst i regionen. Bygningen vil kunne 

tilrettelegges for åpent kontorlandskap og øke arealeffektiviteten ved etablering av miljø- og 

arealforvaltning i lokalene.  

 

I Storgaten 11-13 ønsker Ringerike kommune å rendyrke tilbudet til barn og unge.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Handlingsprogram 2016-2019 legger opp til vekst og utvikling av Ringerikes kommunes 

tjenestetilbud herunder øke ressurser til bl.a. samfunnsplanlegging og byggesak. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet vedtok i sak 25/16, 16.februar 2016: «Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe 

Fossveien 7-9 Eiendom AS til kr 21 000 000,-.» 

 

Økonomiske forhold 

Finansieringen av kjøpet vedtas i forbindelse med framleggelse av 1. tertialrapport. 

Overtakelsestidspunkt er 01.09.16. 

 

Eiendommen har et BRA 2073 kvm og prisen vil gi en kvm kostnad pålydende kr 10 130. 

Normale byggekostnader for kontorbygg er estimert til kr 19 711. 

 

Eiendommen er i sin helhet leid ut til Ringeriks-Kraft AS og løper fram til 30.06.2017 med 

3 mnd. oppsigelse. Årsleien er på kr 2 000 000,- eksl. mva. i tillegg betaler leietaker 

driftsutgifter med unntak av eiendomsskatt, forsikring, offentlige krav, samt utgifter til 

bygningsmessige vedlikehold. 

 

Yielden som forteller hva eiendommen generer av kontantstrømmer for å dekke 

rentekostnader og andre kostnader er for salgssummen 7,11. Normalt i Hønefoss ligger 

yielden mellom 5,5 og 12 ifølge Eiendomsmegler 1. 

 

Prisantydningen på eiendommen var på kr 25 000 000, men den ble ikke oppnådd i 

budrunden. 



 

Bygget er kjøpt med leieforhold som løper ut 30.6.2017 og vi anser det som positivt at det er 

ett kortsiktig leieforhold som foreligger, slik at vi kan relativt raskt få inn egne enheter. For 

private aktører vil det være mer viktig å ha langsiktige leieforhold. Et eventuelt senere salg 

av bygget med kommunale leietakere vil kunne slå gunstig ut for Ringerike kommune.   

 

Ringerike kommune leier lokaler i Storgaten 11-13 og Hønefoss Bru 3. For arealet i 

Storgaten 11-13 utgjør den årlige leiekostnaden inkl. fyring og felleskostnader kr 4 786 216 

eks. mva. for leie av 5 293 m² i 2015. Den årlige leiekostnaden inkl. fyring og 

felleskostnader for leie av 600 m². Hønefoss Bru 3 var i 2015 kr 862 597 eks. mva. Det å ha 

et sentralt kontorbygg vil kunne være gunstig i forhandling om leiepriser i både eksisterende 

og nye lokaler.  

 

Eventuelle tilpasningskostnader for Fossveien 7 - 9 innarbeides i budsjett for 2017. 

 

Alternative løsninger 

Ringerike kommune kjøper ikke Fossveien 7-9 Eiendom AS. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer kjøp av Fossveien 7-9 Eiendom AS som et godt kjøp og gir minimal 

risiko ved et eventuelt fremtidig salg av bygget. Kjøpet er en god løsning for å tilrettelegge 

for satsing i tråd med handlingsprogram 2016-2019.  Det vil ved kjøpet være mulig å samle 

det økte behovet kommunen vil ha innenfor saksbehandling, planarbeid og 

utviklingsprosjekter  i forhold til for den veksten som kommer. Eiendommen vil gjøre det 

mulig å redusere antall kvadratmeter leid areal i sentrum og tilrettelegge for fremtidig vekst. 

Den gamle hovedvannledningen og tre bredbåndsentraler er etablert i bygningen og 

Rådmannen mener det er viktig for kommunen å sikre seg eiendommen for å unngå 

betydelige fremtidige kostnader for omlegging av vannledningen og bredbåndsentraler. I et 

fremtidig salg vil Ringerike kommune kunne stille krav om tilgang til den gamle 

hovedvannledning og bredbåndsentralene i salgskontrakten. Ringerike kommune vil 

gjennomføre en gjennomgang av de tekniske installasjonene i bygget for å muliggjøre en 

bedre energiklassifisering for en rimelig kostnad.   

 

 

Vedlegg 

Salgsoppgave Fossveien 7-9 Eiendom AS 

Buds journal 

 

 Ringerike kommune, 17.02.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

leder: Roger Sørslett 

 

saksbehandler: Per Christian Frøislie 

 



... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Informasjon om eiendommen

OPPDRAGSNUMMER

1015382

SALGSOBJEKT

Eiendomsselskap

KORT ORIENTERING

Fossveien 7-9 AS er et single purpose eiendomsselskap.

Selskapet har en signert 2-årig kontrakt med Ringeriks Kraft AS

om leie av lokalene.
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Informasjon om eiendommen

ADRESSE

Fossveien 7-9, 3510 Hønefoss

REGISTERBETEGNELSE

Gnr. 318, bnr. 397 i Hønefoss kommune

BELIGGENHET

Fossveien 7-9 ligger midt i Hønefoss sentrum med

hovedinngang mot Brutorget som har godt med

parkeringsplasser for besøkende. Det er gangavstand til andre

forretningsbygg og butikker i sentrum.

Fakta om Ringerike

Ringerike kommune ligger midt i østlandsområdet, 50 km

nordvest for Oslo. Kommunen har 29 712 innbyggere  pr.

1.1.2015. Ringerike er en av de største bykommunene i landet

med et areal på 1 553 kvadratkilometer.

Ringerike er en av landets største skognæringskommuner. Det

drives også betydelig jordbruk i kommunen i tillegg til industri

og handels- og servicevirksomhet.

Ringerike kommune ble dannet i 1964 av Hønefoss, Hole,

Norderhov, Ådal og Tyristrand. I 1977 ble Hole gjenopprettet

som egen kommune.

Offentlige arbeidsplasser

Ringerike kommune er den største arbeidsgiveren i

kommunen, ca. 2 250 ansatte er fordelt på 1 600 årsverk.

Ringerike Sykehus er et regionsykehus i Buskerud. Statens

Kartverk har hatt sitt hovedsete i kommunen siden slutten av

70-årene. Tinglysingen er etablert i Hvervenkastet næringspark

sammen med Statens Kartverk. Høgskolen i Buskerud og

Vestfold, avdeling Ringerike(HBV) ligger også i Hønefoss.

Næringsliv

Ringerike er et handels- og servicesenter med et stort utvalg

varer og tjenester. Kommunen er fylkets største jord- og

skogbrukskommune. Viktige industrigrener er treindustri,

betongproduksjon, mekaniske verksteder og kartproduksjon

(Statens kartverk). I tillegg finnes det næringsparker på bl a

Hvervenkastet og Eggemoen.

Trafikk-knutepunkt

Hønefoss er trafikk-knutepunkt for bil, tog og buss. Her møtes

E-16, Rv. 7 og Rv. 35 og Bergensbanen. Oslo, Drammen,

Hokksund og Gardermoen kan nås med bil i løpet av en time.

Sandvika, Asker og Lier nås innen 40 minutter.

Bosetningen

Tyngden av bosetningen i Ringerike ligger i det sentrale

lavlandet omkring byen Hønefoss med tettstedene Haugsbygd

og Heradsbygda rett utenfor.  Andre tettsteder i kommunen er

Tyristrand, Sokna, Hallingby og Nes i Ådal.

AREAL

Ca. 2335 kvm BTA

Det gjøres særskilt oppmerksom på at arealangivelser er basert

på opplysninger fra selger samt tegninger, og ikke er

kontrollert av megler.

Det tas forbehold om at det kan være arealavvik fra tegninger

og faktisk areal.

INNHOLD/BESKRIVELSE

1. etasje: Resepsjon, kontorer, garderobe, toaletter, teknisk

rom/lager, kantine/spiserom med dør til hagen samt heissjakt.

2. etasje: Fellesgang med trapper og heis, resepsjon, kontorer,

møterom, arkiv og toaletter.

3. etasje: Fellesgang med heis og trapp, kontorer, arkiver,

kantine/spiserom og toaletter.

Kjeller syd: Gang med trapp og heis, garderober med dusjer,

toaletter, arkiver og lager.

Kjeller nord: Gang med trapp opp og plass for

bredbåndssentraler, lager og teknisk rom.

I tillegg er det 2 store kjellerrom med vann og avløpsrør som

går igjennom bygget. Takstmann har ikke medregnet disse

arealene.
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STANDARD

Overflater:

Innvendige vegger er det malte overflater og lettvegger for

oppdeling av kontorer med glass og hele glassvegger.

Himlinger er for det meste nedforede himlinger med

lyddempende plater.

Gulv for 1. etasje er fliser, tepper og vinylbelegg i 2. etasje er

det noe tepper. 3. etasje har i hovedsak vinylbelegg.

ADKOMST

Med sin sentrale beliggenhet er den enkleste adkomsten til

eiendommen via bil inn Fossveien.

Varelevering ol. vil skje på gateplan.

PARKERING

Det er fire biloppstillingsplasser på utsiden av bygget

(gateparkering). Utover dett disponerer eiendommen ingen

egne parkeringsplasser. Rett ved inngang er det stor

kommunal parkeringsplass med parkeringsautomat, og i

Sentrumskvartalet er det parkeringshus.

Om planen om utvidelse av bebyggelsen på brutorvet blir

realisert vil det bygges parkeringsplasser under hele bygget.

Dette vil gi gode parkeringsmuligheter også for denne

eiendommen.

HJEMMELSHAVER

Fossveien 7-9 AS
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Øvrig informasjon

BYGGEÅR

Ca. 1956

EIENDOMSTYPE

FORRETNINGSEIENDOM

BRUKSTILLATELSE/
FERDIGATTEST

Det foreligger ikke ferdigattest på bygget i kommunens

byggesaksarkiv. Eiendommen ble ombygget og rehabilitert i

1993. Det er også søkt og godkjent fasadeendringer i 2007.

TOMT

Tomteareal er ca. 1099 kvm på eiet tomt.

Det meste av tomten er utbygget. Det er en koselig bakhage

som benyttes som spiseplass for dagens kantine p.t. Utvikling

av dette arealet må undersøkes av kjøper.

REGULERINGSBESTEMMELSER

Eiendommen ligger under reg.plan 64-02 Hønefoss sentrum.

Planen er vedtatt i 1976. Det er tilstøtende planer i området.

VEI, VANN OG AVLØP

Offentlig vei, vann og avløp.

Megler gjør oppmerksom på at Ringerike kommune har avtale

om vannledninger i byggets kjeller.

EIER/SELGER

Fossveien 7-9 AS att. Helge Bergstrøm

SALGSOBJEKT

Salget omfatter 100 % av aksjene i Fossveien 7-9 AS.

FORVALTNING

Fossveien 7-9 As har ingen forvaltningsavtale. De har en

løpende avtale med Tronrud Bygg om vedlikehold.

ENERGIMERKING

Energimerke E og oppvarmingskarakter RØD. Energimerket er

gjennomført av Rambøll Norge as v/ Bjørn Setså.
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Økonomiske forhold

LEIEFORHOLD

Det foreligger en 2 årig leiekontrakt med tidligst utløp

30.06.2017. Avtalen er uten rett til oppsigelse. Utleier har heller

ingen oppsigelsesrett iht. leiekontrakt.

Årsleien er iflg. leiekontrakt på kr. 2.000.000,- pr. år eks. mva.

Leiekontrakten ligger vedlagt i prospektet.

Beskrivelsen ovenfor anses ikke som uttømmende og kan

inneholde feil og mangler. Det forutsettes at interessentene

gjennomgår hele leiekontrakten inntatt i vedleggsheftet og

gjennomfører sine selvstendige vurderinger av den.

EIERKOSTNADER

Fossveien 7-9 As har tidligere hatt eierkostnader pr. år på ca.

1.065.000,-. I leieavtalen med Ringeriks Kraft AS er det

spesifisert at  leietager for egen regning betaler driftsutgifter

med unntak av eiendomsskatt, forsikring, utleiers forpliktelser

med hensyn til offentlige krav, samt  utgifter til bygningsmessig

vedlikehold.

Forsikring har for tidligere eier utgjort kr. 47.545,- pr år.

FRIVILLIG REGISTRERING / MERVERDIAVGIFT

Fossveien 7-9 AS er frivillig registrert i henhold til

merverdiavgiftslovens § 2 – 3. Leietaker på eiendommen driver

avgiftspliktig virksomhet.

Det er refundert kr. 539.680,- i moms for utbedring av byggets

fasade mot bakgård. Arbeidet var ferdigstilt den 04.02.2009.

Jfr. justeringsoppsett (momsregnskap). Dokumentet

oversendes på forespørsel.

Kjøper av selskapet vil overta tilbakeføringsforpliktelsen på

beløpet ihht. justeringsreglene for merverdiavgift. Forpliktelsen

om tilbakeføring skjer først dersom ny kjøper ikke skal drive

avgiftspliktig omsetning på arealene eller leie ut til ikke

avgiftspliktig formål på arealene.

KOMMUNALE AVGIFTER

Vann- og kloakkavgift etter måler (kr 60,- pr. kubikkmeter

forbruk).

EIENDOMSSKATT

Eiendomsskatt utgjør på eiendommen kr. 56.954,- pr år. (5

promille av 11.390.940,-)

KONSESJON

Salg av aksjer kommer ikke inn under konsesjonsreglene.

FORSIKRING

Eiendommen er forsikret i Gjensidige.

LIGNINGSVERDI

Kr. 2.305.051,- for 2014 . Ligningsverdien er oppgitt av selger.

Ligningsverdien for 2015 vil være på ca. 10.884.977.

SKATTEMESSIG VERDI

Total skattemessig verdi for eiendommen var kr 15.750.000,-

pr. 31.12.2014.

Denne fordelte seg slik:

Tomt, kr 3.500.000,-.

Saldogruppe j (10 %), kr 0,-

.Saldogruppe i (2%), kr 12.250.000,-.

Saldogruppe h (4%), kr 0,-.

Markedsverdi på tomten er av takstmann anslått til  ca kr

3.500.000,-.

LÅN I SELSKAPET

Fossveien 7-9 AS har ingen lån i selskapet.
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Økonomiske forhold

PRISANTYDNING

Kr. 25 000 000 + off.omk.

for Eiendomsverdien, beregnet iht. vedlagte kontraktsutkast

(vedlegg 1)

OMKOSTNINGER

Tinglysingsgebyr for hvert pantedok. kr 525

Attestgebyr for hvert pantedokument kr 206
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Salgsvilkår

KJØPEKONTRAKT, BEREGNING AV KJØPESUM

Vedlagt følger standard kjøpekontrakt som skal benyttes ved

transaksjonen (vedlegg 1).

Vedlagt følger også "Estimert Balanse" (vedlegg 2), se

kontraktsutkastet § 2 - som viser selskapets forventede balanse

per ønsket dato for overtakelse (dato), herunder eiendommens

skattemessige avskrivningsgrunnlag, selskapets lån m.v.

Det understrekes at de aktuelle størrelser er foreløpig

beregnet, endelig revisjon finner sted slik angitt i

standardkontraktens § 2 - med tilhørende justering av

kjøpesummen for aksjene i etterkant av overtakelse.

Bud på aksjene skal gis basert på den i standardkontrakten

inntatte metode for beregning av kjøpesummen for aksjene, jf.

standardkontrakten § 2.

Det gjøres særskilt oppmerksom på kjøper ikke vil bli

innrømmet fradrag i kjøpesummen for ”latent skatt”, dvs

kostnaden ved redusert avskrivningsgrunnlag som følge av at

eiendommen erverves ved kjøp av eierselskapet.

Kjøper må derfor selv beregne verdien av latent skatt før bud

inngis.

Det forventes at prospektet med vedlegg gjennomgås grundig,

herunder eventuelle kommentarer til standardkontrakten må

spesifiseres.

Dersom slike kommentarer ikke gis, anses budet gitt på

bakgrunn av standardkontraktens regulering.

Selgerne forbeholder seg retten til å akseptere eller forkaste

ethvert bud uten nærmere begrunnelse.

BUDFORHOLD

Det tas utgangspunkt i en åpen budrunde, hvor budene må

avgis skriftlig til meglers kontor. Dette forhindrer ikke at selger

og megler i en avsluttende fase kan tilrettelegge for en lukket

budrunde.

Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud uten

nærmere begrunnelse.

Første bud skal være skriftlig og ha en budfrist på minimum to

virkedager. Videre bud kan avgis muntlig til megler, men disse

skal også ha en budfrist på minimum 1 virkedag.

Det tas forbehold om endelig godkjennelse av salget i styret til

Fossveien 7-9 AS.

DUE DILLIGENCE

Kjøper oppfordres til å foreta en teknisk, finansiell og juridisk

due diligence, herunder gjøre de nødvendige undersøkelser til

Ringerike kommune og/ eller andre private eller offentlige

instanser.

SELGER OPPLYSER

Selger har i begrenset grad kunne supplere opplysninger om

bygget. Kjøper oppfordres til å gjennomføre en selvstendig

teknisk gjennomgang av bygget i sin helhet, sammen med

kompetent fagperson.

HEFTELSER / SERVITUTTER

Aksjene overdras heftelsesfritt.

Tinglyste servitutter på eiendommen overtas av kjøper.

Det gjøres oppmerksom på følgende tinglyste servitutter:

Erklæring/Avtale tingl. 26.09.2001. Bestemmelse om vei.

Kopi av tinglyste erklæringer er inntatt i vedleggsdel.
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Andre opplysninger

VISNING

Etter avtale med megler

OVERTAKELSE

Overtagselse av selskapet kan skje omgående.

DIVERSE

Ringeriks Kraft As vil ved utflyttingstidspunktet sette igjen store

deler av inventaret i bygget. Det vil ikke iht. leiekontrakt bli

ryddet.

AVTALEBETINGELSER

Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling

av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens §

1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.

Informasjonen i dette prospektet med vedlegg er mottatt fra

selger / takstmann og forutsettes gjennomgått i detalj før

bindende bud inngis. Eiendommene forutsettes besiktiget, og

det anbefales at kjøper selv kontrollerer eiendommenes

tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man

gjennomgår leiekontrakter og annen relevant informasjon om

eiendommene.

Alle opplysninger i dette prospektet med vedlegg er tilrettelagt

og bearbeidet av megleren etter beste skjønn, men megleren

kan ikke ta ansvaret for at informasjonen er riktig eller

fullstendig. Enhver som investerer i næringseiendom, må på

egen hånd forsikre seg om at opplysningene er riktige og

fullstendige. Megleren fraskriver seg ethvert ansvar for tap som

følge av opplysninger som er misvisende, feilaktig eller

ufullstendig, samt tap som på annen måte måtte oppstå som

følge av investeringen.

”As is”-klausul:

Selskapets hovedaktivum – Eiendommen – og Selskapet for

øvrig overtas «som den/det er», jfr. avhendingsloven § 3-9 og

kjøpsloven § 19. Dog fravikes bestemmelsene slik at det kun

kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel dersom selger

ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser etter endelig kontrakt,

dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf.

avhendingsloven § 3-7 og kjøpsloven § 19 bokstav b) eller

dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jf.

avhendingsloven § 3-8 og kjøpsloven § 19 bokstav a). Risikoen

for eventuelle skjulte feil tilligger etter dette kjøper. Selger er

ikke kjent med ufullstendigheter eller feil i rapporter e.l. som er

utarbeidet av tredjemann. Skulle dokumentene likevel vise seg

å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes

prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8 og kjøpsloven §

19 bokstav a) og b), slik at selger bare svarer for eventuelle feil

som selger selv likevel var kjent med.

Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige

reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse.

Selger kjenner ikke til at det er forurensing i tomtegrunnen m.v.

Kjøper skal, dersom forurensing i ettertid skulle bli oppdaget,

bære det fulle ansvar for all forurensing som eksisterer på

eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger.

Det gjøres oppmerksom på nye regler om avskrivning av faste

tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv

ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av

dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører

partene.

Kredittvurdering

Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av

kjøpere.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt bestemmelsene i

Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at

eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om

eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker

elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.

VEDLEGG

Kjøpekontrakt, energiattest og takst . Ytterligere opplysninger

om selskapet fåes ved henvendelse til megler.
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OPPDRAGSANSVARLIG

Kenneth Simonsen

Eiendomsmegler MNEF

(Kontaktinformasjon finner du bakerst i salgsoppgaven)
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UtkastA 26.11.2015avKennethSimonsen.KennethSimonsenhar ikke undersøktskatte� , avgifts� eller regnskapsmessige

forhold. Dette anbefalesvurdert av partenesrådgivereeller revisor.Avtalen inngåsved at den undertegnesav selgerog

kjøper.

KJØPEKONTRAKT

mellom

Ringerikskraft AS

og

[Kjøper]

vedrørendesalgav aksjenei

Fossveien7� 9 AS
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1. PARTENEOGEIENDOMMENi

RingeriksKraft AS,org.nr.976957628,(Selger) eier 100%avaksjene(Aksjene) i Fossveien7�

9 AS,org.nr.914286204,(Selskapet).

Selgerog [Kjøper],org.nr. [org.nr. Kjøper],(Kjøper) er enigeom at Aksjeneskaloverdrasfra

Selgertil Kjøperpåde vilkårsomfølgeravdenneavtalen.

Selskapeteier gnr. 318,bnr. 397 med påståendebygningerog anleggi Ringerikekommune

kommune(Eiendommen).

2. KJØPESUMMEN

2.1 Eiendomsverdienog beregningav Kjøpesummen

Kjøpesummenfor Aksjene(Kjøpesummen) er:

(a) NOK[� ], somutgjør omforent, fast verdi avEiendommen(Eiendomsverdien),

med tilleggav:

(b) kontanter og fordringer i Selskapetsbalanse,

ogmed fradragfor:

(c) all gjeld i Selskapetsbalanse(herunder Lånenedefinert i punkt 2.2) unntatt utsatt

skatt ogavsetningfor tap på fordringer.

Andrekorrigeringergjøresikke.

2.2 EstimertBalanseog EstimertKjøpesumsamt innfrielse av Selskapetslån

Kjøpesummensom Kjøperskalbetale ved Overtakelse(Estimert Kjøpesum), skalfastsettes

basert på en balansefor Selskapetslik denne forventes å være per Overtakelse(Estimert

Balanse). Estimert Balanse skal føres i samsvar med god regnskapsskikk,konsekvent

anvendtog for øvrigsomfølger:

(a) Forventetresultat etter skatt frem til ogmed dagenfor Overtakelseskalinnarbeides.

(b) Betalbar skatt og utsatt skattefordel skal reflektere i) Selskapetsskattemessige

avskrivningerog føringer fra G/T� konto mv. i salgsåret,slik at dissepostenefordeles

etter eiertid i salgsåretfordelt på antall dagerder dagenfor Overtakelseer tilordnet

Selger.

(c) Utsatt skattefordel og utsatt skatt skal ikke føres som ett nettobeløp, men som to

bruttoposter undereiendeleroggjeld.

I vedlegg2 følgeren EstimertBalansesomer utarbeidet av Selskapetsregnskapsfører,og en

beregningavEstimertKjøpesum,somer estimert til NOK[� ].
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VedOvertakelseskalKjøperbetaleEstimertKjøpesum

2.3 RevidertBalanseogRevidertKjøpesum

Senest45 dageretter OvertakelseskalSelgersendetil Kjøper:

(a) Enoppdatert balanseper Overtakelse(RevidertBalanse) somskalutarbeidesetter de

sammeprinsippenesom EstimertBalanse,jf. punkt 2.2, (men slik at det skalsesbort

fra disposisjonersom Selskapethar foretatt på dagenfor Overtakelseetter at Kjøper

har overtatt Aksjene) og som er godkjent og signert av de som var Selskapets

styremedlemmerumiddelbartfør Overtakelse,

(b) En bekreftelse fra en revisor som Selgerengasjerer,om at revisor har foretatt en

forenklet revisorkontrollavRevidertBalanse,og

(c) EnberegningavKjøpesummen(RevidertKjøpesum) pågrunnlagavRevidertBalanse.

Kjøperkansenest14 dageretter at Kjøperhar mottatt RevidertBalanseog beregningenav

RevidertKjøpesum(i fellesskapKjøpesumsberegningen), skriftlig meddeleSelgerat han har

innsigelser til Kjøpesumsberegningen.Hvis Kjøper ikke gjør innsigelse gjeldende innen

fristen, blir KjøpesumsberegningenutarbeidetavSelgerendeligogbindendefor partene.

Hvis Kjøper fremmer innsigelsemot Kjøpesumsberegningeninnen fristen og partene ikke

innen ytterligere 14 dagerblir enige,skalen uavhengigstatsautorisertrevisorsompartene i

fellesskap oppnevner og bekoster, fastsette Kjøpesumsberegningenmed bindende og

endeligvirkningfor partene.Resultatetav dennefastsettelsenskalforeliggesenest14 dager

etter at revisorer oppnevnt.

Dersompartene ikke kommer til enighet om hvilkenrevisorsomskalbenyttes,kan hver av

partene kreve at revisorenoppnevnesav lederen i FinansnæringensHovedorganisasjon.I

den grad revisor for å komme frem til sin fastsettelse må ta standpunkt til rettslige

spørsmål,skalfastsettelsenansessomen voldgiftsavgjørelsehvor voldgiftslovensregler må

følgesså langt annet ikke følgerav bestemmelsenher, og sombare kansettestil sideav de

ordinære domstolene ved søksmålsom nevnt i voldgiftsloven § 42. Revisorskal gjøres

oppmerksompå dette og den endeligeog bindende virkning revisorsavgjørelsevil få for

partene. Revisorstår fritt til å engasjereen uavhengigadvokat for partenes regning til å

foreta en juridiskvurderingav innsigelsen,ogdennevurderingenskali tilfelle fremleggesfor

beggepartene for kommentarer før avgjørelsetreffes. Parteneog Selskapetskalgi revisor

tilgangtil all den informasjonom Selskapetsomrevisorkrever.

HvisRevidertKjøpesumavvikerfra EstimertKjøpesumskal

(a) en eventuellpositivdifferansebetalesavKjøpertil en konto oppgitt avSelger,og

(b) en eventuellnegativdifferansebetalesavSelgertil konto oppgitt avKjøper.
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Differansenskalbetalesinnen 14 dageretter at Kjøpesumsberegningener endeligfastsatt,

med tillegg for 3 %rente p.a. fra Overtakelsetil betalingskjer,likevelslikat det etter forfall

løper forsinkelsesrentei henholdtil forsinkelsesrenteloven.

At Kjøpesumsberegningener endelig og bindende, begrenserikke Kjøpersrett til å gjøre

kravgjeldendesomfølgeavbrudd påandrebestemmelseri denneavtalen.

2.4 Forsinketbetaling

BetalesikkeEstimertKjøpesumeller annetuteståendebeløpetter denneavtalenvedforfall,

skal skyldnerenbetale forsinkelsesrentei henhold til forsinkelsesrentelovenfra forfall til

betalingskjer.

3. OVERTAKELSE,RISIKOOVERGANGOGOPPGJØR

Aksjeneskalovertasav Kjøperkl. 12.00den [� ] (Overtakelse).ii Frasammetidspunktovertar

Kjøper risikoen for at det inntrer omstendighetersom utgjør en mangel eller brudd på

garantienesomgisper Overtakelse.

Oppgjøret under denne avtalen skal gjennomføres i samsvar med oppgjørsavtalen i

vedlegg8, og Selger,Kjøperog Selskapetpåtar seghervedå oppfylle sinerespektiveplikter

etter oppgjørsavtalen.iii Selger skal sørge for at Selskapetoppfyller sine plikter etter

oppgjørsavtalen.

4. BETINGELSERFORGJENNOMFØRINGAVAVTALEN

4.1 Kjøpersbetingelser

Kjøpersforpliktelse til å gjennomføre denne avtalen er betinget av at følgende vilkår er

oppfylt eller frafalt avKjøper:

(a) Det har ikke inntruffet forhold, herundernyeforhold etter signeringavdenneavtalen,

somutgjør vesentligbrudd påSelgersforpliktelseretter denneavtalen.
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4.2 Selgersbetingelser

Selgersforpliktelse til å gjennomføre denne avtalen er betinget av at følgende vilkår er

oppfylt eller frafalt avSelger:

(a) Det har ikke inntruffet forhold, herundernyeforhold etter signeringavdenneavtalen,

somutgjør vesentligbrudd påKjøpersforpliktelseretter denneavtalen.1

4.3 Oppfyllelseav betingelsene

SelgerogKjøperskalgjøredet sommedrimelighetkanforventesavdemfor at betingelsene

for gjennomføringavavtalenoppfyllesuten ugrunnetopphold.

4.4 Betydningenav at avtalen bortfaller

Hvis avtalen bortfaller som følge av at en part bryter sine plikter etter avtalen, kan den

annenpart likevelgjøregjeldendeerstatningskravsomfølgeavavtalebruddet.

5. SELGERSPLIKTERFØROVERTAKELSE

Fremtil OvertakelseskalSelgersørgefor:

(a) At det ikke besluttes utdeling på Aksjeneeller andre helt eller delvis vederlagsfrie

overføringertil aksjeeiereeller andreutover det somfremgåravEstimertBalanse.

(b) At Selskapetsvirksomhet i perioden fra signeringav denne avtalen til Overtakelse

drives på sedvanligmåte, herunder at Eiendommenvedlikeholdespå en forsvarlig

måte og i et omfangsomikkeer mindre enn før signeringavdenneavtalen.

(c) At Selskapetikke inngårnye avtaler av vesentligbetydningfor Selskapet,og at ingen

av Selskapetsvesentligeavtaler heves,endres eller sies opp uten Kjøpersskriftlige

samtykke.

(d) Ikkeå tilskyndeeller foreta noe somville utgjørebrudd påSelgersgarantieri punkt 7.

(e) Å holdeEiendommenfullverdiforsikret.

(f) Omnødvendigå oppdatereJusteringsoppstillingeni vedlegg7.

6. SELGERSANSVARETTERKJØPSLOVEN,MV.

Aksjene,Eiendommenog øvrige eiendeler i Selskapetovertas som de er, jf. kjøpsloven

§ 19 (1).Det foreliggeren mangelhvisSelgerfør signeringenav denneavtalengir en uriktig

opplysningsomnevnt i kjøpsloven§ 19 (1) bokstava eller forsømmerå gi en opplysningsom

nevnt i § 19 (1) bokstavb. Forat det skalforeliggemangeletter kjøpsloven§ 19 (1) bokstav

a, er det likevelet vilkår at Selgerrent faktisk kjente til at opplysningensomSelgerhar gitt,

var uriktig dadenneavtalenble signert.
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Ved anvendelsenav § 19 (1) bokstava og b hefter Selgerikke for uriktige eller manglende

opplysningersomer utarbeidet av andreenn Selger,selvom Selgerhar gjort opplysningene

tilgjengeligfor Kjøper,med mindre Selgerselvkjenner til at opplysningeneer uriktige. Ved

anvendelsenav § 19 (1) bokstav a og b hefter Selgerbare for uriktige eller manglende

opplysninger gitt av følgende personer (i fellesskapNøkkelpersonene): Medlemmer av

styret og dagligleder i Selgerog Selskapet,samtHelgeBergstrøm.Selgerhefter uansettikke

for opplysningersomer utarbeidet av andreenn Selger,selvom Nøkkelpersonenehar gjort

opplysningenetilgjengelig for Kjøper, med mindre Nøkkelpersoneneselv kjenner til at

opplysningeneer uriktige. Der det i punkt 7 er referert til det Selgerkjenner til, siktesdet

utelukkendetil det Nøkkelpersonenekjennertil.

Kjøperfraskriverseghervedså langt gjeldenderett tillater det, enhver rett til å gjøre krav

gjeldendemot Selgeri medhold av kjøpsloven§ 19 (1) bokstavc, avhendingsloven§ 3� 7,

§ 3� 8 og § 3� 9 og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om

ansvarfor uriktige ogmanglendeopplysningeretter avtaleloven.

Dette punkt 6 begrenserikke Kjøpersrett til å gjørekrav gjeldendesomfølgeav forsinkelse

somskyldesforhold påSelgersside.

7. SELGERSGARANTIER

Selgergaranterer at følgende vil gjelde per signeringav denne avtalen og Overtakelse,

likevel slik at garantiene i bokstav (l) til og med (n) bare gjelder ved signeringav denne

avtalen:

(a) At Selgereier Aksjene,at Aksjeneoverdrasfri for heftelser av enhverart, at det ikke

knytter segløsningsretttil Aksjene,at Selskapetikke har en ubetinget eller betinget

plikt til å utstede ytterligere aksjer, og at ingen rettigheter knyttet til Aksjene

(herunderutbytte, fortrinnsrett vedkapitalforhøyelsemv.)er skilt fra Aksjene.

(b) At Selskapeter lovlig stiftet og registrert i Foretaksregisteret,og at alle forhold

(herunder de sist fastsatte vedtekter) som skal registreres i Foretaksregisteret,er

registrert der.

(c) At Selskapetssiste årsregnskaper avgitt i samsvarmed regnskapslovensregler, at

Selskapetikke har avgitt garantier for tredjemannsforpliktelser, og at Selskapetikke

har forpliktelsersomSelskapetburdebalanseførti henholdtil regnskapslovensregler,

utover det somfremgåravRevidertBalanse.

(d) At Selskapeteier de eiendelersom er oppført i Estimert og RevidertBalanse,og at

disse eiendelene er fri for enhver heftelse (bortsett fra de som vil slettes ved

innfrielseavLånenevedOvertakelse,ogdeheftelsersomer angitt i vedlegg4).

(e) At Selskapethar innsendt påkrevde,korrekte og fullstendigeopplysningertil skatte�

og avgiftsmyndighetene,samt at det ikke foreligger eller vil oppstå skatte� eller

avgiftskravfor Selskapetknyttet til tiden forut for Overtakelsesom ikke fullt ut er

dekketavavsetningeri RevidertBalanse.
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(f) At Justeringsoppstillingeni vedlegg7 er fullstendigogkorrekt, og at Selskapetbesitter

den dokumentasjon som etter gjeldende merverdiavgiftsregelverker påkrevd for

anskaffelse/fremstillingogbruk avkapitalvarer.

(g) At Selskapetsvirksomhetutelukkendebestår i å eie fast eiendom og drift av denne,

ogat Selskapetikkehar ansatteeller pensjonsforpliktelser.

(h) At Selskapeteier Eiendommenoger hjemmelshavertil denne.

(i) At det ikke eksistererandre heftelser på Eiendommen(herunder løsningsretter)enn

de somer angitt i vedlegg4.

(j) At Selskapetikkeer part i rettssakeller annenrettstvist.

(k) At Selskapetikke har brutt leieavtalenemed tilhørendetilleggsavtalerangitt i vedlegg

5, ogat Selgerikkekjennertil at en leier har brutt en leieavtale.

(l) At Eiendommener leiet ut i henhold til leieavtalenemed tilhørende tilleggsavtaler

angitt i vedlegg5, og at disseavtalene er gyldige og gjengir alt som er avtalt med

leierne.

(m) At Selgerikke kjennertil kraveller rettigheter sombegrenserEiendommensbruk eller

utnyttelse utover det som fremgår av Eiendommensgrunnboksbladeller gjeldende

reguleringsplanmed reguleringsvedtekterfor Eiendommen.

(n) At Selgerikke at foreliggerskriftligepåleggmv. fra offentlige myndighetersomgjelder

Eiendommen,ogsomikkeer betalt eller oppfylt påannenmåte.

Med forhold som Selgerkjenner til i punkt 6 og 7, menesbare de forhold Selgerfaktisk

kjennertil vedsigneringavdenneavtalen.

Selgergir ingenandregarantierennde somer angitt ovenfor i dette punkt 7.

8. BEGRENSNINGERI SELGERSANSVAR

8.1 Kjøperskunnskap

Kjøperkanikkegjøregjeldendesombrudd på punkt 6 eller 7 noesomhanselvfaktiskkjente

til ved signeringenav denne avtalen, eller noe som rimelig klart og tydelig fremgår av de

dokumenteneSelgerhar gjort tilgjengelig for Kjøper før signeringav denne avtalen. Med

forhold somKjøperkjente til ved signeringav avtalenmenesbådede forhold Kjøperfaktisk

kjente til, og de forhold som Kjøper ikke har en rimelig grunn til å ha vært uvitende om.

Dennebegrensningeni Selgersansvargjelder ikke ved brudd på punkt 7 bokstav(e) og (f)

(om skatt og avgift) eller punkt 7 bokstav (a) eller (h) (om eierskap til Aksjene og

Eiendommen), i fellesskapde FundamentaleGarantiene.

8.2 Reklamasjon

Kjøpertaper retten til å gjøre brudd på denne avtalengjeldendehvis Kjøperikke innen 60

dageretter at han selvoppdageteller burde ha oppdagetavtalebruddet,gir Selgerskriftlig

22



melding om at avtalebruddetvil bli gjort gjeldendeog hva avtalebruddetbestår i. Uansett

taper Kjøperretten til å gjøreavtalebruddgjeldendehvisKjøperikkesenderslik reklamasjon

innenett år etter Overtakelse.

Reklamasjonsfristeneovenfor gjelder ikke for brudd på de FundamentaleGarantiene.For

slike brudd må Kjøper sende en skriftlig reklamasjon som nevnt senest tre år etter

Overtakelse.Vedslikebrudd kan Kjøperikke kreveat Selgerdekker tap som skyldesat han

har unnlatt å gi Selgerskriftlig melding om bruddet innen 60 dageretter at han oppdaget

det.

8.3 Omfangetav erstatningen

Selgerkan ikke holdesansvarligfor indirekte tap som definert i avhendingsloven§ 7� 1 (2),

selv om Selgerhar utvist skyld. Tapte leieinntekter (herunder bortfalt rett til dekning av

felleskostnader)skallikevelansessomdirekte tap.

Kjøperstap skalberegnesnetto etter fradragfor i) skatte� og avgiftsbesparelsersomKjøper

eller Selskapetkan nyttiggjøre seg, og ii) det Selskapethar rett til å kreve erstattet fra

tredjemann,herunder et forsikringsselskap.Hviset tap er betinget, kan Selgerførst holdes

ansvarligfor tapet hvisog når tapet må dekkesav Selskapet.Kjøperkanoverholdefristene i

punkt 8.2vedå gi skriftlig meldingom det betingedetapet før utløpet avdissefristene.

8.4 Beløpsmessigansvarsbegrensning

Selgersansvarfor brudd påpunkt 6 eller 7 er underlagtfølgendebegrensninger:

(a) Kjøper kan ikke gjøre gjeldendeenkeltståendebrudd som medfører tap på mindre

enn NOK 250.000,� og det skal ses bort fra slike brudd ved vurderingen av om

beløpsgrenseni bokstav(b) nedenforer nådd.

(b) Kjøper kan ikke gjøre krav gjeldende med mindre Kjøperssamlede tap overstiger

NOK1.000.000,� men hvis Kjøperssamledetap overstigerdenne beløpsgrensen,har

Kjøperrett til erstatningeller prisavslagfra førstekrone.

(c) Selgerssamlede ansvar er begrenset oppad til 10 % av Eiendomsverdien.Denne

ansvarsbegrensningengjelderlikevelikkevedbrudd påde FundamentaleGarantiene.

Ansvarsbegrensningenei dette punkt 8.4 gjelder bare ved brudd på punkt 6 eller 7 og ikke

vedbrudd påandrepunkter i denneavtalen.

8.5 Samletansvarsbegrensningfor ethvert brudd på avtalen

Selgerssamledeansvarfor brudd på denneavtalen(herunderde FundamentaleGarantiene

og punkt 5, 6, 7 eller 10) er under enhver omstendighet begrenset til det høyeste av

RevidertKjøpesumog20%avEiendomsverdien.

8.6 Ansvarved forsett eller grovuaktsomhet

Begrensningenei Selgersansvari punkt 8.2 til og med 8.5 gjelder ikke hvisavtalebruddeter

forvoldt ved forsett hosmedlemmeravSelgersstyreeller dagligledereller en annenperson
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hos Selgersom har vært den hovedansvarligefor gjennomføringenav salgetav Aksjenetil

Kjøper.

8.7 Betydningenav ansvarsbegrensningenefor Eiendomsverdien

Partenehar ved fastsettelsenav Eiendomsverdientatt hensyntil begrensningenei Selgers

ansvaretter punkt 6, 7 og8.

9. BEFØYELSERVEDBRUDDPÅAVTALEN

Med de begrensninger som følger av denne avtalen, kan hver av partene gjøre

misligholdsbeføyelseretter kjøpsloven gjeldende hvis den annen part bryter avtalen,

herunder heve avtalen hvis den annen part gjør seg skyldig i vesentlig kontraktsbrudd.

Kjøperhar imidlertid ingenrett til å kreveretting etter kjøpsloven§ 34, men Selgerhar rett

til å utføre retting etter kjøpsloven§ 36.2

10. SELGERSSKADESLØSHOLDELSE

Selger skal holde Kjøper skadesløsfor tap (herunder forsvarlige advokatutgifter) som

springerut av:

(a) At Eiendommenblir skadeti periodenmellom signeringav denneavtalenog kl. 1200

på dagenfor Overtakelse.Denneskadesløsholdelsengjelder ikke hvis tapet er lavere

enn beløpsterskelen i punkt 8.4(a), eller hvis i) kostnadene til gjenoppføring/

reparasjonog leietap somfølgeav skadener fullt dekketav en forsikringeller dekkes

av Selgereller Selgerstiller betryggendesikkerhetfor dissekostnadeneog leietapet,

og ii) alle leierne til Eiendommenbekrefter at de vil videreføre eller gjenoppta sitt

leieforhold på uendredevilkår etter gjenoppføring/reparasjon.Kjøpertaper retten til

å gjørebrudd på denneskadesløsholdelsengjeldendehvisKjøperikke innen 45 dager

etter Overtakelse,gir Selgerskriftlig meldingom at hankrevererstatningfor skaden.

(b) At de fordringer som er oppført i RevidertBalanse,ikke blir betalt senest30 dager

etter forfall. Vedbrudd på denneskadesløsholdelsenskalSelgeroverta fordringenfra

Selskapetmot å betale fordringenspålydendetil Selskapetsenest5 virkedageretter

at Kjøperhar gitt Selgerskriftlig meldingom bruddet. Kjøpertaper retten til å gjøre

denne skadesløsholdelsengjeldende hvis Kjøper ikke innen 60 dager etter at

fordringenforfalt, gir Selgerskriftlig meldingom at hanskaloverta fordringen.

Begrensningenei Selgersansvar etter punkt 8.1, 8.2 og 8.4 gjelder ikke for skadesløs�

holdelsenei dette punkt 10.

2 HvisOvertakelseskjerfør Kjøperhar betalt helekjøpesummen,kanfølgendetilføyes:«Selgertar forbeholdom at Selgers
hevingsrettstår ved lag i de tilfeller somer regulert i kjøpsloven§ 54 (4). Somsikkerhetfor Selgerskrav mot Kjøpersom
springerut av denneavtalen,skalKjøpervedOvertakelsepantsetteAksjenepå førsteprioritet til fordel for Selger.Denne
panteretten skal slettes idet Kjøper har gjort opp Revidert Kjøpesum.» Videre bør denne pantsettelsenreguleres i
oppgjørsavtalenmedvedlegg.
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11. OPPSTILLINGOVERJUSTERINGSPLIKTIGE/� BERETTIGEDEANSKAFFELSER

Selgerhar utarbeidet en oppstillingover Selskapetsanskaffelsersom er justeringspliktige/�

berettigede i henhold til reglenefor justering av inngåendemerverdiavgiftpå kapitalvarer,

som inneholder de opplysningersom i henhold til gjeldende merverdiavgiftsregelverker

påkrevet for registrering av anskaffelse/fremstilling av kapitalvarer

(Justeringsoppstillingen), jf. vedlegg7.

12. FULLSTENDIGAVTALE

Denneavtalenmed vedleggutgjør hele avtaleforholdetmellom parteneog erstatter enhver

tidligere avtale eller forståelse mellom partene vedrørende det som er regulert i denne

avtalen.

13. FRASKRIVELSEAVRETTENTILÅ GJØREKRAVGJELDENDEMOTANDREENN SELGER

Kjøper og Selskapetfraskriver seg herved enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot

nåværendeeller tidligere styremedlemmereller ansattehosSelskapet,Selgereller selskapi

sammekonsernsom Selger,Selgersaksjeeiere(direkte og indirekte) eller Selgersmegler,

rådgivereeller representantersom følge av deres handlingereller unnlatelserfrem t.o.m.

Overtakelse.DessutenskalKjøpersørgefor at Selskapetikkegjøret slikt kravgjeldendemot

de nevntepersonene(deBeskyttedePersoner) ogholdedissepersoneneskadesløsefor det

tilfelle Selskapetseller Kjøpersaksjeeiere(direkte og indirekte) eller kreditorer gjør krav

gjeldende mot dem som følge av deres handlinger eller unnlatelser i forbindelse med

inngåelseneller oppfyllelsenavdenneavtalenmedvedlegg.

Ansvarsfraskrivelsenog skadesløsholdelseni forrige avsnitt gjelder ikke i den grad kravet

mot de BeskyttedePersonerspringer ut av deres forsettlige opptreden eller en særskilt

avtalemed de BeskyttedePersoner.

14. MEDDELELSER

Enhver meddelelse i forbindelse med denne avtalen skal skje per brev eller e� post til

følgendeadresser:

ForSelger:[� ]

ForKjøper:[� ]

Fremtil ogmedOvertakelseskalalle meddelelsersendesmedkopi til:

KennethSimonsen

Eiendomsmegler1 Ringerike

15. LOVVALGOGTVISTELØSNING

Denneavtalener underlagtnorskrett. Norskelovvalgsreglerskalikke kunne lede til valgav

et annet landsrett.
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Enhver tvist som måtte oppstå med tilknytning til denne avtale, avgjøresved ordinær

rettergang med Ringerike Tingrett som eksklusivt verneting. Kretsen av kompetente

domstoler i henhold til de alminneligeregler for midlertidig sikring begrensesikke av det

somer bestemther.

16. VEDLEGG

Vedlagtfølger:

1. Firmaattesterfor Selger,KjøperogSelskapet.

2. Sisteavlagteårsregnskap,pantattestogvedtekter for Selskapet

3. EstimertBalanseogestimert kjøpesumsberegning

4. Grunnboksutskrifter

5. Leiekontraktermedvedlegg

6. Prospektmed vedlegg

7. Justeringsoppstillingen

8. Oppgjørsavtale

17. UNDERSKRIFT

Denneavtalener i dagunderskreveti tre eksemplarer,hvoravparteneog [Megler] beholder

ett hver.

[sted], [signeringsdato]

for [Selger] for [Kjøper]

[Selgersrepr.] [Kjøpersrepr.]

Vi er kjent medogaksepterervåreforpliktelser i henholdtil denneavtalen:

for [Selskapet]

[Selskapetsrepr.]
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Takstmann AS

Nordre Ringåsen 7
3512 Hønefoss

Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99
Org.nr: 895195162 MVA

Verditakst

Kontorbygg
Fossveien 7-9 
3510 HØNEFOSS

Gnr. 318 Bnr. 397 

RINGERIKE KOMMUNE

Utført av:

Ingeniør Tor Gunnar Sand
Takstmann MNTF

Oppdrag 2015460  Befaringsdato: 15.09.2015
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Takstmann AS

Nordre Ringåsen 7
3512 Hønefoss

Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99
Org.nr: 895195162 MVA

Verditakst

Kontorbygg
Fossveien 7-9 
3510 HØNEFOSS
Gnr. 318 Bnr. 397 

RINGERIKE KOMMUNE

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

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

Andre forutsetninger/opplysninger
Opplysninger om eiendommen er gitt av rekvirent, og er ikke sjekket med kommunen eller grunnboka. 
Alle arealene er målt på fremviste arkitekttegninger.
Hovedhensikten med denne rapporten er å formidle takstmannens syn på normal salgsverdi 
(markedsverdi) av denne eiendommen solgt på en profesjonell måte over en normal tidsperiode i dagens 
marked. 
Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil/mangler som han ikke kunne ha 
oppdaget etter å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier. Taksten er avholdt etter beste skjønn og i 
henhold til de gjeldende instruks og retningslinjer. 
Takstmannen har ikke undersøkt/vurdert regulering eller andre forhold ift bygningsetaten, forøvrig ingen 
spesielle forhold takstmannen ble gjort kjent med på befaringsdagen.

Mandat
Oppdraget er gitt av Helge Bergstrøm i Ringeriks Kraft AS.

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

Sammendrag/konklusjon
Sammendrag: Eiendommen har en sentral beliggenhet i Hønefoss sentrum. Gode 

profileringsmuligheter.
Eiendommen er den gamle brannstasjonen i Hønefoss som i 1992 ble 
rehabilitert og en del ombygget. 2004 ble 1. og 2. etasje betydelig oppgradert.
Det har vært de samme leietakerne i bygget i lang tid. Det er generelt lite slitasje 
og det har vært forsiktig bruk. Bygget har fortsatt en bra standard. En del 
tekniske installasjoner begynner å få noe elde, og tilfredsstiller ikke dagens 
normer.
Potensialet i eiendommen ligger i at det er teknisk mulig å bygge en 4. etasje på 

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

  Takstmann AS  Org.nr. 895195162 MVA 2015460 15.09.2015 2 av 11

28



Takstmann AS

Nordre Ringåsen 7
3512 Hønefoss

Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99
Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 318  Bnr. 397   KOMMUNE RINGERIKE

Adresse: Kontorbygg - Fossveien 7-9 , 3510 HØNEFOSS

bygget. Norconsult har gjort en enkel vurdering som foreligger i en rapport. 

Annet: Bygget har fått energimerke E. Se egen energiattest i prospekt.

Markedsverdi
Konklusjon markedsverdi: Kr 20 000 000

Hønefoss, 16.09.2015

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

Takstmann MNTF
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Takstmann AS

Nordre Ringåsen 7
3512 Hønefoss

Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99
Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 318  Bnr. 397   KOMMUNE RINGERIKE

Adresse: Kontorbygg - Fossveien 7-9 , 3510 HØNEFOSS

Rekvirent
Rekvirert av: Ringeriks Kraft AS  v/Helge Bergstrøm

Besiktigelse, tilstede
Dato: 15.09.2015 - Helge Bergstrøm  Ringeriks Kraft AS

- Ingeniør Tor Gunnar Sand  Takstmann

Dokumentkontroll
Dokumenter fremvist: Situasjonskart Dato 16.09.2015 

Tegninger Dato 10.11.1992 Forskjellig revideringsdato på 
etasjene

Utleiekontrakter
Tidligere takst Dato 26.05.2014 

Andre dok./kilder: Rekvirent
Rapport Norconsult Dato 12.06.2015 
Eiendomsdata.no Dato 16.09.2015 

Eiendomsdata
Matrikkeldata: Gnr. 318 Bnr. 397

Hjemmelshaver: Ringeriks Kraft Eiendom 1 AS
(Eiendommen er ikke overdratt enda)

Tomt: Eiet tomt.  Areal 1 098,8 m²  Opplyst i Eiendomsdata.no

Konsesjonsplikt: Konsesjonsfritt

Adkomst: Kommunal vei

Vann: Kommunalt vann

Avløp: Kommunalt avløp

Regulering: Regulert område

Kommuneplan: Kommuneplan for Ringerike - Soneplan Hønefoss. Merket som senterområde

Forsikringsforhold
Forsikringstype: Fullverdiforsikring

Forsikringssum: Kr 37 000 000

Kommentar: Forsikring er opplyst for 2013

Lignings/skattetakst
Ligningstakst: Ligningsverdi ikke opplyst

Skattetakst: Kr 36 000 000 År 2015  Anslått ut fra oppgitt eiendomsskatt
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Takstmann AS

Nordre Ringåsen 7
3512 Hønefoss

Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99
Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 318  Bnr. 397   KOMMUNE RINGERIKE

Adresse: Kontorbygg - Fossveien 7-9 , 3510 HØNEFOSS

Andre opplysninger
Tomtens anvendelse: Det meste av tomten er bebygget.

Det foreligger noen føreløpige planer om å bygge på en 4. etasje. Det er ikke 
sjekket med kommunen om videre utnyttelse av eiendommen.

Parkering: Eiendommen disponerer ingen egne parkeringsplasser. Rett ved inngang er det 
stor kommunal parkeringsplass med parkeringsautomat, og i Sentrumskvartalet 
er det parkeringshus.

Miljø/forurensning: Det er ikke foretatt grunnundersøkelser med hensyn på forurensing i grunnen. 
Antar at det ikke er noe slik forurensning.

Bygninger på eiendommen

Kontorbygg
Byggeår: 1956. Anslått ved befaringen

Ombygd: 1992 rehabilitert og ombygget

Arealer og anvendelse

Kontorbygg - arealer

Bruttoareal Bruksareal
Etasje BTA m² BRA m² Anvendelse
1. etasje 673 602 Resepsjon, kontorer, garderobe, toaletter, teknisk 

rom/lager, kantine/spiserom med dør til hagen, heissjakt

Netto romhøyde i etasjen er ca 2,5-3.0 meter

2. etasje 676 604 Fellesgang med trapper og heis, resepsjon, kontorer, 
møterom, arkiv, toaletter

Netto romhøyde ca 2,3 meter

3. etasje 676 609 Fellesgang med heis og trapp, kontorer, arkiver, 
kantine/spiserom, toaletter

Netto romhøyde er ca 2,3 meter

Kjeller syd 141 114 Gang med trapp og heis, garderober med dusjer, toaletter, 
arkiver, lager

Netto romhøyde ca 2,15 meter

Kjeller nord 169 144 Gang med trapp opp og plass for bredbåndssentraler, 
lager, teknisk rom

I tillegg er det 2 store kjellerrom med store vann- og 
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Takstmann AS

Nordre Ringåsen 7
3512 Hønefoss

Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99
Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 318  Bnr. 397   KOMMUNE RINGERIKE

Adresse: Kontorbygg - Fossveien 7-9 , 3510 HØNEFOSS

avløpsledninger. Disse kjellerrommene er ikke med i 
arealberegninger.

Sum bygning 2 335 2 073

KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD

Kontorbygg 
Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse
Kontorbygg 

200 Bygning, generelt
Bygget er gamle brannstasjonen fra ca 1956. 1992 er hele bygget 
rehabilitert og ombygget. 2004 er 1. og 2. etasje oppgradert innvendig. 
Det foreligger en rapporet fra Norconsult som har en generell 
beskrivelse av bygget konstruksjon og muligheter for å påbygge en 4. 
etasje. Opplysninger fra rapporten er senere brukt i taksten.
Vedlikehold ol:
Bygget fremstår i generelt bra stand, bærer preg av bra vedlikehold og 
lite slitasje, alder tatt i betraktning.

210 Grunn og fundamenter, generelt
Tomten er ganske flat.
Grunnen antas å være leirholdig, mens bygget er fundamentert til fjell.
Støpt grunnmur på hver av kjellere. Midtdelen er det ikke kjeller og 
støpt plate på mark
Vedlikehold ol:
Kjeller syd var det ved befaringen noe fuktindikasjoner i noen 
yttervegger og gulv mot yttervegger, men kjeller virket tørr og fin.
Kjeller nord var det avfuktingsanlegg som gikk hele tiden pga 
bredbåndsentralene, ellers normale fuktindikasjoner.

220 Primære bygningsdeler, generelt
Etasjeskiller er plasstøpte betongdekker.

225 Yttervegger
Yttervegger er utført i plasstøpt betong og stålkonstruksjoner og 
murkostruksjoner som i senere tid er forblendet utvendig med tegl.
Vestveggen er forblendet i senere tid etter brann i nabobygget.

227 Takkonstruksjoner
Yttertak med svakt fall. Membrantekket.
Vedlikehold ol:
1992 er yttertaket isolert og det er lagt ny membran.
Yttertak er ikke inspisert.

233 Vinduer
Bygget har 3-lags og 2-lags ferdigbehandla trevinduer fra 1992.
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Takstmann AS

Nordre Ringåsen 7
3512 Hønefoss

Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99
Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 318  Bnr. 397   KOMMUNE RINGERIKE

Adresse: Kontorbygg - Fossveien 7-9 , 3510 HØNEFOSS

235 Ytterdører og porter
Ytterdører er aluminiumsdører.
Hoveddør til resepsjon er det automatsik åpning.
Dører for rømningsveier og til kjeller er ståldører.
Ytterdører og innerdører er det elektroniske kodelåser.
Fra kantine er det heve-skyvedør til skjermet uteplass.

240 Sekundære bygningsdeler innvendig, generelt
Innvendige vegger er det malte overflater og lettvegger for oppdeling av 
kontorer med glass og hele glassvegger.
Kjeller murvegger.
Vedlikehold ol:
Noe fra 1992.
Mye er oppgradert 2004.
Kantine er det en del fuktindikasjoner i vegg mot terreng, maling flakker.
Kjeller syd på sydvegg er det en del fuktindikasjoner, maling flakker.
Resten generelt bra vedlikeholdt.
Kjeller nord er det en del slitasje og elde.

245 Himlinger inklusive taklister
Himlinger er for det meste nedfora himlinger med lyddempende plater.
Kjeller betonghimlinger og nedfora himlinger.

253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive 
gulvlister
1. etasje fliser, tepper og vinylbelegg
2. etasje er det noe tepper. 
3. etasje vinylbelegg.
Kjeller nord betonggulv.
Vedlikehold ol:
1. og 2. etasje er oppgradert 2004.
3. etasje oppgradert 1992
Kjeller nord en del slitasje og elde.

261 Trapper og ramper
Mellom etasjene er det felles betongtrapper med fliser.
Fra kjeller syd og til 3. etasje er det personheis, 8 personer/630 kg.
Vedlikehold ol:
I etasjeskillet mellom 1. og 2. etasje er det romhøyde i trappa på min 2 
meter.

270 Fast inventar, generelt
Kantine er det nødvendig kjøkkeninnredning med utstyr, godkjent for 
kantinedrift.
I etasjene er det småkjøkken med hybelinnredninger med plater og noen 
steder oppvaskmaskin.

300 VVS-installasjoner, generelt
Kommunalt vann og avløp med vannmåler for hele bygget.
Nødvendige toaletter og garderober.
I kjeller nord går det en stor kommunal vannledning og kloakkledning 
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Takstmann AS

Nordre Ringåsen 7
3512 Hønefoss

Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99
Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 318  Bnr. 397   KOMMUNE RINGERIKE

Adresse: Kontorbygg - Fossveien 7-9 , 3510 HØNEFOSS

gjennom bygget.
Vedlikehold ol:
Opplegg og utstyr av noe forskjellig årgang.
Usikkert om vannledning og kloakkledning i kjeller nord er i drift, ikke 
sjekket. Dette er gamle ledninger.

320 Varme, generelt
Bygget har el.oppvarming med panelovner på de fleste rom.

330 Brannslokking, generelt
Brannvarsling til sentral.
Rømningsvei i bakgård.
Brannslukking med slanger og pulverapparater. 1., 2. og 3. etasje er det 
2 brannslanger i hver etasje.  1. og 2. etasje er det pulverapparater i hver 
etasje.
Det foreligger brannplan.
Vedlikehold ol:
2015 har det vært branntilsyn, brannplaner må revideres.

360 Luftbehandling, generelt
I hele bygget er det balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner.
Ventilasjonsanlegget står på yttertak.
I kjeller nord er det et vifteagregat som kjøler inneluft pga 
bredbåndsentralene.
Vedlikehold ol:
Anlegget er fra 1992. Fungerer, men tilfredsstiller ikke dagens krav.

400 Elkraft, generelt
Skjult / åpent elektrisk opplegg.
Vedlikehold ol:
1992 er det satt inn nye tavler, og det er lagt nye kabelføringer.

442 Belysningsutstyr
I senere tid er det lagt opp en del ny fast belysning.

530 Telefoni og personsøking, generelt
Tele- og dataopplegg er oppgradert i senere tid.
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Takstmann AS

Nordre Ringåsen 7
3512 Hønefoss

Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99
Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 318  Bnr. 397   KOMMUNE RINGERIKE

Adresse: Kontorbygg - Fossveien 7-9 , 3510 HØNEFOSS

KONTRAKTER/AREALER

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

Kontorbygg
- Kontorer

Ringeriks Kraft AS 2 602 0 0 6/2017 100
Ringeriks Kraft AS 1 604 0 0 6/2017 100
Bægnavassdragets 
Regulering

3 312 173 633 557 6/2020 100

Norconsult 3 297 190 792 642 10/2016 70
- Lager nord

3 stk bredbåndsentraler Kjeller 
nord

40 0 0 10/2020 100

- Lager syd
Ringeriks Kraft AS Kjeller 

syd
114 0 0 6/2017 100

Sum: 1 969 364 425

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

Kontorbygg
- Kontorer

Ringeriks Kraft AS 2 602 1 100 662 200 1/0 100
Ringeriks Kraft AS 1 604 1 100 664 400 1/0 100
Bægnavassdragets 
Regulering

3 312 750 234 000 1/0 100

Norconsult 3 297 850 252 450 1/0 100
- Lager nord

3 stk bredbåndsentraler Kjeller 
nord

40 9 000 360 000 1/0 100

- Lager syd
Ringeriks Kraft AS Kjeller 

syd
114 250 28 500 1/0 100

Sum: 1 969 2 201 550

Kommentar kontrakt/arealer
Kommentar 
leiekontrakter:

I kjeller nord er det tre bredbåndselskaper som har sentraler. Det skal opprettes 
leiekontrakter med disse, og leie er delvis avklart.
Kjeller syd, 1. etasje og 2. etasje skal nå leie kontorene sine av nytt 
eiendomsselskap, leier er avtalt. Leieforhold avsluttes juni 2017.
3. etasje har Bægnavassdragets Regulering lokaler. Inkl. i deres lokaler er det 
felles gang/adkomst til Norconsult. Begge leietakere flytter juni 2017
I leieberegningene er det brukt bruksareal BTA, da det noen steder er veldig 
tykke vegger.

Kommentar 
arealavvik:

Alle arealene er målt på arkitekttegninger i målestokk 1:50
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Takstmann AS

Nordre Ringåsen 7
3512 Hønefoss

Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99
Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 318  Bnr. 397   KOMMUNE RINGERIKE

Adresse: Kontorbygg - Fossveien 7-9 , 3510 HØNEFOSS

TOMTEVERDI
Tomteareal: Tomteareal: 1 099 m²
Tomteverdi: Tomteverdi: Kr 3 500 000

VERDIGRUNNLAG - TEKNISK VERDI

Normale byggekostnader

Normale byggekostn.: Beregnet for hvert bygg med takstdagens byggepris.
Kontorbygg Kr 40 860 000

Teknisk verdi

Grunnlag: Sum normale byggekostnader: Kr 40 860 000
Fradrag for alder, forskriftskrav, gjenst. arbeider ol.: Kr 4 000 000

                                                                                                    

Teknisk verdi uten tomt: Kr 36 860 000
Tillegg for normal tomteverdi: Kr 3 500 000

                                                                                                    

Teknisk verdi: Teknisk verdi av takstobjektet: Kr 40 360 000

VERDIGRUNNLAG - NETTOKAPITALISERING

Rentegrunnlag

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

                                                                                                    

Realrente:  kalkulert 0,12 %,  avrundet: 0,12 %
Risiko 3,00 %
Beliggenhet 1,50 %
Bruksvennlighet 2,00 %
Standard 2,00 %

                                                                                                    

Kapitaliseringsrente/realavkastningskrav: 8,62 %

Forutsetninger nettokapitalisering

Realrenta er nå ca 0,1%. Det er brukt ei kapitaliseringsrente på ca 8,6% som gjenspeiler at dette er et bra 
bygg med god beliggenhet. Bygget er fleksibelt. Etter 2017 er det ikke leietakere i bygget. Det har mange 
muligheter for tilpassing nye leietakere.
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Takstmann AS

Nordre Ringåsen 7
3512 Hønefoss

Telefon 32 13 91 40  Mobil 97 66 14 99
Org.nr: 895195162 MVA

Eiendom: Gnr. 318  Bnr. 397   KOMMUNE RINGERIKE

Adresse: Kontorbygg - Fossveien 7-9 , 3510 HØNEFOSS

Brutto leieinntekter

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

faktisk
Kr/m²
ansatt

Leie pr år
beregnet

Kontorer 1 815 201 364 425 1 815 999 1 813 050
Lager nord 40 40 9 000 360 000
Lager syd 114 114 250 28 500
Sum: 1 969 364 425 1 969 2 201 550

Fradrag i brutto leieinntekter

Brutto leieinntekter: Kr 2 201 550
Fradrag: Off. avgifter og ev. eiendomsskatt: -180 000

Forsikringspremie: -26 000
Forvaltningskostnader pr år: -40 000
Driftskostnader: -50 000
Avsetninger til løpende vedlikehold pr år: -100 000

                                                                                                    

Sum normale eierkostnader: -396 000
Tap ved ledighet, 5 % av markedsleie: -110 000

                                                                                                    

Sum: -506 000 -506 000
Inntektsoverskudd: Eiendommens inntektsoverskudd: Kr 1 695 550

Beregning av kapitalisert verdi

Kapitalisert verdi: Eiendommens inntektsoverskudd Kr 1 695 550
kapitalisert med 8,6 % gir (avrundet) Kr 19 670 000

KONKLUSJON MARKEDSVERDI
Grunnlag for 
verdifastsettelsen:

Tomteverdi: Kr 3 500 000

Normale byggekostnader: Kr 40 860 000
Teknisk verdi: Kr 40 360 000
Kapitalisert verdi: Kr 19 670 000
Yield: % 8,5

Markedsverdi: På bakgrunn av ovenstående settes markedsverdien til: Kr 20 000 000
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Adresse FOSSVEIEN 9

Postnr 3510

Sted HØNEFOSS

Leilighetsnr.

Gnr. 318

Bnr. 397

Seksjonsnr.

Festenr.

Bygn. nr. 159160629

Bolignr.

Merkenr. A2012-276971

Dato 06.12.2012

Energimerket angir bygningens energistandard.

Energimerket består av en energikarakter og en opp-

varmingskarakter, se figuren. Energimerket

symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmings-

karakter, og bokstaven viser energikarakter.

Målt energibruk:  520 000 kWh pr. år

 520 000 kWh elektrisitet   0 kWh fjernvarme

  0 liter olje/parafin   0 Sm³ gass

  0 kg bio (pellets/halm/flis)   0 kWh annen energivare

Eier RINGERIKS KRAFT AS

Innmeldt av Rambøll Norge as v/ Bjørn Setså

Energikarakteren angir hvor energieffektiv bygningen er,

inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er

beregnet ut fra den typiske energibruken for bygningstypen.

Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennom-

snittlig klima. Det er bygningens energimessige standard og

ikke bruken som bestemmer energikarakteren.

A betyr at bygningen er energieffektiv, mens G betyr at

Målt energibruk er gjennomsnittet av hvor mye

energi bygningen har brukt de siste tre årene.

Det er oppgitt at det i gjennomsnitt er brukt:

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av

oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)

som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.

Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, 

mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.

Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk

av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Om bakgrunnen for beregningene,

se www.energimerking.no

Energiattesten er bekreftet og offisiell. Bygningens eierforhold er ikke bekreftet fra Matrikkelen

bygningen er lite energieffektiv. En bygning bygget etter

byggeforskriftene vedtatt i 2007 vil normalt få C.
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For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se  naring.enova.no
eller ring Enova svarer på tlf. 08049.

Hvordan bygningen benyttes har betydning for energibehovet

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter bygningen, • deler av bygningen ikke er i bruk,

og kan forklare avvik mellom beregnet energibehov og målt • færre personer enn det som regnes som normalt

energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet bruker bygningen, eller

reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt • den ikke brukes hele året.

dersom:

Gode energivaner

Ved å følge enkle tips kan du redusere bygningens energi- Energimerket kan kun endres gjennom fysiske endringer på

behov, men dette vil ikke påvirke bygningens energimerke. bygningen.

Tips 1: Energioppfølging
Nærmere informasjon, se vedlegg 1

Mulige forbedringer for bygningens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om bygningen, og Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme.

beste skjønn fra den som har utført energimerkingen, Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av

anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.

er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke.

Tiltaksliste: Se vedlegg 1 til energiattesten

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

opplysninger som er gitt om bygningen. med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav

Fagfolk bør derfor kontaktes for å vurdere tiltakene til godt inneklima og forebygging av fuktskader og 

nærmere. andre byggskader.
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Bygningsdata som er grunnlag for energimerket

Energimerket og andre data i denne attesten Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske stan-

er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av bygningseier dardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer

da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over informasjon om beregninger, se

oppgitte opplysninger, som bygningseier er ansvarlig for. www.energimerking.no/beregninger

Bygningskategori: KONTORBYGG

Bygningstype: KONTORER, ENKLE

Byggeår: 2000

BRA: 1991,0

Programvare: Denne attesten er utstedt basert på opplasting av beregninger utført med programmet

SIMIEN - 5.014

For oversikt over bygnings-/beregnings-data, se vedlegg 2

Oppgitte opplysninger om bygningen kan finnes  under Offisielle energiattester i skjermbildet "Adresse".

ved å gå inn på www.energimerking.no, og logge Bygningseier er ansvarlig for at det blir brukt riktige 

inn via MinID/Altinn. Dette forutsetter at du er registrert som opplysninger. Eventuelle gale opplysninger må derfor tas

eier av denne bygningen i matrikkelen, eller har fått opp med selger eller utleier da dette kan ha betydning for

delegert tillatelse til å gå inn på energiattesten. prisfastsettelsen. Eier kan når som helst lage en ny 

For å se detaljer må du velge "Gjenbruk" av aktuell attest energiattest.
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Om energimerkeordningen

Norges vassdrags- og energidirektorat er ansvarlig for attesten, energimerkeordningen eller gjennomføring

energimerkeordningen. Energimerket beregnes av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan

på grunnlag av oppgitte opplysninger om bygningen. rettes til Enova svarer på tlf. 08049, eller

For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske svarer@enova.no

standardverdier for den aktuelle bygningstypen

fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene Plikten til energimerking er beskrevet i

for energikarakteren baserer seg på NS 3031 energimerkeforskriften, vedtatt desember 2009.

(www.energimerking.no/NS3031) og sist endret i januar 2012.

NVE samarbeider med Enova om rådgivning knyttet Nærmere opplysninger om energimerkeordningen

til energimerkeordningen. Spørsmål om energi- kan du finne på www.energimerking.no
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Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)
Adresse: FOSSVEIEN 9 Gnr: 318

Postnr/Sted: 3510 HØNEFOSS Bnr: 397

Dato: 06.12.2012 14:34:34 Seksjonsnr: 

Energimerkenummer: A2012-276971 Festenr: 

Bygnnr: 159160629

Ansvarlig for energiattesten: RINGERIKS KRAFT AS

Energimerking er utført av: Rambøll Norge as v/ Bjørn Setså

Tiltak på luftbehandlingsanlegg
Tiltak 1: Varmegjenvinning i ventilasjonsanlegg

Nytt ventilasjonsanlegg med bedre varmegjenvinner, lavere SFP og frekvensstyrte vifter vurderes. Lønnsomhet ved bruk av varmepumpe 
i aggregat vurderes.  

Tiltak på elektriske anlegg
Tiltak 2: Automatikk for styring av lys

Det anbefales å installere utstyr/automatikk for regulering av lysbruken slik at driftstiden for lysanlegget kan reduseres. Det kan 
eksempelvis være tilstedeværelsesføler (IR-sensor), tilknytning til et ur, tilknytning til en tidsbryter som slår av lyset etter en gitt tid, eller 
kombinasjoner av disse. Reduksjonen i driftstiden kan variere mye, men ligger i snitt for et standard kontorbygg på i størrelsesorden 6 
timer/døgn.

Utvendig belysning kan eksempelvis tilkobles en skumringsbryter. Driftstiden reduseres med dette i gjennomsnitt til 10 timer pr. døgn.

Tiltak på automatikkanlegg
Tiltak 3: Installering av SD-anlegg

Det kan vurderes å installere et SD-anlegg (sentralt driftskontrollanlegg) som er tilpasset bygningens tekniske anlegg og kompleksitet. 
Dette vil øke tilgjengeligheten for den driftsansvarlige. 

Øvrige tiltak
Tiltak 4: Frikjøling av isvannssystem

Det er idag kun dx anlegg med R22 som kuldemedium. Dette skal fases ut innen 2015. Ved utskiftning bør overgang til isvannsanlegg 
med frikjøling vurderes. Vår og høst vil det være mulig å utnytte frikjøling i stedet for kompressordrift. (Også vinter for dataromskjøling 
som må driftes hele året). Det installeres en frikjølingsveksler, og tilhørende automatikk som stopper kompressoren og slipper isvannet til 
frikjølingsveksleren når temperaturen ute ligger et antall grader under isvannstemperaturen. 

Brukertiltak

Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten
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Tips 1: Energioppfølging

Alle større bygg bør ha et energioppfølgingssystem (EOS), som hjelper driftspersonellet med å få kontroll på energibruken. Resultater fra 
EOS kan med fordel også presenteres for de barnehageansatte som en bevisstgjøring. Det kan eksempelvis lages en presentasjon av 
byggets energiforbruk fordelt på de ulike forbrukspostene, en statistisk sammenligning av energiforbruket mot andre kontorbygg eller 
normtall, en ukentlig/månedlig presentasjon av forbrukstall hentet fra EOS, beregning/måling av energi til belysning, pc'r + skjerm i 
standby, og evt. annet som brukerne direkte kan påvirke.

Generell informasjon

Fossveien 7 og Fossveien 9 har samme eier. Arealene er "integrert i hverandre" og har felles tekniske anlegg. Adressene er merket 
sammen!

Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten
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Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 2)
Adresse: FOSSVEIEN 9 Gnr: 318

Postnr/Sted: 3510 HØNEFOSS Bnr: 397

Dato: 06.12.2012 14:34:34 Seksjonsnr: 

Energimerkenummer: A2012-276971 Festenr: 

Bygnnr: 159160629

Ansvarlig for energiattesten: RINGERIKS KRAFT AS

Energimerking er utført av: Rambøll Norge as v/ Bjørn Setså

Enhet Inngangsverdi

Dato for måling av lekkasjetall (en forutsetning for å kunne få karakter A)

Eventuell varmekilde for varmepumpe og fordeling

Henvisning til dokumentasjon for inndata eller begrunnelse for avvik fra 
normative tillegg til NS 3031 eller andre forhold vedr. beregningene.
Bygningskategori KONTORBYGG

Bygningskategori-Id (NVE-Id) 4

Bygningstype KONTORER, ENKLE

Byggeår 2000

Areal yttervegger 1483 m²

Areal tak 630 m²

Areal gulv 955 m²

Areal vinduer, dører og glassfelt 245 m²

Oppvarmet BRA 1991 m²

Totalt BRA 1991 m²

Oppvarmet luftvolum 5606 m³

U-verdi for yttervegger 0,29 W/(m²·K)

U-verdi for tak 0,42 W/(m²·K)

U-verdi for gulv 0,18 W/(m²·K)

U-verdi for vinduer, dører og glassfelt 2,11 W/(m²·K)

Arealandel for vinduer, dører og glassfelt 12,3 %

Normalisert kuldebroverdi 0,12 W/(m²·K)

Normalisert varmekapasitet 55,4 Wh/(m²·K)

Lekkasjetall 4,03 1/h

Temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner 66 %

Estimert årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner pga. 
frostsikring

66 %

Spesifikk vifteeffekt (SFP) relatert til luftmengder i driftstiden 5,00 kW/(m³/s)

Spesifikk vifteeffekt (SFP) relatert til luftmengder utenfor driftstiden 0,48 kW/(m³/s)

Gjennomsnittlig spesifikk ventilasjonsluftmengde i driftstiden 9,6 m³/(m²·h)

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for oppvarmingssystemet 98 %

Installert effekt for romoppvarming og ventilasjonsvarme (varmebatteri) 174 W/m²

Settpunkt-temperatur for oppvarming i driftstiden 21,0 °C

Årsgjennomsnittlig kjølefaktor for kjølesystemet 250 %

Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten
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Settpunkt-temperatur for kjøling 22,0 °C

Installert effekt for romkjøling og ventilasjonskjøling 30 W/m²

Spesifikk pumpeeffekt oppvarming (SPP) 0,00 kW/(l/s)

Driftstider, antall timer i døgn med drift 

Driftstid ventilasjon 12 h

Driftstid oppvarming 12 h

Driftstid kjøling 24 h

Driftstid lys 12 h

Driftstid utstyr 12 h

Driftstid varmtvann 12 h

Driftstid personer 12 h

Spesifikt effektbehov for belysning i driftstiden 8,00 W/m²

Spesifikt varmetilskudd fra belysning i driftstiden 8,00 W/m²

Spesifikt effektbehov for utstyr i driftstiden 11,00 W/m²

Spesifikt varmetilskudd fra utstyr i driftstiden 11,00 W/m²

Spesifikt effektbehov for varmtvann i driftstiden 1,60 W/m²

Spesifikt varmetilskudd fra varmtvann i driftstiden 0,00 W/m²

Spesifikt varmetilskudd fra personer i driftstiden 4,00 W/m²

Total solfaktor for vindu og solskjerming (Ø/S/V/N) 0,09

Gjennomsnittlig karmfaktor 0,22

Solskjermingsfaktor pga. horisont, nærliggende bygninger, vegetasjon og 
eventuelle bygningsutspring

0,97

Oppvarmingssystem(er) Direkte elektrisk;

Varmefordelingssystem Punktoppvarming;

Manuell eller automatisk solskjerming MANUELL

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert elektrisitet

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av elektrisk varmesystem (er)

1,00

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av varmepumpe

0,00

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av solfangeranlegg

0,00

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 
elektrisk varmsystem(er)

1,00

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 
elektrisk varmepumpe

0,00

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 
solfangeranlegg

0,00

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for elektrisk varmesystem 0,98

Årsgjennomsnittlig effektfaktor for varmepumpeanlegg 2,10

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for termisk solfangeranlegg (termisk) 9,00

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert olje

Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten
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Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av et oljebasert varmesystem

0,00

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av et 
oljebasert varmesystem

0,00

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det oljebaserte varmesystem. 0,80

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert gass

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av et gassbasert varmesystem

0,000

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av et 
gassbasert varmesystem

0,00

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det gassbaserte varmesystemet. 0,85

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert fjernvarme

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av fjernvarmebasert varmesystem

0,000

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 
dekkes av et fjernvarmebasert varmesystem

0,00

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det fjernvarmebaserte 
varmesystemet. 

0,90

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert biobrensel

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av biobrenselbasert varmesystem

0,00

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 
dekkes av et biobrenselbasert varmesystem

0,00

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for det biobrenselbasert 
varmesystemet. 

0,77

Andeler og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for beregning av levert annen energivare

Andel av netto energibehov for romoppvarming og ventilasjonsvarme som 
dekkes av varmesystem basert på andre energivarer

0,00

Andel av netto energibehov for oppvarming av tappevann som dekkes av 
dekkes av et varmesystem basert på andre energivarer

0,00

Årsgjennomsnittlig systemvirkningsgrad for varmesystem for andre 
energibærere

0,98

Klimastasjon / kilde Gardermoen (MeteoNorm)

Dato for beregning 4.12.2012

Beregningsprogram

Navn programvare SIMIEN

Versjon 5,014

Produsent / leverandør ProgramByggerne

Beskrivelse: Månedsberegning / timesberegning / dynamisk Dynamisk timesberegning

Energirådgiver

Firma Rambøll Norge as

Navn person Bjørn Setså

Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten
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Beregningsresultater som er input til attestgenerator i EMS

Beregnet levert energi ved normalisert klima 468872 kWh/år

Beregnet spesifikk levert energi ved normalisert klima 235,0 kWh/(m²·år)

Beregnet levert energi til oppvarming og varmtvann ved normalisert klima 243699 kWh/år

Beregnet spesifikk levert energi ved lokalt klima 242,2 kWh/(m²·år)

Beregnet levert energi ved lokalt klima 482174 kWh/år

Målt energibruk (levert energi) pr. år, gjennomsnitt for siste tre år.

Elektrisitet 520000 kWh/år

Olje 0 liter/år

Gass 0,0 Sm³/år

Fjernvarme 0 kWh/år

Biobrensel 0 kg/år

Annen energivare 0 kWh/år

Totalt 520000 kWh/år

Beregnet levert energi ved normalklima

Elektrisitet 468872 kWh/år

Olje 0 kWh/år

Gass 0 kWh/år

Fjernvarme 0 kWh/år

Biobrensel 0 kWh/år

Annen energivare 0 kWh/år

Totalt 468872 kWh/år

Sum andel elektrisitet, olje og gass 100 %

Bygningsdata: Vedlegg til energiattesten
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Kontakt

Kenneth Simonsen
Eiendomsmegler MNEF

Telefon 977 04 378
E-post kenneth@em1ringerike.no

Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS
Org. nr. 953376040MVA
Postboks 317
3502 HØNEFOSS
Telefon 32 10 98 00 / Faks 32 10 98 01

www.eiendomsmegler1.no

Oppdragsnr: 1015382 Salgsoppgaven er sist oppdatert 10.12.2015



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/299-3  Arkiv: 431  

 

Sak: 11/16 

 

Resultater etter medarbeiderundersøkelsen 2015  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Formannskapet tar resultatene etter medarbeiderundersøkelsen 2015 til orientering.  

Formannskapet ber om å få en årlig orientering om hvordan oppfølging av 

medarbeiderundersøkelsen er fulgt opp. 

Medarbeiderundersøkelsen følges opp med konkrete forbedringstiltak på enhetene i 

samarbeid med de ansatte. 

 
 

Behandling i Formannskapet 16.02.2016: 

 

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling: 

 

AMU tar resultatene etter medarbeiderundersøkelsen 2015 til orientering.  

AMU ber om å få en årlig orientering om hvordan oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 

er fulgt opp. 

 

Forslag fra Runar Johansen (H) p.v.a. Ap, H, V og Krf: 

 

«Medarbeiderundersøkelsen følges opp med konkrete forbedringstiltak på enhetene i 

samarbeid med de ansatte.» 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling og Johansens forslag ble enstemmig vedtatt som 

formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/299-2  Arkiv: 431  

 

Sak: 2/16 

 

Resultater etter medarbeiderundersøkelsen 2015  

 

Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget: 

 
AMU tar resultatene etter medarbeiderundersøkelsen 2015 til orientering.  

AMU ber om å få en årlig orientering om hvordan oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 

er fulgt opp. 

 
 

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget 03.02.2016: 

 

Forslag fra May-Britt Sundal: 

 

«AMU ber om å få en årlig orientering om hvordan oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 

er fulgt opp.» 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag og Sundals tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Arbeidsmiljøutvalget 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/299-1   Arkiv: 431  

 

Resultater etter medarbeiderundersøkelsen 2015  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

AMU tar resultatene etter medarbeiderundersøkelsen 2015 til orientering.  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Bakgrunn 
 

Rådmannen gjennomførte medarbeiderundersøkelse i tidsrommet november-desember 2015. 

Det er tidligere gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2007, 2009-2014.  

 

I arbeidet med utvikling og forbedring av tjenestene som vi yter til befolkningen, er bruker- 

og medarbeiderundersøkelser et av flere verktøy for å oppnå høy tjenestekvalitet. Hensikten 

med medarbeiderundersøkelsen er å få tilbakemelding fra alle ansatte på hvordan de 

opplever ulike sider ved arbeidsmiljøet. 

 

Resultatene danner grunnlag for å iverksette konkrete forbedringstiltak på enhetene i 

samarbeid med de ansatte. Undersøkelsen er inndelt i to varianter, en for ansatte og en for 

ledere. Spørsmålene er de samme for begge gruppene. 

 

Medarbeiderundersøkelsen i ny utgave i 2015 

Ringerike kommune har som en av de første kommunene valgt å ta i bruk en helt nyutviklet 

medarbeiderundersøkelse fra KS og www.bedrekommune.no, 10-faktor undersøkelsen. 

Undersøkelsen er utarbeidet med bakgrunn i kommunenes behov og med utgangspunkt i den 

siste forskningen på området. Faglig ansvarlig for utviklingen har vært professor i 

organisasjonspsykologi Linda Lai.  

Undersøkelsen er i tråd med KS´ arbeidsgiverpolitiske satsing Skodd for framtida og er et 

sentralt verktøy for utvikling i KS´ Guide til god ledelse.  



Undersøkelsen er helt ny og skiller seg vesentlig fra 2014 undersøkelsen, derfor kan ikke 

resultatene sammenlignes. På følgende nettside: www.10faktor.no. beskrives detaljert den 

nye 10-faktorundersøkelsen. 

 

Oppslutning om undersøkelsen 
 

Svarprosenten for årets undersøkelse var på 74 % for kommunen totalt sett. Dette må 

betegnes som meget gledelig utvikling (svarprosent i 2014 var 63 %). Dette er den høyeste 

svarprosenten som er oppnådd i Ringerike kommune og med et slikt resultat vurderes 

undersøkelsen å ha en god oppslutning. Like fullt bør ambisjonen være at svarprosenten blir 

enda høyere. Dette vil være et av målene for neste undersøkelse i 2017.  

 

Vi antar at det er tre hovedforklaringer på den gode svarprosenten: Undersøkelsen er godt 

forankret blant ledere og ansatte og undersøkelsen er ny i formen, med spørsmål som kan 

antas å ha større aktualitet og være mer relevant i forhold til totalopplevelsen av 

arbeidsmiljøet og i større grad fange bredden i arbeidsmiljøet. 

 

I tillegg til dette har det vært aktiv markedsføring av undersøkelsen og det er lagt til rette for 

at flest mulig skal kunne svare ved å avsette tid til besvarelse på den enkelte enhet. Videre 

ble det utsatt svarfrist for ytterligere å legge til rette for høy svarprosent. Undersøkelsen ble 

gjennomført elektronisk med utsendelse kun til kommunal e-postadresse. Dette har vært 

utfordrende for ansatte som ikke til vanlig bruker e-post i stor grad. Det har blitt gitt støtte 

ute på enhetene og fra HR avdelingen til ansatte som er nye på kommunal e-post.  

 

Svarprosenten varierer mellom de ulike tjenesteområdene: 

 

Ringerike 

2214  

(antall mulige 

respondenter) 

1629 

(besvarelser) 

74 

(%) 

Administrasjon 315 248 79 

Barnehage 169 137 81 

Barnevern 117 85 73 

Brann- og 

ulykkesvern 
35 35 100 

Kommunehelse 34 21 62 

Kultur 22 18 82 

PLO 

Hjemmetjeneste 
593 375 63 

PLO Institusjon 309 200 65 

Skole, barnetrinn 336 288 86 

Skole, 

ungdomstrinn 
122 104 85 

Tekniske tjenester 162 118 73 

 

 

Det er verdt og merke seg at tekniske tjenester har hele 73 %. Innenfor dette området er 

blant annet renhold og vaktmestertjenester organisert. Renhold fikk som eneste avdeling 

undersøkelsen på papirskjema og dette er en av årsakene til høy svarprosent i den enheten.  



 

Resultatfremstilling 
 

Resultatene framstilles i rapportene til enhetene på flere måter. Alle ledere med 

personalansvar har elektronisk tilgang til egne resultater. Resultatene fremvises for leder i 

Excel rapport med følgende innhold:  

   

Tabell med resultater    

Diagrammer med svarfordelingskurve    

Faktor 1 - Oppgavemotivasjon    

Faktor 2 - Mestringstro   

Faktor 3 - Selvstendighet    

Faktor 4 - Bruk av kompetanse    

Faktor 5 - Mestringsorientert ledelse    

Faktor 6 - Rolleklarhet    

Faktor 7 - Relevant kompetanseutvikling    

Faktor 8 - Fleksibilitetsvilje    

Faktor 9 - Mestringsklima    

Faktor 10 - Nytterorientert motivasjon    

 

  

 

Lederen får informasjon om svarfordeling og hjelpetekst om hva som påvirker faktoren. 

Dette vil være til stor hjelp i oppfølgingsarbeidet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultater  

 
Tabellen nedenfor viser samlede resultater for kommunen totalt sett og for de ulike 

områdene: 
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Beskrivelse

1 Oppgavemotivasjon 4,3 4,3 4,4 4,2 4,1 4,3 4,3 4,0 4,3 Motivasjonen for oppgavene i seg selv, 

det vil si om oppgavene oppleves som en 

drivkraft og som spennende og 

stimulerende. (Også kalt indre 

jobbmotivasjon)2 Mestringstro 4,3 4,4 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3 4,2 4,3 Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt 

medarbeiders tiltro til egen kompetanse 

og mulighet til å mestre utfordringer i 

jobbsammenheng.

3 Selvstendighet 4,2 4,5 4,1 4,0 4,1 4,3 4,1 4,2 4,2 Medarbeidernes opplevelse av å ha 

mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre 

egne vurderinger i jobben sin, basert på 

egen kompetanse, og innen en definert 

jobbrolle.4 Bruk av kompetanse 4,2 4,3 4,3 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 Medarbeidernes opplevelse av å få brukt 

egen jobbrelevante kompetanse på en 

god måte i sin nåværende jobb.

5 Mestringsorientert 

ledelse

4,0 4,2 4,1 3,8 4,0 4,0 3,8 4,0 3,9 Ledelse som vektlegger at den enkelte 

medarbeider skal få utvikle seg og bli 

best mulig ut fra sine egne 

forutsetninger, slik at medarbeideren 

opplever mestring og yter sitt beste. 6 Rolleklarhet 4,3 4,3 4,4 4,3 4,4 4,3 4,1 4,2 4,3 Høy rolleklarhet innebærer at 

forventningene til den jobben 

medarbeideren skal gjøre er tydelig 

definert og kommunisert.

7 Relevant kompetanse-

utvikling

3,6 4,0 3,7 3,5 3,8 3,2 3,4 3,9 3,7 Relevant kompetanseutvikling er 

avgjørende for at medarbeiderne til 

enhver tid er best mulig rustet til å 

utføre sine oppgaver med høy kvalitet, 

og er avgjørende for kvaliteten på de 8 Fleksibilitetsvilje 4,4 4,7 4,3 4,4 4,3 4,4 4,3 4,2 4,4 Medarbeiderens villighet til å være 

fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å 

jobbe på til nye behov og krav.

9 Mestringsklima 4,0 4,2 4,2 3,9 4,0 4,0 4,1 3,8 4,1 I et mestringsklima motiveres 

medarbeiderne av å lære, utvikle seg og 

gjøre hverandre gode, fremfor å 

rivalisere om å bli best.

10 Nytteorientert 

motivasjon

4,7 4,6 4,8 4,7 4,7 4,7 4,6 4,4 4,7 Motivasjon for å gjøre noe nyttig og 

verdifullt for andre, også kalt prososial 

motivasjon, er en viktig drivkraft for 

mange og har en rekke godt 

dokumenterte, positive effekter. 
 

 



Hovedtendensen i undersøkelsen er at ansatte i Ringerike kommune er overveiende fornøyd 

med arbeidsmiljøet. I tabellen over gjengis gjennomsnittsscore for alle faktorene, for 

Ringerike kommune samlet og for hvert område. Sammenligning med tidligere år er ikke 

mulig i og med at undersøkelsen er ny.  

 

Av tabellen kan vi se at resultatene jevnt over er gode. Undersøkelsen sammenlignes med 

«Norge». Dette er en sammenligning med alle kommuner som har tatt i bruk 10-faktor 

undersøkelsen i 2015. Utvalget representerer 21 681 besvarelser og totalt sett en svarprosent 

på 72 % (Ringerike 74 %).  

 

Disse tallene representerer kommunen samlet sett og på områdenivå, variasjonen er naturlig 

nok stor mellom enhetene. 

 

På faktor nr. 5 Mestringsorientert ledelse og faktor 9. Mestringsklima scorer Ringerike 0,1 

høyere sammenlignet med gjennomsnitt. På faktor nr. 7 scorer Relevant 

kompetanseutvikling scorer Ringerike 0,1 lavere gjennomsnitt.   

 

 

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen  
 

Alle ledere har tilgang til rapport med resultatene fra sin enhet. Rapporten er tilgjengelig for 

ledere etter at det har blitt registrert minst 7. besvarelser, dette for å sikre anonymitet.  

 

Alle ledere med personalansvar skal følge opp undersøkelsen i samarbeid med enhetens 

arbeidsmiljøgruppe (MKS-gruppa). 

 

Oppfølgingen er tenkt tredelt;  

1. gjennomgang og vurdering av resultatene i personalmøte/MKS-gruppe   

2. presentasjon av resultatene med refleksjon og vurdering sammen med ansatte  

3. utarbeide tiltaksplan og iverksette tiltak 

 

Resultater og prosess for oppfølging av undersøkelsen har vært gjennomgått på våre interne 

ledersamlinger. Det blir dessuten gjennomført kurs i januar og februar for ledere som ønsker 

mer opplæring i hvordan undersøkelsen skal følges opp på egen enhet.  

 

Det forutsettes at alle ansatte involveres i arbeidet. Oppfølging av undersøkelsen ligger også 

inn som en del av Lederavtalen. HR-avdelingen er støtte for ledere i oppfølgingsarbeidet ved 

behov. 

 

Rådmannens vurdering 
 

Rådmannen er svært fornøyd med resultatene på kommunenivå. Det er gledelig å registrere 

at kommunens resultater ligger på samme nivå og på flere områder over andre kommuner i 

Norge. Spesielt kan det trekkes frem at mange ansatte opplever stor grad av mestring, både i 

forhold til sine oppgaver og at de arbeider i en kommune hvor de motiveres av å gjøre noe 

nyttig og verdifullt for andre. Videre gir mange ansatte uttrykk for stor fleksibilitetsvilje, 

noe som innebærer at de er villige til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på 

til nye behov og krav. Dette henger muligens sammen med kommunens omstilling og 

endring over år hvor medarbeiderne i stor grad må vise evne til endring. 



 

Der kommunen skårer lavest er på faktoren «relevant kompetanseutvikling» (3,6). Her er 

resultatene fra andre kommuner også lave. På faktoren «mestringsorientert ledelse» (4,0) 

skåres det noe over andre kommuner, men det er en del variasjoner mellom enhetene. 

Konkrete tiltak for å bedre disse områdene er allerede i gang. I handlingsprogrammet for 

2016 – 2019 er det beskrevet hvordan Ringerike kommune skal satse på kompetanse i årene 

fremover. Det er i budsjettet 2016 avsatt betydelig midler til kompetanseutvikling for både 

ansatte og ledere. Fagopplæring spesielt rettet mot de store sektorene, barnehage/skole/helse 

og omsorg, vil prioriteres. I 2016 starter et to-årlig program for alle ledere med 

personalansvar hvor ledelsesutvikling vil være i hovedfokus.   

 

Det er store variasjoner i svarene på enhetene. Oppfølgingsarbeidet skal derfor ta 

utgangspunkt i den enkelte enhets resultater og hva ansatte og leder mener er viktige 

områder å arbeide videre med. Resultatene i seg selv er kun en indikasjon på hvordan de 

ansatte opplever arbeidsmiljøet ved sin enhet. Det er først når prosessen rundt handlingsplan 

og konkrete tiltak blir iverksatt at forbedringsarbeidet starter, Ledere i kommunen har ansvar 

for å legge til rette for dette arbeidet, de ansatte har ansvar for å medvirke.  

 

Rådmannen vil avslutningsvis trekke frem den positive utviklingen i svarprosent. Det er 

viktig at så mange ansatte som mulig bruker muligheten til å gi tilbakemelding på hvordan 

de opplever sitt arbeidsmiljø. Dette gir et godt utgangpunkt i arbeidet som skal skje på den 

enkelte enhet når de nå setter i gang oppfølgingsarbeidet basert på resultatene som 

foreligger. 

 

 

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, 24.01.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

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

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/300-3  Arkiv: 461  

 

Sak: 12/16 

 

Sykefravær 2015  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Formannskapet tar sykefraværsrapport for 2015 til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 16.02.2016: 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 

vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/300-2  Arkiv: 461  

 

Sak: 3/16 

 

Sykefravær 2015  

 

Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget: 

 
AMU tar sykefraværsrapport for 2015 til orientering. 

 
 

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget 03.02.2016: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Arbeidsmiljøutvalget 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/300-1   Arkiv: 461  

 

Sykefravær 2015  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

AMU tar sykefraværsrapport for 2015 til orientering 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

 

Sykefravær 2015 
 

Innledning 
Ringerike kommune arbeider for et lavt sykefravær og har i de senere årene gjennomført 

flere tiltak for å forbygge sykefravær. Den positive utviklingen med å redusere sykefraværet 

fortsetter (9,7 % i 2012, 9,2 % i 2013, 8,8 % i 2014). I 2015 var sykefraværet på 8,7 %. 

Dette omfatter både egenmeldt og sykemeldt fravær. Oppmerksomhet på det forebyggende 

arbeidet og god oppfølging av de sykemeldte har vært sentrale områder.  

 

Ringerike kommune har et nært og godt samarbeid med NAV og Arbeidslivsenteret. 

Gjennom 2015 har Arbeidslivsenteret jobbet med flere konkrete tiltak i kommunen, dette i 

tett samarbeid med enhetslederne. Kommunen som arbeidsgiver ser svært positivt på dette 

samarbeidet og kommer til å forsterke dette i 2016. 

 

 

Sykefravær hele kommunen 
Totalt sykefravær for 2015 for Ringerike kommune er 8,7 %, dette er en nedgang på 0,1 

prosentpoeng sammenliknet med 2014 hvor sykefraværet var 8,8 %. Det er gledelig med en 

liten nedgang i sykefraværet, men målet for kommunen er at sykefraværet skal ytterligere 

ned. Arbeid med å redusere sykefraværet vil prioriteres i 2016.  

  



 
Figur 1. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt og legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + 

legemeldt). Grønn søyle viser kun egenmeldt sykefravær i 2014 og lilla søyle viser egenmeldt sykefravær i 2015.  
 

Som figuren over viser varierer sykefraværet gjennom året. Både 2. og 4. kvartal viser en 

tydelig nedgang i sykefraværet noe som er svært positivt. Økningen i sykefraværet i 1. 

kvartal kan forklares med at kommunen var spesielt rammet av influensaen i februar/mars.  

 

Sykefravær barnehage 
Barnehagesektoren har et sykefravær i 2015 på 8,8 %, dvs en nedgang på med  0,8 

prosentpoeng sammenlignet med 2014. 

 

 
Figur 3. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + 

legemeldt). 

 



Barnehagelederne har i 2015 hatt et bevisst fokus på arbeidsevne og ikke på sykdom. 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.   

 

NAV på Ringerike (NAV Arbeidslivssenter og NAV Ringerike) ønsket å prioritere 

barnehagene spesielt i 2013-2014. Dette arbeidet pågikk til og med våren 2015. I denne 

perioden ble det gjennomført et samarbeidsprosjekt som inkluderte alle barnehagene i 

Ringerike (kommunale/private/med og uten IA-avtale). Bakgrunnen for satsningen var en 3-

delt målsetting: 

 gi støtte til nærværsarbeidet 

 redusere fraværets lengde/omfang  

 NAV tidligere inn i sykefraværsperioden når tiltak er utprøvd på arbeidsplassen 

 

Funnene etter prosjektets avslutning var blant annet at flere av barnehagene har opplevd en 

drastisk nedgang i sykefraværet i perioden, dette er særlig de som har et godt system for 

oppfølging individuelt sammen med gode nærværsprosesser for hele barnehagen og det 

oppleves en sterk økning i fokuset på tett og tidlig oppfølging for å forebygge og 

tilrettelegge raskere, noe som også gjenspeiles i økt bruk av tilretteleggingstilskudd. 

Tilbakemeldinger fra NAV/Arbeidslivssenteret beskriver at flere barnehageansatte deltar på 

Arbeidslivssenterets kurs. I prosjektperioden ble det også utviklet en funksjonsvurdering 

som blir brukt med stort hell, også i forhold til vurdering av varig nedsatt funksjonsevne. 

Prosjektet ble avsluttet med en strategisk inspirasjonsdag med oppsummering og 

implementering i daglig drift, samt inspirasjonsforedrag v/Magnar Kleiven om samme tema. 

 

 

Sykefravær Spesielle tiltak barn og unge 

Sykefraværet for 2015 er 5,6 %. Det har vært en positiv utvikling i sykefraværet i 2015 

sammenliknet med 2014, nedgangen er på 2,3 prosentpoeng.  

 
Figur 4. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + 

legemeldt). 

Nedgang i sykefraværet skyldes blant annet god sykefraværsoppfølging og tilrettelegging 

ved to store avdelinger. I enhetene i barn og unge er det jobbet mye med arbeidsmiljø. En av 



enhetene har i tilegg hatt ekstern bistand som har bidratt til at virksomheten har fått økt 

kunnskap om risikovurderinger samt forebyggende tiltak.  

 

 

Sykefravær skole 
Sykefraværet for skole i 2015 er 5,7 %, en svak økning på 0,3 prosentpoeng sammenlignet 

med 2014.  

 

 
Figur 3. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + 

legemeldt). 

 

 

Sammenlignet med andre, har skolesektoren kommunens laveste fraværsprosent også i 2015 

utenom kulturtjenesten som ligger et halvt prosentpoeng under. Når man ser på økningen, er 

det ikke spesifikke enheter som peker seg ut, dette er innenfor  en normal variasjon av 

sykefraværet. Fravær er likevel en utfordring på mange enher og skolene tar dette alvorlig.   

 

Arbeidsmiljøet følges opp av MKS-gruppene, høyt nærvær og trivsel er i fokus.  Enkeltsaker 

følges opp og Nav og Arbeidslivssenteret er gode støttespillere. 

 

 

Sykefravær kulturtjenesten 
Sykefraværet i 2015 har totalt sett gått ned med 1,4 prosentpoeng sammenlignet med 2014. 



 
Figur 5. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + 

legemeldt).  

 

Kulturtjenesten med bibliotek og kulturskole, har et svært lavt sykefravær som ender opp på 

5,2 % i 2015. En økning i fraværet 1. halvår kompenseres med en nedgang i andre halvår, 

slik at sektoren totalt sett har en nedgang i sykefraværet på 1,6 % i forhold til 2014 som sees 

på som svært positivt. 

 

 

Sykefravær helse, omsorg og velferd 
Sykefraværet i 2015 er 11,9 % det samme som i 2014. 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.  

 

 
Figur 6. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + 

legemeldt). 

 

Helse og omsorg har i 2015 gjennomgått store endringer i drift grunnet omstilling og 

nedbemanning. Det ble i løpet av våren etablert ny lederstruktur i alle enheter og det er nå 



lederteam i alle enheter. Dette vil gjøre det mulig å ha tettere oppfølging med ansatte 

spesielt med tanke på veiledning i det daglige arbeid, tilrettelegging, samtale om 

sykdomsgrad og arbeidsevne. Flere enheter har gjennomført lokale arbeidsmiljøprosjekter 

med tilskuddsmidler. Dette har resultert i gode resultater på de ulike enheter. Enhetene vil 

fortsette det gode arbeidet i 2016. 

 

Det er store forskjeller i sykefraværet ved de ulike enhetene i Helse og omsorg. Noen 

enheter har stabilt høyt sykefravær gjennom flere år. Andre har tilsvarende lavt. Det vil i 

2016 prioriteres arbeid som kan bidra til å fremme godt arbeidsmiljø, nærledelse og fokus på 

arbeidsevne i de enheter som har de største utfordringer. 

 

 

Sykefravær Samfunn (tekniske områder) 
Sykefraværet i 2015 er 5,8 % og har totalt sett gått opp med 0,4 prosentpoeng sammenlignet 

med 2014.  

 

 
Figur 7. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + 

legemeldt).  

 

Det er store variasjoner innenfor sektoren, men jevnt over ligger sykefraværet relativt lavt 

og under snittet i kommunen for øvrig. Det er spesielt gledelig å trekke frem 

Renholdsenheten som etter en grundig arbeidsmiljøprosess  i første halvdel av 2015 har et 

sykefravær på 8,8 %, en nedgang på 2,5 prosentpoeng sammenliknet med 2014.  

 

 

Sykefravær administrasjon 
Sykefraværet i 2015 er 6,4 % og har totalt sett en liten økning på 0,2 prosentpoeng  

sammenlignet med 2014. 



 
Figur 2. Blå søyle viser totalt sykefravær i 2014 (egenmeldt + legemeldt). Rød søyle viser totalt sykefravær i 2015 (egenmeldt + 

legemeldt). 

 

Sykefraværet i administrasjonen ligger under snittet i kommunen for øvrig, og skyldes i stor 

grad enkelte langtidssykemeldinger.  

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Rådmannen ser positivt på at sykefraværet har hatt en nedgang i 2015 sammenliknet med 

2014 og at det således er i riktig utvikling. Ambisjonene er likevel større og det er en klar 

målsetning å redusere sykefraværet ytterligere i årene fremover.   

 

Det arbeides aktivt i mange enheter med å redusere sykefraværet og det er stor 

oppmerksomhet på det forebyggende arbeidet.  Flere enheter har gjennom et bevisst og 

aktivt arbeid redusert sykefraværet. Rådmannen mener det er viktig at andre enheter lærer av 

de gode historiene. 

 

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.  

 

Rådmannen ønsker at det gode samarbeidet med NAV og Arbeidslivssenteret skal styrkes. I 

2015 mottok Ringerike kommune ca 1,8 millioner i tilretteleggingstilskudd. Dette 

dokumenterer at det arbeides godt med sykefraværsarbeid i kommunen. Tilskuddene er gitt 

både til konkrete tiltak for å tilrettelegge for enkeltansatte i arbeid for å komme tilbake til 

arbeid, men det er også en stor andel av tilskuddene som er gitt i ulike prosjekter hvor det 

prioriteres forebyggende og helsefremmede tiltak.  

 

Gjennom lederopplæring skal alle ledere med personalansvar styrke sin kompetanse i 

arbeidet med å følge opp sykemeldte i tilegg til å arbeide forbyggende. Flere 

opplæringsaktiviteter er gjennomført i 2015, dette vil videreføres og styrkes i 2016. 

 



Vedlegg 

 

Lenker 
 

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

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

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.01.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Magnus Nilholm 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Høring- forslag til nytt inntektssystem for kommunene  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Ringerike kommune sender høringsuttalelse om forslag til nytt inntektssystem for 

kommunene.  

2. Ringerike kommune konkluderer med: 

a. Kostnadsnøklene i utgiftsutgjevningen bør oppdateres og følge de forslag som 

er fremmet i forslaget. 

b. Basistilskuddet bør tillegges noen flere dimensjoner for tildeling slik det 

foreslås for en mer rettferdig fordeling. 

c. Regionalpolitiske tilskudd, også skjønnsmidler, bør konkretiseres og sees i 

sammenheng med andre regionalpolitiske virkemidler. 

d. Skatt og inntektsutgjevning beholdes minst på nivå med dagens ordning for å 

sikre mest mulig likeverdig utgangspunkt for kommunene til å levere gode 

offentlige tjenester. 

 
 

Behandling i Formannskapet 16.02.2016: 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 

 

«Ringerike kommune avgir følgende høringsuttalelse om nytt inntektssystem for 

kommunene: 

 

Ringerike kommune registrer at regjeringens forslag til nytt inntektssystem brukes som 

pressmiddel for få kommuner til å slå seg sammen. Ringerike kommune mener dette er svært 

uheldig, og et sterkt inngrep i lokaldemokratiet 

 

Ringerike kommune mener forslagene vil øke ulikhetene i Kommune-Norge. Tidligere har 

inntektssystemet blitt brukt for å gi innbyggere lik tilgang på velferdstjenester uavhengig 

hvor de bor i landet. I sitt forslag går regjeringen motsatt vei. 

 

Ringerike kommune ber om at inndelingstilskuddet videreføres som i dag. 

 

Ringerike kommune forventer at Stortinget vedtar et inntektssystem som ivaretar hensynet til 

at kommunene i hele landet skal kunne gi gode og likeverdige tjenester.» 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 



 

 

 

Punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

Ved alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Aasens forslag i punkt 2, fikk 

Aasens forslag 2 stemmer (Sp) og falt. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/10228-2   Arkiv: 103 &13  

 

Høring- forslag til nytt inntektssystem for kommunene  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Ringerike kommune sender høringsuttalelse om forslag til nytt inntektssystem for 

kommunene.  

2. Ringerike kommune konkluderer med: 

a. Kostnadsnøklene i utgiftsutgjevningen bør oppdateres og følge de forslag 

som er fremmet i forslaget. 

b. Basistilskuddet bør tillegges noen flere dimensjoner for tildeling slik det 

foreslås for en mer rettferdig fordeling. 

c. Regionalpolitiske tilskudd, også skjønnsmidler, bør konkretiseres og sees i 

sammenheng med andre regionalpolitiske virkemidler. 

d. Skatt og inntektsutgjevning beholdes minst på nivå med dagens ordning for å 

sikre mest mulig likeverdig utgangspunkt for kommunene til å levere gode 

offentlige tjenester. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Innledning / bakgrunn 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt forslag til nytt 

inntektssystem for kommunene på høring. Høringsfrist er 1. mars 2016, og eventuelle 

endringer er planlagt innført fra 1. januar 2017. 

I kommuneproposisjonen for 2016 (Prop. 121 S (2014-2015)) ble det varslet at regjeringen 

vil foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene, og at forslag til 

nytt inntektssystem skal presenteres i kommuneproposisjonen for 2017. 

 
Økonomiske forhold 
Kommunesektoren forvalter en betydelig andel av de økonomiske ressursene i norsk 

økonomi. Sektorens inntekter utgjør om lag 18 pst. av BNP for Fastlands-Norge. 

Inntektssystemet for kommunene fordeler rammetilskuddet mellom kommunene og 

omfordeler skatteinntekter. Skatteinntekter og rammetilskudd utgjør om lag 75 pst. av 



kommunesektorens samlede inntekter. I 2016 utgjør rammetilskuddet til kommunene om lag 

124 mrd. kroner, mens skatteinntektene er anslått til om lag 155,4 mrd. kroner. 

De foreslåtte endringene som nå er ute på høring vil gi Ringerike kommune anslagsvis 5-10 

mill. kroner i økte inntekter gjennom rammetilskuddet. 

 

Rådmannens vurdering 
Inntektssystemet består av flere elementer; innbyggertilskuddet, inkludert kostnadsnøkkelen 

i utgiftsutjevningen, de regionalpolitiske tilskuddene og de ulike skatteelementene. I 

høringsnotatet redegjøres det for konkrete forslag til endringer i kostnadsnøkkelen, mens det 

gis en omtale av endret innretning på de regionalpolitiske tilskuddene. Et sentralt spørsmål 

som drøftes i høringsnotatet er dagens kompensasjon for smådriftsulemper i kommunal 

tjenesteproduksjon, og i hvilken grad kommuner skal kompenseres fullt ut for denne typen 

kostnader. I tillegg drøftes forholdet mellom kommunenes skatteinntekter og 

inntektssystemet. 

  

Utgiftsutjevning – kostnadsnøkler: 

Norske kommuner er svært ulike i størrelse, geografi og befolkningssammensetning. Dette 

påvirker både behovet for og kostnadene ved å tilby kommunale tjenester. Målet med 

utgiftsutjevningen er å sette kommunene i stand til å gi innbyggerne likeverdige og gode 

tjenester. Gjennom utgiftsutjevningen får kommunene full kompensasjon for ufrivillige 

kostnadsforskjeller. Grunnlaget for denne omfordelingen er kostnadsnøkkelen i 

utgiftsutjevningen. For at kostnadsnøklene skal fange opp endringer i 

befolkningssammensetning, levekår, reiseavstander og andre strukturelle forhold bør disse 

oppdateres jevnlig. Denne revisjonen av kostnadsnøkkelen er en oppfølging av dette. 

 

Utgiftsutjevningen omfatter velferdstjenester av nasjonal karakter, og tjenester det er knyttet 

sterke nasjonale føringer til. I dag inngår sektorene grunnskole, barnehage, pleie og omsorg, 

kommunehelsetjeneste, sosialhjelp, barnevern og administrasjon, landbruk og miljø i 

utgiftsutjevningen. Det er foretatt en vurdering av om også kommunale veier bør inngå, men 

det anbefales ikke at denne sektoren tas inn. Det foreslås ingen endringer i hvilke sektorer 

som skal inngå i utgiftsutjevningen i dette høringsnotatet. 

 

Foreslåtte endringer: 

Forslaget til nye kostnadsnøkler er hovedsakelig en ren oppdatering av de kostnadsnøklene 

som gjelder i dag. Kommunal og moderniseringsdepartementet har gjort oppdaterte analyser 

av alle kostnadsnøklene og det foreslås endringer på bakgrunn av dette. 

 

 Grunnskole: Kriteriet norskfødte 6-15 år med innvandrerforeldre (ekskl Skandinavia) 

tas ut. 

 Pleie og omsorg: Ingen endringer i kriterier. Innbyggere 0-66 år vektet opp, mens 

innbyggere 90 år og over og psykisk utviklingshemmede 16 år og over vektes ned. 

Nedvektingen av psykisk utviklingshemmede vil ventelig redusere innslagspunktet i 

toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester. 

 Barnehager: Ingen endring i kriterier. Men det er også skissert en alternativ modell 

der den viktigste forskjellen er at utdanningskriteriet erstattes med antall 

heltidsansatte 20-44 år. 

 Kommunehelse: Det legges større vekt på kriteriet innbyggere 67 år og over samtidig 

som kriteriet for dødelighet tas ut. 



 Barnevern: Ingen endringer i kriterier. Større vekt på kriteriet barn 0-15 år med 

enslig 

forsørger og personer med lav inntekt, mens innbyggere 0-22 år får mindre vekt. 

 Sosialhjelp: Urbanitetskriteriet erstattes med kriteriet aleneboende 30-66 år. Dette 

gjør også at vektingen mellom kriteriene endres. 

 Landbruk: Kriteriet areal dyrket mark går ut. Kriteriet antall jordbruksbedrifter 

vektes betydelig opp. 

 Administrasjon: Ingen endring i kriterier. 

 

I tillegg er de ulike sektorenes vekting endret etter andel av utgiftene. 

 

Vurdering av forslag til nye kostnadsnøkler: 

Beregninger viser at Ringerike kommune vil få tildelt 190 kroner mer pr innbygger (totalt ca 

5,7 mill. kroner) ved en oppdatering av kostnadsnøklene som foreslått. Høringsforslaget 

innfører lite nytt, men er hovedsakelig en ren oppdatering av de kostnadsnøkler som gjelder 

i dag. Forslagene til oppdateringen av kostnadsnøklene er basert på statistiske analyser. Det 

vil være vanskelig å overprøve disse faglige beregningene.  

 

Basistilskudd - Kompensasjon for smådriftsulemper i utgiftsutjevningen: 

I inntektssystemet i dag legges det til grunn at smådriftsulemper er en ufrivillig kostnad for 

kommunene. Denne kostnaden kompenseres fullt ut gjennom utgiftsutjevningen, på lik linje 

med andre ufrivillige kostnadsforskjeller mellom kommunene.  

 

Kompensasjonen for smådriftsulemper gis gjennom basiskriteriet i kostnadsnøkkelen med et 

likt beløp per kommune. I 2016 er dette beløpet om lag 13,2 mill. kr per kommune, og utgjør 

i sum om lag 5,6 mrd. kroner. De minste kommunene får med dette et høyere beløp per 

innbygger enn de større kommunene. For eksempel utgjør dette nærmere 64 000 kroner per 

innbygger for Utsira, mens det utgjør 20 kroner per innbygger for Oslo. 

 

Foreslåtte endringer: 

I høringsnotatet skisseres en modell for hvordan man kan skille mellom frivillige og 

ufrivillige smådriftsulemper gjennom et strukturkriterium. Strukturkriteriet sier noe om 

avstander og spredt bebyggelse i regionen. For innbyggerne i grunnkretser beregnes minste 

reiseavstand for å nå 5 000 personer. Det legges inn korreksjon hvis man for eksempel er 

avhengig av ferge for å nå det gitte antall personer. Har man lengre reiseavstand enn en 

bestemt grenseverdi, får man fortsatt fullt basistilskudd. Har man kortere reiseavstand, 

trappes tilskuddet ned. Det skisseres tre mulige grenseverdier; 25,4 km, 16,5 km eller 13,3 

km. Denne endringen vil gjøre inntektssystemet mer nøytralt i forhold til kommune-

sammenslutninger.   

 

Endelig utforming av en slik modell blir presentert i kommuneproposisjonen for 2017. I 

høringsrunden ønskes det innspill og kommentarer til innretningen på denne modellen, og 

den prinsipielle vurderingen av om alle smådriftsulemper i kommunal tjenesteproduksjon 

bør kompenseres fullt ut gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet. Gradering av 

basiskriteriet er foreløpig ikke inkludert i departementets forslag til ny kostnadsnøkkel, men 

dette vil bli en del av kostnadsnøkkelen når modellen innføres. 

 

I figurene under er det lagt inn nettovirkningen av de tre ulike alternative grenseverdiene for 

kommunene i Buskerud. 



 

 
 

Vurdering av forslag til endringer i basistilskuddet: 

Ringerike kommune er en av kommunene som vil få økte inntekter fra basistilskuddet ved 

en endring som foreslått. Dette på grunn av et høyt innbyggertall. Økt inntekt vil bli 1,8 - 5 

mill. kroner avhengig av hvor grenseverdien blir satt. 

Dagens løsning med et fast basistilskudd pr kommune gir store forskjeller i tilskudd pr 

innbygger og kan gi ulike utgangspunkt for kommunenes mulighet til å levere tjenester. Nye 

kriterier for tildeling som det her legges opp til vil etter vår mening gi en bedre og mer 

rettferdig fordeling samtidig som den fortsatt tar vare på de kommunene som skiller seg ut 

med ufrivillige smådriftsulemper på grunn av avstander. 

 

Regionalpolitiske tilskudd: 

I dagens inntektssystem er fem tilskudd regionalpolitisk begrunnet; småkommunetilskuddet. 

Distriktstilskudd Sør-Norge, Nord-Norge og Namsdalstilskuddet, veksttilskuddet og 

storbytilskuddet. De regionalpolitiske tilskuddene utgjør i sum om lag 3,9 mrd. kroner i 

2016, og 321 av 428 kommuner mottar ett eller flere tilskudd. De regionalpolitiske 

tilskuddene finansieres innenfor rammetilskuddet. I tillegg til disse tilskuddene er 

skjønnstilskuddet delvis regionalpolitisk begrunnet. Ringerike kommune har de siste årene 

mottatt årlig 2 - 6 mill. kroner i skjønnstilskudd, men har ikke fått tildelinger gjennom andre 

regionalpolitiske tilskudd. 

 

De tre tilskuddene Nord-Norge- og Namdalstilskuddet, Distriktstilskudd Sør-Norge og 

småkommunetilskuddet er alle begrunnet ut fra regionalpolitiske målsettinger, og kommer i 

tillegg til kompensasjon for smådriftsulempene i utgiftsutjevningen. Disse regionalpolitiske 

tilskuddene skal tilføre kommuner i områder med distriktsutfordringer ekstra tilskudd og 

høyere inntekter, slik at disse skal kunne ha et bedre kommunalt tjenestetilbud som et 

virkemiddel for å opprettholde bosetting, og drive nærings- og samfunnsutvikling. 

 

Veksttilskuddet gis til kommuner som har årlig befolkningsvekst på mer enn 1,6 %. 

Ordningen har vært endret de senere årene, senest i forslaget til statsbudsjett for 2016.  



 

Storbytilskuddet ble innført i 2011, og erstattet det tidligere hovedstadstilskuddet som ble 

innført i 2009. Begrunnelsen for innføringen av storbytilskuddet var da at de største 

kommunene hadde særlige utfordringer knyttet til urbanitet og høy befolknings-

konsentrasjon, som ikke ble fanget godt nok opp i kostnadsnøkkelen. Dette gjaldt særlig 

sosiale forhold og levekår, rus og psykiatri og tilrettelegging av infrastruktur og arealbruk. 

Storbytilskuddet går til de fire største kommunene (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger), 

og blir fordelt med et likt beløp per innbygger. Satsen per innbygger i 2016 er 371 kroner. 

 

Skjønnstilskuddet er også delvis regionalpolitisk begrunnet. Skjønnstilskuddet skal brukes 

til å kompensere kommuner for spesielle forhold som ikke fanges opp i den faste delen av 

inntektssystemet. 

 

Foreslåtte endringer: 

Det foreslås å samle de tre tilskuddene Nord- Norge- og Namdalstilskuddet, distriktstilskudd 

Sør-Norge og småkommunetilskuddet i to nye tilskudd; ett for Nord-Norge og ett for Sør-

Norge. Småkommunetilskuddet foreslås videreført innenfor de to nye tilskuddene, som et 

eget småkommunetillegg. Småkommunetillegget differensieres med distriktsindeksen (som 

er et mål på graden av distriktspolitiske utfordringer knyttet til bl.a. arbeidsmarked og 

demografi). På den måten blir også graden av distriktsutfordringer, og ikke bare 

innbyggertall, avgjørende for størrelsen på småkommunetillegget. 

Formålet med endringene i de regionalpolitiske tilskuddene som presenteres i høringsnotatet 

er å forenkle tilskuddsstrukturen og å knytte de regionalpolitiske tilskuddene tettere opp til 

øvrig distriktspolitikk. En gradvis endring i fordelingen av de regionalpolitiske tilskuddene 

til et system der mer fordeles per innbygger og mindre per kommune vil gjøre 

inntektssystemet mer nøytralt i forhold til endringer i kommunestrukturen.  

 

Departementet legger opp til en egen prosess for skjønnstilskuddet i forbindelse med 

fastsetting av skjønnsrammen for 2017. Skjønnstilskuddet og veksttilskuddet er derfor holdt 

utenom i denne gjennomgangen. Fram mot kommuneproposisjonen for 2017 vil regjeringen 

vurdere nærmere om veksttilskuddet skal innlemmes i inndelingstilskuddet.   

 

Departementet vil vurdere å endre omfanget og innretningen på storbytilskuddet, slik at det i 

større grad knyttes opp mot andre forhold enn bare innbyggertall. 

 

Vurdering av endringer i regionalpolitiske tilskudd:  

Med departementets forslag til endringer i de regionalpolitiske tilskuddene vil kommuner i 

Nord-Norge og små kommuner i hele landet fortsatt ha et betydelig høyere inntektsnivå enn 

andre kommuner. Fordelingsprofilen i regionalpolitikken i inntektssystemet vil i hovedsak 

bli som i dag, selv om småkommunetillegget knyttes til distriktsindeksen. Retningen i 

politikken er en forsiktig dreining der mer knyttes til reelle distriktsutfordringer og mindre 

til størrelsen på kommunen. Omleggingen som skisseres antas å ha størst betydning for 

kommuner med under 3200 innbyggere. 

Omfanget av regionalpolitiske tilskudd bør konkretiseres og sees i sammenheng med andre 

regionalpolitiske virkemidler. 

 

Skatt og inntektsutjevning: 

Skatteinntekter er en viktig finansieringskilde for kommunesektoren. Skatteelementene i 

inntektssystemet består i hovedsak av tre elementer;  



 fastsetting av skattens andel av de samlede inntektene  

 hvilke skatter som skal tilfalle kommunene  

 graden av utjevning av skatteinntekter mellom kommunene.  

 

Skatteinntektene utgjør i dag om lag 40 % av kommunesektorens samlede inntekter. 

 

Kommunenes inntekter fra personskatt og naturressursskatt inngår i inntektsutjevningen. I 

de periodene kommunene har beholdt deler av selskapsskatten, har denne også blitt utjevnet. 

Det er frivillig om kommunene vil innføre eiendomsskatt, og denne blir ikke utjevnet 

mellom kommunene.  

 

Dagens inntektsutjevning er en symmetrisk modell hvor kommuner med skatteinntekter 

under landsgjennomsnittet, målt per innbygger, blir kompensert for 60 % av differansen 

mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinntekter over 

landsgjennomsnittet blir tilsvarende trukket for 60 %. I tillegg blir kommuner med 

skatteinngang under 90 % av landsgjennomsnittet kompensert for 35 % av differansen 

mellom egne skatteinntekter og 90 % av landsgjennomsnittet. Gjennom skatteutjevningen 

ble det i 2014 omfordelt 7,6 mrd. kroner. Før utjevningen varierte kommunenes 

skatteinntekter fra personskatt og naturressursskatt per innbygger mellom 53 og 281 % av 

landsgjennomsnittet, mens etter utjevning varierte skatteinntektene mellom 93 og 171 %. 

 

Foreslåtte endringer: 

I høringsnotatet drøftes de ulike skatteelementene og utviklingen i disse over tid. Det er i 

høringsforslaget ikke lagt fram forslag til endringer, men vises til at skatteandel og graden 

av skatteutjevning er noe som fastsettes hvert år i statsbudsjettet.  

 

Regjeringen har i Sundvolden-plattformen uttalt at 

 «Regjeringen vil:… 

• Gjennomføre en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet som sikrer at 

kommunene får beholde en større del av verdiskapingen lokalt.» 

 

Selv om Regjeringen signaliserte en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet, ble det 

allerede i kommuneproposisjonen for 2016 varslet at fra og med 2017 vil kommunene bli 

tilført inntekter via en ny modell for selskapsskatt. Denne modellen er basert på vekst i lokal 

verdiskapning. Modellen skal gi kommunene et sterkere insentiv til å legge til rette for 

næringsutvikling ved at deler av verdiskapningen føres tilbake til lokalsamfunnet. 

Kommuner med vekst i lønnssummen i private foretak over en periode på fire år vil motta 

en andel av den nye selskapsskatten. Endelig modell for selskapskatten vil bli lagt fram i 

kommuneproposisjonen for 2017. 

 

Vurdering av endring i skatt og inntektsutgjevning: 

Et av prinsippene for finansieringen av kommunesektoren er hensynet til det lokale 

selvstyret. Dette innebærer at kommunesektoren får beholde en andel av inntekter og verdier 

som skapes i eget lokalsamfunn. Et annet prinsipp er at kommunene skal settes i stand til å 

gi likeverdige tjenester til sine innbyggere, noe som tilsier at det ikke bør være for store 

forskjeller i inntekter mellom kommunene. I skatteelementene i inntektssystemet tas det 

hensyn til begge prinsipper.  

 



I høringsnotatet understreker Regjeringen at «den overordnede målsettingen med 

inntektssystemet er å utjevne kommunenes økonomiske forutsetninger slik at forholdene 

legges til rette for et likeverdig tjenestetilbud til innbyggere i hele landet».  

Endringer som gjør at kommunene får beholde større del av verdiskapningen lokalt, vil ha 

motsatt effekt. Økning i skatteandel og redusert skatteutjevning har stort sett de samme 

fordelingsvirkningene: skatterike kommuner kommer ut med gevinst og skattesvake 

kommuner kommer ut med et tap. Dette vil forsterke forskjellene mellom kommuner og 

lavinntektskommuner vil få enda dårligere muligheter til å oppfylle forventningene om 

likeverdige tjenester til innbyggerne.   

 

Ringerike har, som 2/3 av kommunene i Buskerud, skatteinntekter under 

landsgjennomsnittet. Skatteinntektene i 85 % av kommunene i landet ligger under 

landsgjennomsnittet. 63 % av landets innbyggere bor i kommuner som har lavere 

skatteinntekter enn landsgjennomsnittet. En omfattende kommunesammenslåingsprosess 

endrer ikke dette bildet. Basert på Nivi Analyses forslag der 428 kommuner slås sammen til 

104 kommuner vil fortsatt 63 % av innbyggerne bo i kommuner med skatteinntekter under 

landsgjennomsnittet. 84 % av kommunene vil ha skatteinntekter under landsgjennomsnittet. 

 

Varslet ordning for selskapsskatt er ment å gi insitamenter til lokal næringsutvikling ved at 

deler av verdiskapning beholdes lokalt. Det er imidlertid ikke dokumentert sammenheng 

mellom lokal politisk vilje til å satse på næringsutvikling og slike insentiver. Tidligere har 

selskapsskatt blitt fjernet som finansieringskilde for kommunene fordi man fant svakheter 

ved tidligere modell.  

 

Det siste årets utvikling innen oljerelatert industri, viser også at konjunkturer og andre 

forhold utenfor den enkelte kommunes kontroll har stor innvirkning på lokal verdiskapning. 

Berørte kommuner vil få negative utslag av modellen for selskapsskatt, og økt usikkerhet på 

inntektssiden vil utfordre muligheten til å kunne gi stabile tjenestetilbud fra år til år. 

 

For å sikre likeverdige tjenester til innbyggere i alle kommuner, bør skatteandelen holdes 

lav og skatteinntekter utjevnes minst på nivå med dagens ordning: 

• Skatteandelen bør videreføres på 40 % av samlede inntekter 

• Skatteutjevningsgraden i den symmetriske delen av inntektsutjevningen bør 

være minst 60 %. 

Man bør på nytt vurdere om vedtatt modell for selskapsskatt vil gi ønsket effekt. 

 

Vedlegg 
- Høringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 17.12.2015 

 



Ved behov for hele høringsnotatet «Forslag til nytt inntektssystem for kommunene» fra 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet finnes dette på følgende nettside: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forslag-til-nytt-inntektssystem-for-

kommunene/id2467858/ 

Eventuelt kan saksbehandler kontaktes på mail (roger.mathiesen@ringerike.kommune.no). 

 

 

 Ringerike kommune, 03.02.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene 

I kommuneproposisjonen for 2016 (Prop. 121 S (2014-2015)) ble det varslet at regjeringen vil 

foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene, og at forslag til nytt 

inntektssystem skal presenteres i kommuneproposisjonen for 2017. I denne gjennomgangen 

skal inntektssystemet også ses i sammenheng med kommunereformen.  

 

Kommunesektoren har ansvar for viktige velferdstjenester og forvalter en betydelig andel av 

de økonomiske ressursene i norsk økonomi. Sektorens inntekter utgjør om lag 18 pst. av BNP 

for Fastlands-Norge. Inntektssystemet for kommunene fordeler rammetilskuddet mellom 

kommunene og omfordeler skatteinntekter. Skatteinntekter og rammetilskudd utgjør om lag 

75 pst. av kommunesektorens samlede inntekter. I 2016 utgjør rammetilskuddet til 

kommunene om lag124 mrd. kroner, mens skatteinntektene er anslått til om lag 155,4 mrd. 

kroner.  

 

Inntektssystemet består av flere elementer; innbyggertilskuddet, inkludert kostnadsnøkkelen i 

utgiftsutjevningen, de regionalpolitiske tilskuddene og de ulike skatteelementene. I dette 

høringsnotatet redegjøres det for konkrete forslag til endringer i kostnadsnøkkelen, mens det 

gis en omtale av endret innretning på de regionalpolitiske tilskuddene. Et sentralt spørsmål 

som drøftes i høringsnotatet er dagens kompensasjon for smådriftsulemper i kommunal 

tjenesteproduksjon, og i hvilken grad kommuner skal kompenseres fullt ut for denne typen 

kostnader. I tillegg drøftes forholdet mellom kommunenes skatteinntekter og 

inntektssystemet.  



Side 2 

 

 

Gjennom basiskriteriet i kostnadsnøkkelen får kommunene i dag full kompensasjon for 

smådriftsulemper på grunn av kommunestørrelse. Det foreslås her en modell for å 

differensiere denne kompensasjonen, slik at ikke alle kommuner lenger vil motta full 

kompensasjon for denne typen kostnader på kommunenivå. Det foreslås at det fortsatt skal gis 

full kompensasjon for smådriftsulemper på tjenestenivå. Departementet tar sikte på å innføre 

en modell der det skilles mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper i kommunal 

tjenesteproduksjon, og der kun ufrivillige smådriftsulemper kompenseres fullt ut. I 

høringsnotatet presenteres innretningen på en slik modell. Denne endringen vil gjøre 

inntektssystemet mer nøytralt i forhold til kommunesammenslutninger. 

 

De regionalpolitiske tilskuddene er også vurdert, og departementet foreslår her en endring i 

innretningen på disse tilskuddene framover. Det legges opp til å forenkle tilskuddsstrukturen 

ved å slå sammen noen av dagens tilskudd, at de regionalpolitiske tilskuddene i større grad 

knyttes opp til graden av distriktsutfordringer, og at tilskuddene i større grad gis per 

innbygger i stedet for per kommune. Den siste justeringen vil gjøre tilskuddene mer nøytrale i 

forhold til endringer i kommunestrukturen. 

 

Departementet legger opp til å presentere et helhetlig forslag til nytt inntektssystem for 

kommunene i kommuneproposisjonen for 2017, med virkning fra 1. 1. 2017.  

 

Vi ber om innspill på enkeltpunkt, i tillegg til eventuelle generelle uttalelser innen 1.mars 

2016. Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Karen N. Byrhagen 

(karen-nystad.byrhagen@kmd.dep.no). 

 

Høringsuttalelser gis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på 

www.regjeringen.no/2467858. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige 

etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

 

Thor Bernstrøm (e.f.) 

avdelingsdirektør  

 Grete Lilleschulstad 

 underdirektør     

  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Svarbrev - Fylkesmannens forventninger i kommunereformarbeidet  

 
Forslag til vedtak: 
 
::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Kommunestyret tar svarbrevet til Fylkesmannen om status i 
kommunereformarbeidet til etterretning. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  
... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  
 

Bakgrunn  
Fylkesmannen  har i brev til kommunene bedt om svar på en del spørsmål med bakgrunn i 
utredningene som er gjort i forbindelse med kommunereformarbeidet.  Svaret legges fram for 
kommunestyret, jf KS sak 11/16. Forslag til videre framdriftsplan er lagt fram som egen sak.  
 

Svarbrev til Fylkesmannen 
Ringerike kommunes program for kommunereformarbeidet involverer nabokommunene Hole og 
Jevnaker. Utredningsarbeidet er gjort sammen med de to kommunene og det foreligger en felles 
sluttrapport. Sluttrapporten ble presentert på et felles møte for kommunestyrene i de tre 
kommunene 4. februar.  Det er ikke gjort utredning for Ringerike kommune alene. 
 
Kompetanse og kompetansebehov 
Ringerike kommunen forbereder seg på befolkningsvekst samt de nye oppgavene som følger med 
samhandlingsreformen, oppgavemeldingen og politireformen.  Vi ser at det vil være behov for mer 
spesialisert arbeidskraft i fremtiden, og har det med i arbeidet med rekruttering og 
kompetanseutvikling.  
 
Ringerike kommune har god oversikt over kompetansebehovet i egen organisasjon. Det er satt av 
midler til kompetanseutvikling innen de store sektorene og for lederne i Handlingsplan 2016-2019 
Budsjett 2016. Det er allerede i igangsatt en prosess hvor tre nye stillinger er opprettet, stillinger 
som er øremerket kompetanseutvikling i skole, barnehage og helse. Våren 2016 startes det opp en 
lederskole for enhetsledere og avdelingsledere.  
 



Lønnsnivået kan være spesielt avgjørende når det gjelder å rekruttere og beholde riktig kompetanse 
over tid. Erfarne fagfolk kan få vesentlig bedre lønnsbetingelser i det private og det kan være en 
utfordring å beholde kompetansen.  
 
Demografisk utvikling og utviklingen av tjenestetilbud 
Ringerike kommune legger opp til en befolkningsvekst som en følge av nye samferdselsløsninger i 
regionen. Egne prognoser tilsier at det i 2030 vil bo ca. 40 000 innbyggere i kommunen.  
 
Det legges opp til å være godt forberedt med tanke på teknisk infrastruktur, kapasitet på skoler og 
barnehager samt annen infrastruktur. Effektive og moderne tjenester er under utvikling. Vi 
fokuserer på forebyggende arbeid og langsiktige gevinster framfor reparasjon.  
 
Med økt innbyggertall i Ringerike kommune vil det også bli et økt behov for arbeidskraft. En større 
kommune vil være bedre rustet til å bygge opp et større og mer robust tjenestetilbud. Vi vil kunne 
utnytte kapasiteten bedre, noe som igjen vil gi større valgfrihet for innbyggerne. Tjenester som i 
dag kjøpes utenfor kommunens grenser kan ytes lokalt fordi fagmiljøene nødvendigvis blir større og 
gir mulighet til større grad av spesialisering.  

 

Habilitet og troverdighet i egen saksbehandling 
Et robust fagmiljø med god og relevant kompetanse er med på å sikre habilitet og troverdighet i 
saksbehandlingen.  I utredningsarbeidet har tilbakemeldingen fra tjenesteområdene vært at 
inhabilitet ikke er noe bevisst, hyppig forekommende problem.   
 
Vi fortsetter arbeidet med å holde en stabil og kort saksbehandlingstid, samtidig som det er et mål å 
øke tilsynsaktivitet og internkontroll.  
 
Helhetlig og samordnet arealforvaltning og samfunnsutvikling i egen region 
Ringeriksregionen har et stort potensiale for vekst framover. Bygging av ny E16 og Ringeriksbanen, 
framtidsrettet næringsutvikling, gunstige boligpriser, god tilgang på boligarealer, nær tilknytning til 
natur- og rekreasjonsområder samt urbanisering av sentrumsområder er gode vekstfaktorer.  
 
Alle kommunene i Ringeriksregionen satser på sentrumsnær utbygging. I Ringerike satses det sterkt 
på fortetting i Hønefoss med omegn. Hønefoss er en naturlig regionhovedstad, samtidig som det 
skal være et tett og godt samspill mellom byen og lokalsamfunnene rundt.  
 
I regionen er tettstedene Vik og Nesbakken sammen med Hønefoss by viktige for å styrke 
kommunene i et framtidig utviklingsperspektiv. Hønefoss vil være handelssenter og vil måtte fylle 
urbane funksjoner for å fremme den bokvaliteten og næringstilbudet som dagens befolkning 
etterspør. Kulturtilbudet og andre fritidstilbud vil være en svært viktig faktor i den videre 
tilretteleggingen, både sentralt i Hønefoss og lokalt i de mindre tettstedene. 
 
Det er et stort potensiale for en bærekraftig og miljøvennlig utvikling i tettstedene. Med økt 
bosetting sentrumsnært må areal- og transportplanlegging ta høyde for at kollektivtransporten i 
aksen Nesbakken, Hønefoss og Vik styrkes.  
 
Samtidig vil den lokale trafikken være avhengig av gode og trygge gang- og sykkelveier. Det er en 
målsetting at biltrafikken reduseres, og at flest mulig benytter aktiv transport, som å gå eller sykle, 
dit de skal. Det er tilsvarende viktig å sikre nær tilgang til aktivitets- og rekreasjonsområder fra 
sentrumsområdene. 
 



Ringerike og Ringeriksregionen har et godt utgangspunkt for å møte framtidens næringsutvikling. 
Eggemoen er et høyteknologisk næringsområde med store muligheter og visjoner og på 
Hvervenkastet er det etablert mye kunnskapsbasert næring. Ringerike sykehus og Kartverket krever 
høy kompetanse og rekrutterer mange ansatte utenfor regionen.  Landbruk er en vesentlig 
næringsvirksomhet i regionen og det er bygd opp høy kompetanse både innen tradisjonelt landbruk 
og mer spesialisert virksomhet.  
 
Ringerike, Hole og Jevnaker utgjør en felles bo-, arbeids- og serviceregion. Graden av intern 
pendling mellom kommunene utgjør over 25 %, hvor Ringerike har den største graden av 
internpendling både på grunn av størrelse og arbeidsmarked.  
 
IKS-er og interkommunale samarbeid og politisk styring 
Ringerike er vertskommune for samarbeid om interkommunal legevakt, flyktningetjeneste og 
krisesenter. Ringerike har dessuten mange bilaterale samarbeid med Hole. Det er ingen overordnet 
styringsstruktur for vertskommunesamarbeidet.  
 
Ringerike kommune er deleier i interkommunale aksjeselskaper: Hadeland og Ringerike 
Avfallselskap (HRA) og Ringeriks-Kraft AS. 
 
Kommunen langsiktige økonomisk styring 
Ringerike kommune er fra 2016 ute av ROBEK.  Med det omstillingsarbeidet som er gjort de to siste 
årene vil kommunen kunne opprettholde de gode resultatene i årene framover.  
 
I Handlingsplan for 2016-2019 legges det opp til å investere i infrastruktur for å legge til rette for 
den kommende befolkningsveksten samt bolig- og næringsutvikling. Investeringsprogrammet vil 
kreve effektive tjenester på et driftsnivå som står i forhold til kommunes inntekter.  
 
Kommunen har i dag en gjeld som er lav i forhold til sammenlignbare kommuner.  De foreslåtte 
investeringene i handlingsprogrammet vil gi kommunen en lånegjeld fra 2020 som vil ligge på 
gjennomsnittet av kommuner som har eller har hatt høy vekst.  
 
Ringerike kommune har de to siste årene tilsatt toppledere med meget høy kompetanse innen 
økonomiområdet.  Formannskap og kommunestyre informeres månedlig om kommunens økonomi.  
 
Eventuelle endringer i inntektssystemet for kommunene vil gi Ringerike kommune noe økte 
inntekter.   
 
Kan Ringerike kommune oppnå målene i reformen som egen kommune? 
Per pr i dag er Ringerike den 33. største kommunen i Norge. Vi vil være stor og robust nok til å 
oppnå målene i reformen som egen kommune. 
 
 
Rådmannens vurdering 

Forespørselen fra Fylkesmannen er besvart ut fra rapportene fra de fire arbeidsgruppene 
og samlerapporten fra KS konsulent.  Siden rapportene er felles for Hole, Jevnaker og 
Ringerike er svar som gjelder for kun Ringerike kommune besvart ut fra vedtatt 
Handlingsplan 2016-2019, Budsjett 2016.  

Forslag til videre framdriftsplan for kommunereformarbeidet er lagt fram som egen sak for 
formannskap og kommunestyre.  

Rådmannen foreslår at svarbrevet tas til etterretning.  



 
 
 
 Ringerike kommune, 16.02.2016 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 
 
... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1003-25  Arkiv: 026 &23  

 

Sak: 14/16 

 

Kommunereformen  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Ringerike kommune følger tidligere vedtatt program for utredning av 

kommunereformen med innbyggerundersøkelse og folkeavstemning våren 2016 og 

endelig kommunestyrevedtak i juni. 

2. Det velges tre representanter til arbeidsgruppe, to fra posisjon og én fra opposisjon. 

3. Rapportene «Den nye kommunen», utarbeidet av KS-Konsulent, og «Plan for 

kommunikasjonsstrategi og medvirkningsprosess» tas til etterretning. 

 
 

Behandling i Formannskapet 16.02.2016: 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 

 

1. «Det gjennomføres straks møte i styringsgruppen for reformarbeidet for å kartlegge 

om det reell vilje til å fortsette prosessen vedrørende kommunereformen hos de 

involverte parter, evt om man skal fortsette arbeidet med tanke på hvilke områder 

kommunene kan utvikle sitt interkommunale samarbeid. 

2. Etter dette møte tar Ringerike kommune endelig stilling til om man skal fortsette 

prosessen. 

3. I Ringerike kommune skal det gjennomføres folkeavstemning før endelig vedtak om 

en evt kommunesammenslåing treffes, dersom kommunestyrene ikke avbryter 

prosessen før dette tidspunkt. 

4. Det velges tre personer til arbeidsgruppe, to fra posisjonen og en fra opposisjonen. 

5. Kommunestyret utelukker ikke at det kan være nødvendig å foreta ytterligere 

utredninger for å belyse konsekvenser av en sammenslåing, slik at saken er fullstendig 

opplyst.» 

 

Forslag fra Christine Granlund (Frp) til nytt punkt 1: 

 

«Ringerike kommune følger tidligere vedtatt program for utredning av kommunereformen 

med innbyggerundersøkelse og folkeavstemning våren 2016 og endelig kommunestyrevedtak 

i juni. (Alternativ 1).» 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 



 

 

Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra Aasen og Granlund, ble Granlunds forslag 

vedtatt som punkt 1 mot 2 stemmer (Sp). 

Punkt 2 i rådmannens forslag utsettes til kommunestyrets behandling. 

Rådmannens forslag i punkt 3 ble vedtatt mot 2 stemmer (Sp). 

 

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1003-24   Arkiv: 026 &23  

 

Program for utredning av kommunereformen – framdriftsplan 

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Ringerike kommune følger tidligere vedtatt program for utredning av 

kommunereformen med innbyggerundersøkelse våren 2016 og endelig 

kommunestyrevedtak i juni. (Alternativ 2) 

2. Det velges tre representanter til arbeidsgruppe, to fra posisjon og én fra opposisjon. 

3. Rapportene «Den nye kommunen», utarbeidet av KS-Konsulent, og «Plan for 

kommunikasjonsstrategi og medvirkningsprosess» tas til etterretning. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

Innledning / bakgrunn 
I forbindelse med Kommuneproposisjonen 2015 som Regjeringen la fram 14. 05.2014, ble 

det framlagt en melding om kommunereformen.  

 

Regjeringens mål er at kommunereformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg 

sammen til større og mer robuste kommuner. Færre og større kommuner skal gi bedre 

kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle 

bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgaver. Regjeringen 

har følgende mål for reformen: 

 Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 

 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

 Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

 Styrket lokaldemokrati 

 

Statsråden har invitert alle landets kommuner til å delta i prosesser med sikte på å vurdere 

og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. I brev til alle landets 

kommunestyrerepresentanter 28.10.2015 påpeker statsråden at det ikke er nok å utrede 

nullalternativet – det vil si en videreføring av dagens kommunegrenser. Fylkesmannen skal 

ha en sentral rolle i gjennomføringen av reformen. 

 



I oppdragsbrevet fra statsråden står det blant annet at alle kommuner må fatte 

kommunestyrevedtak og det er lagt opp til to alternative løp.  For de kommunestyrene som 

gjør vedtak innen høsten 2015, legges det til rette for at sammenslåing skal kunne vedtas 

sentralt i løpet av våren 2016. Alle andre kommuner må fatte kommunestyrevedtak innen 

sommeren 2016. Kommunene har et krav om å gi fylkesmannen svar på om det er grunn til å 

slå seg sammen med andre og hvem det i så fall er ønskelig å etablere en ny kommune 

sammen med. Svarfristen er satt til 01.07.2016 

 
Ringerike, Jevnaker og Holes felles program for utredning av kommunereformen nådde en 

viktig milepæl 4. februar 2016. På møte med de tre kommunestyrene ble rapporten «Den 

nye kommunen» lagt fram. Rapporten er med på å danne grunnlag for intensjonsavtale og 

fremdriftsplan i kommunereformprogrammet.  

 

Arbeidet med kommunereformen har vært behandlet i politiske fora flere ganger: 

 FS 19. 08.2014 – sak 142/14 – Fylkesmannens gjennomgang av kommunereformen 

 KS 26.09.2014 – sak 118/14 – Kommunereformen – oppfølging i Ringerike 

kommune 

 KS 29.01.2015 – sak 8/15 - Program for utredning i Hole, Jevnaker og Ringerike 

kommuner 

 KS 29.01.2016 – sak 11/16 – Kommunereformen – status 

 Ringerikstinget 26.11.2014 

 

 

Beskrivelse av saken 
I «Program for utredning i Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner» ble det bestilt et 

utredningsarbeid som skal danne grunnlag for en eventuell intensjonsavtale som skal 

fremmes for kommunestyrene i mai/juni 2016.  

  

Utredningsarbeidets skulle se på utfordringer og utviklingsmuligheter for en ny kommune. 

Kommunene har i utredningsarbeidet fått bistand fra KS-konsulent.  Utredningen har hatt en 

organisering med styringsgruppe, arbeidsutvalg for styringsgruppa, administrativ 

prosjektgruppe og fire arbeidsgrupper.  

 

Alle arbeidsgrupppene hadde representasjon fra alle kommunene og arbeidet med hvert sitt 

tema: tjenesteyting, samfunnsutvikling, myndighetsutøvelse og demokrati.  

 

Arbeidsgruppenes rapporter er selvstendige dokumenter, samtidig som de  inngår i den 

samlede dokumentasjonen i utredningen, rapporten «Den nye kommunen». Rapporten ble 

bestilt av Jevnaker og Ringerike kommuner. Hole kommune kom med i arbeidet ved 

årsskiftet 2015-2016.  

 

Oppsummering fra rapporten «En ny kommune» 

 Regionen har en stor vekstmulighet gjennom nasjonal utbygging av veg og bane 

 Det er forventet større befolkningsvekst i regionen 

 De tre kommunene utgjør en felles bo-, arbeids- og serviceregion 

 Kommunene har et funksjonelt regionalt samarbeid 

 Hønefoss er regionsenter  



 Det er korte avstander mellom tettstedene, og ikke langt fra Hønefoss til 

yttergrensene av en ny kommune 

 Det er et økonomisk innsparingspotensial ved reduserte utgifter til politisk arbeid og 

administrasjon.  

 Beslutning før 01.07. vil gi mulighet til å få de økonomiske virkemidlene. Beslutning 

etter dette vil ikke gi de samme økonomiske virkemidlene.  

Utredningene viser at forholdene ligger svært godt til rette for å etablere én ny kommune på 

Ringerike.  

 En ny kommune på Ringerike vil gi et bedre grunnlag for en samordnet utvikling av 

regionen. 

 Det er flere fordeler enn ulemper ved at de tre kommunene slår seg sammen. 

 Med den forventede befolkningsveksten og næringsutvikling vil én kommune ha en 

mer samordnet areal-, transport- og miljøplanlegging. 

 

Økonomiske forhold 

Det er lagt opp til statlige økonomiske virkemidler og tilskudd: 

 

 Dekning av engangskostnader som er avhengig av antall innbyggere og antall 

kommuner som slår seg sammen. Eksempelvis vil tre kommuner som slår seg 

sammen og får et innbyggertall på 20.000 – 49.999 innbyggere motta 35 millioner 

kroner. 

 Reformstøtte som utbetales på tidspunkt for sammenslåing til kommuner med mer 

enn 10.000 innbyggere. Eksempelvis vil en sammenslått kommune med 

innbyggertall 30.000 – 49.999 motta 25 millioner kroner. 

 Inndelingstilskudd som kompensasjon for bortfall av basistilskudd og nedgang i 

regionalpolitisk tilskudd videreføres i reformperioden uendret i 15 år og deretter en 

nedtrapping over 5 år. (Forslaget er ute på høring.) 

 I tillegg vil kommunene få dekket 100.000 kr. til informasjon og 

folkehøring/spørreundersøkelser. 

Dersom kommunen skal oppnå dekning av engangskostnader og reformstøtte må vedtak 

treffes innen 1. juli 2016.  

 

Forslag til nytt inntektssystem for kommunene er nå ute på høring. I forslaget vil regjeringen 

legge til rette for sterke og levende lokalsamfunn i hele landet. For Ringerikes del innebærer 

forslaget en liten økning i tilskudd, mens det for Hole og Jevnaker innebærer en reduksjon i 

størrelsesorden 5 millioner kroner for hver av kommunene.  

 

Framdriftsplan 
I «Program for utredning av kommunereform i Jevnaker og Ringerike kommuner» var det 

lagt opp til presentasjon av rapporten «En ny kommune» på et felles kommunestyremøte 3. 

desember 2015. Etter at Hole kommune ble med i programmet ble framdriftsplanen endret.  

 

Arbeidsutvalget bestemte i november 2015 å flytte felles kommunestyremøte og framlegg av 

rapport til 4. februar 2016 for at Hole skulle delta både på møtet og med representanter i 

arbeidsgruppene. 

 



På arbeidsutvalgets møte 20. januar ble det lagt fram forslag til videre framdriftsplan for 

våren 2016. Det var et ønske fra ordførerne at det skulle utarbeides alternative forslag i 

forhold til innbyggerundersøkelse/folkeavstemming.  

 

Alternativ 1 – innbyggerundersøkelse og folkeavstemming 

• Februar/mars - Kommunestyrene – godkjenne framdriftsplanen og ta rapport til 

etterretning. Velge representanter til arbeidsgruppe (3 folkevalgte fra hver 

kommune, 2 fra posisjon og 1 fra opposisjon) 

• Mars - Utarbeide intensjonsplan (Et grunnlagsdokument for 

innbyggerundersøkelse/folkeavstemming). Ansvarlig: Arbeidsgruppen 

• Mars – april - Forberede innbyggerundersøkelse og folkeavstemning, KS-

Konsulent og arbeidsgruppen.  

• Mars – april - Informasjonsmøter – se egen kommunikasjonsplan  

• April – kommunestyrene behandler intensjonsplanen 

• 02.05 – 13.05. – gjennomføre innbyggerundersøkelse 

• 20.05. – resultater fra innbyggerundersøkelse 

• Uke 21 – rådgivende folkeavstemning  

• Juni (etter oppsatt møteplan) – vedtak i kommunestyrene 

 

Alternativ 2 – innbyggerundersøkelse  

• Februar/mars - Kommunestyrene – godkjenne framdriftsplanen og ta rapport til 

etterretning. Velge representanter til Velge representanter til arbeidsgruppe (3 

folkevalgte fra hver kommune, 2 fra posisjon og 1 fra opposisjon) 

• Mars - Utarbeide intensjonsplan (Et grunnlagsdokument for 

innbyggerundersøkelsen). Ansvarlig: Arbeidsgruppen  

• Mars – april - Informasjonsmøter – se egen kommunikasjonsplan  

• Mars – april - Forberede innbyggerundersøkelse, KS-K og arbeidsgruppen  

• April – kommunestyrene behandler intensjonsplanen 

• 02.05 – 13.05. – gjennomføre innbyggerundersøkelse 

• 20.05. – resultater fra innbyggerundersøkelse 

• Juni (etter oppsatt møteplan) – vedtak i kommunestyrene 

 

Alternativ 3 – folkeavstemming 

• Februar/mars - Kommunestyrene – godkjenne framdriftsplanen og ta rapport til 

etterretning. Velge representanter til arbeidsgruppe (3 folkevalgte fra hver 

kommune, 2 fra posisjon og 1 fra opposisjon) 

• Mars - Utarbeide intensjonsplan (Et grunnlagsdokument for folkeavstemming). 

Ansvarlig: Arbeidsgruppen  

• Mars – april - Informasjonsmøter – se egen kommunikasjonsplan  

• Mars – april - Forberede folkeavstemning, KS-K og arbeidsgruppen 

• April – kommunestyrene behandler intensjonsplanen. 

• Uke 19 – rådgivende folkeavstemning  

• Juni (etter oppsatt møteplan) – vedtak i kommunestyrene 

 



Alternativ løsning (utenfor fristen fra KMD) 

Alternativ 4 – utvidet tidsplan med innbyggerundersøkelse og/eller folkeavstemming 

og vedtak i kommunestyrene i oktober 2016.  

Forslaget ble presentert for styringsgruppa 23.10.15. Dette alternativet medfører at vi ikke 

får dekning av engangskostnader og reformstøtte på 60 millioner kroner. 

• Februar/mars - Kommunestyrene – godkjenne framdriftsplanen og ta rapport til 

etterretning. Velge representanter til arbeidsgruppe (3 folkevalgte fra hver 

kommune, 2 fra posisjon og 1 fra opposisjon) 

• Mars –  2 møter i styringsgruppa – innspill  med påfølgende utkast til arbeidet 

med plattform (dokument) 

• Mars – april – Utarbeide informasjonsmateriell – se egen kommunikasjonsplan  

• April – kommunestyrene behandler plattform (dokument). 

• April – medio mai - Informasjon/kommunikasjon/dialog 

• Juni – frist for svar til fylkesmannen 

• Mai-juni - Forberede innbyggerundersøkelse og/eller folkeavstemning, KS-K og 

arbeidsgruppen  

• Medio september - gjennomføre innbyggerundersøkelse/folkeavstemning 

• Oktober (etter oppsatt møteplan) – behandling og endelig vedtak i 

kommunestyrene 

 

Dokumenter og informasjon om reformen 
Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner har et felles nettsted: www.formdinframtid.no hvor 

alle aktuelle dokumenter forefinnes. Dokumenter finnes også på den enkelte kommunes 

nettsted.  

 

Fylkesmannen i Buskerud har opprettet en egen nettside om reformen. Her finnes de sentrale 

dokumentene i saken samt nyhetsartikler og orienteringer fra møter i Buskerud: 

http://prosjekt.fylkesmannen.no/Kommunereform// 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget et nettsted for kommunereformen. 

Her finnes aktuelle dokumenter og nyhetsartikler om Regjeringens og Stortingets arbeid 

med Kommunereformen: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/kampanjer/kommunereform.html 

 

Medvirkning, informasjon og medbestemmelse 

Involvering, dialog og medvirkning har stort fokus i det videre arbeidet med 

kommunereformen. Det må jobbes med informasjon og innbyggerinvolvering og dette 

ivaretas gjennom «Plan for kommunikasjonsstrategi og medvirkningsprosess».   

Arbeidet med kommunereformen settes på dagsorden i møter med hovedtillitsvalgte og 

hovedverneombud slik at hensynet til ansattes medbestemmelse er sikret. Rådmannen vil 

sørge for dette. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen mener at den viktigste grunnen til å vurdere kommunestrukturen må være å 

sikre og utvikle best mulig tjenester til befolkningen. Ringerike kommune er i dag av en 

størrelse som gir rom for å dekke alle kommunens nåværende oppgaver på en 

tilfredsstillende måte. Rådmannen mener at større enheter vil kunne gi grunnlag for bedre 



kapasitet og kvalitet på tjenestene. Dette er også motivet for alle de samarbeidsordningene vi 

i dag har med våre nabokommuner. 

 

Regjeringen varslet i Stortingsmelding nr. 14 (2014-2015) om nye oppgaver for større 

kommuner. Dette dreier seg om en rekke områder som i dag tilligger staten og fylkene, 

eksempelvis innenfor velferd og lokal utvikling/overordnet planlegging. Dette er områder 

som krever høyt kompetente fagmiljøer som små kommuner ikke vil kunne bygge opp, men 

som større enheter vil gi rom for. I vår region vil en ny kommune i større grad kunne overta 

de nye oppgavene.  

 

Rådmannen ser på Ringerike kommune som en robust kommune med høy kvalitet på sin 

tjenesteproduksjon. Dette har vært mulig å få til på grunn av vår størrelse. Enda større 

enheter vil kunne lette arbeidet med ytterligere å forsterke kvaliteten på tjenestene. 

 

Rådmannen forutsetter at argumentasjonen for og mot folkeavstemming er godt kjent og 

velger derfor ikke å drøfte dette i saksframlegget.  Rådmannen mener at en godt gjennomført 

innbyggerundersøkelse vil gi kommunestyret god nok informasjon om hva innbyggerne 

mener i forhold til denne problemstillingen.  

 

Rådmannen tilrår at program for kommunereformen skal følge den opprinnelige 

framdriftsplanen med innbyggerundersøkelse og vedtak i kommunestyremøtet i juni, 

alternativ 2 i forslag til framdriftsplan. Dette vil blant annet sikre at vi får dekning av 

engangskostnader og reformstøtte på 60 millioner kroner. Videre vil den nye kommunen få 

økte inntekter på ca. 345 millioner kroner over de neste 20 årene sett i forhold til dagens 

organisering. (Forslag til nytt inntektssystem ligger ute nå ute på høring, høringsfristen er 

01.03.2016.) 

 

 

Vedlegg 

 Rapporten «En ny kommune» - Hole, Jevnaker og Ringerike 

 Plan for kommunikasjonsstrategi og medvirkningsprosess 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.02.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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1 Innledning og bakgrunn 
Denne rapporten er bestilt av Jevnaker og Ringerike kommuner. Hole kommune kom med i 
arbeidet ved årsskiftet 2015/2016. Bakgrunnen er Stortingets vedtak om en kommunereform. 
Kravet til kommunene er å gi fylkesmannen i sitt fylke svar innen 01.07. på om det er grunn 
til å slå seg sammen med andre, og hvem det i så fall er ønskelig å etablere en ny kommune 
sammen med. 
 
Kommunene vedtok på Ringerikstinget 24.11. 2014 at kommunene Hole, Jevnaker og 
Ringerike går åpent inn i utredningsarbeidet for eventuelt å skape en ny kommune. Hole 
trakk seg ut av dette, mens de utredet med kommunene sørover.  
 
Kommunene ønsket bistand i utredningsarbeidet. Vi har hatt gleden av å arbeide sammen 
med kommunene. I oppdraget heter det at KS-Konsulent skal utarbeide en rapport som skal 
være egnet til bruk i medvirkningsprosesser i forkant av en endelig politisk behandling i 
kommunene. Rapporten skal bestå av et kort sammendrag med de mest sentrale 
konklusjonene, og en hovedrapport med mer utfyllende analyser. 
 
Utredningen har hatt en organisering med styringsgruppe, arbeidsutvalg for styringsgruppa, 
administrativ prosjektgruppe og fire arbeidsgrupper. Alle med representasjon fra kommunene 
og hvert sitt tema: tjenesteyting, samfunnsutvikling, myndighetsutøvelse og demokrati. 
Rapportene er selvstendige dokumenter, og inngår samtidig i den samlede dokumentasjonen 
i utredningen. I denne rapporten gjengis sammendragene. Anbefalingene nyttes i en samlet 
vurdering fra KS-Konsulent. Arbeidsgruppenes medlemmer og gjennomføring av arbeidet 
framgår av hver rapport.    
 
Denne rapporten omhandler disse fire temaene. I tillegg beskrives et framtidsbilde for 
regionen og kommunal virksomhet, samt forhold omkring økonomi. Materialet i denne 
rapporten er hentet fra den offentlige kommune-stat-rapporteringen (KOSTRA), og fra 
statlige dokumenter om reformen, deltakelse i arbeidsgruppene, styringsgruppa og dens 
arbeidsutvalg og administrativ prosjektgruppe.  
 
Vurderingen av en mulig sammenslåing av to eller flere kommuner kan ikke utredes fullt ut. 
Det er svært mange ulike variabler som må vurderes og vektes opp mot hverandre. 
Kommunesammenslåing er derfor en sak som krever politisk helhetsvurdering og politisk 
lederskap der framtid bør telle mer enn nåtid og fortid.  
 
KS-Konsulent as håper rapporten kommer til nytte når innbyggerne skal høres og 
kommunestyrene skal fatte vedtak i juni. Vi takker for oppdraget, for god tilrettelegging og 
inspirerende samarbeid.   
 
2. februar 2016 
 
Arild S Stana     
Seniorrådgiver 
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2 Introduksjon 
 
Denne rapporten belyser tema fra de fire utredningene om samfunnsutvikling, tjenesteyting, 
myndighetsutøvelse og demokrati.  De fire rapportene er selvstendige dokumenter. Hver 
rapport inngår som en helhet i den samlede utredningen.  
 
Rapporten omtaler tre alternativ for kommunene når det gjelder kommunesammenslåing.  
Videre omtales kommunereformen og de økonomiske virkemidlene, samt organisering og 
verdier for arbeidet i regionen. Et framtids- og mulighetsbilde for kommunene i regionen 
oppsummerer regionens framtidige muligheter for vekst, og de oppgaver som følger med for 
en kommune.  
 
I kapittel 9 og 10 omtales hver kommune om næringsutvikling, folkehelse, bo-, service og 
arbeidsregion og annet. Deretter gjengis sammendragene fra hver delrapport i kapittel 13 – 
16. Så følger temaene kompetanse og kapasitet, før vi sammenlikner den økonomiske 
situasjonen ut fra KOSTRA-data fra 2014. 
   
Kapittel 18 omhandler økonomiske reformvirkemidler og forslag til nytt inntektssystem før vi 
avslutter med kapitlet Fra utredning til politisk lederskap.  
 

Oppsummering  
 

 Regionen har en stor vekstmulighet gjennom nasjonal utbygging av veg og bane 

 Det er og forventet større befolkningsvekst i regionen 

 De tre kommunene utgjør en felles bo-, arbeids- og serviceregion 

 Kommunene har et funksjonelt regionalt samarbeid 

 Hønefoss er regionsenter  

 Det er korte avstander mellom tettstedene, og ikke langt fra Hønefoss til 
yttergrensene av en ny kommune 

 Det er et økonomisk innsparingspotensial ved reduserte utgifter til politisk arbeid og 
administrasjon.  

 Beslutning før 01.07. vil gi mulighet til å få de økonomiske virkemidlene. Beslutning 
etter dette vil ikke gi de samme økonomiske virkemidlene.  

 
Utredningene viser at forholdene ligger svært godt til rette for å etablere én ny kommune på 
Ringerike.  
 

 En ny kommune på Ringerike vil gi et bedre grunnlag for en samordnet utvikling av 
regionen. 

 Det er flere fordeler enn ulemper ved at de tre kommunene slår seg sammen. 
 Med den forventede befolkningsveksten og næringsutvikling vil én kommune ha en 

mer samordnet areal-, transport- og miljøplanlegging. 
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 Kompetanse og kapasiteten vil sikre likeverdige tjenester 
 Tjenestene vil ha høyere kvalitet og dekke behovet for mer spesialiserte tjenester.  
 Omfanget av interkommunalt samarbeid reduseres og disse tjenestene kan 

innlemmes i kommunen og gi mulighet for tettere politisk og administrativ styring.  
 Uten kommunesammenslåing vil det bli nødvendig med økt interkommunalt 

samarbeid for å løse framtidige oppgaver 
 
Beregninger viser at den nye kommunen kan få ca. kr 345 millioner høyere overføring ved å 
vedta sammenslåing før 1. juli i år enn etterpå. Dette bygger på forslaget til nytt 
inntektssystem for kommunene og reformvirkemidlene.   
 
Effektivisering og innsparingsmuligheter er i utgiftene til politisk styring og administrasjon.  
De tre kommunene hadde i 2014 stor variasjon i kostnader til politisk ledelse. Jevnaker 
hadde mest med 600 kr per innbygger og Ringerike minst med 200 kr per innbygger. 
Med de samme kostnadene per innbygger i den nye kommunen med 43 000 innbyggere vil 
årlige kostnader beregnet til henholdsvis kr 8,6 millioner og 25,8 millioner. 
Innsparingspotensialet ligger i differansen.  
 

3 Tre mulige valg 
 
De tre kommunene har vedtatt i fellesskap å utrede fordeler og ulemper ved å slå sammen 
kommunene til én ny kommune. Denne rapporten og de fire delrapportene tar opp tema om 
én ny kommune. 
 
Hole kommune har avsluttet sine vurderinger sørover. Jevnaker utreder å fortsette som egen 
kommune. Når kommunestyrene i vår skal ta stilling til kommunestrukturen framover, har de 
tre valgmuligheter:  
  

1. Å fortsette som tre kommuner. Dette forutsetter økt interkommunalt samarbeid på en 
rekke områder.  

2. To kommuner etablerer en ny kommune, og en fortsetter som i dag. Det mest 
sannsynlige er at dette blir Ringerike sammen med Hole eller Jevnaker. Dette 
forutsetter interkommunalt samarbeid.  

3. Alle tre kommunene etablerer én ny kommune. Interkommunalt samarbeid mellom 
disse kommunene avvikles. Den nye kommunen vil trolig ha som mål å løse sine 
oppgaver innenfor egen kommune. Interkommunalt samarbeid med andre kommuner 
bør vurderes for eventuelt å trekke seg ut av eller omdanne.  
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4 Samlet vurdering 
 
Dette kapitlet har en samlet vurdering bygget på de fire utredningsgruppenes anbefalinger og 
momenter knyttet til regionens store forventninger til vekst i innbyggertall og antall 
arbeidsplasser og positiv samfunns- og næringsutvikling i de neste 30 årene.  
 
Det er fordeler og ulemper ved å etablere en ny kommune.  
 
De store, planlagte nasjonale samferdselsutbyggingene forventes å gi stor vekst i regionen. 
Regionen vil bli sterkere knyttet til Oslo-regionen. Mange mener regionen er viktig for å få en 
balansert utvikling i Osloregionen. For å lykkes med dette krever felles kommunal prioritering 
og vilje til å ta et regionalt ansvar. En slik regionaI kraft blir lettere å lykkes med som én 
kommune. I en utbyggingsfase og etterpå må regionen ha vekstkraft. Sjansen for å lykkes 
med dette er bedre under en politisk og administrativ ledelse i en kommune.  
 
En større kommune vil gi bedre helhetlig arealutnyttelse, muligheter til å prioritere 
næringsarbeid, samt større påvirkningskraft overfor sentrale og regionale myndigheter.  
 
Kommunene har gode tjenester. Samtidig er noen fagmiljø små og sårbare. En større 
kommune vil ha fordeler ved et sterkere fagmiljø. Dette gjør det lettere å rekruttere og 
beholde ønsket kompetanse. Det gir tilgang til spesialistkompetanse og forventet bedre 
kvalitet og mangfold på tjenestetilbudet. Et større fagmiljø gir også en større avstand mellom 
beslutningstakere og innbyggere. Dette kan øke rettsikkerhet og likeverdige tjenester. 
 
En større kommune vil bli en ressurssterk kommune og dermed også være bedre i stand til å 
håndtere nye og større oppgaver. Dette kan være ny statlig oppgavefordeling, og oppgaver 
som kommer som følge av verdenssituasjonen; som for eksempel klima og miljø, mottak og 
integrering av flyktninger, utvikling av nye næringer og arbeidsplasser og bruk av teknologi.   
 
Noen av ulempene vil kunne være større geografisk avstand innen kommunen (både for 
innbyggere, tilsatte og folkevalgte), konsentrasjon av kommunale tjenester, lengre 
beslutningslinjer, svekket lokalkunnskap hos saksbehandlere, samt et mulig lavere 
engasjement og politisk involvering fra innbyggerne. 
 
Nedenfor er anbefalinger fra de fire utredningsgruppene. 
 

Tjenesteyting  
Når det gjelder tjenesteyting, er arbeidsgruppen av den klare oppfatning at en etablering av 
«Den nye kommunen» vil kunne gi innbyggerne: 
• Stabilt og større tjenestetilbud med tilstrekkelig kapasitet  
• Mer likeverdige tjenester 
• Større valgfrihet 
• Bedre kvalitet og kompetanse på tjenestene 
• Bedre utnyttelse av samfunnets samlede ressurser» 
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Videre heter det: «Styringsgruppa har klart signalisert at den kommunen som har den beste 
opplevde kvalitet på tjenesten skal være rettesnor for kvaliteten på tjenestene i «Den nye 
kommunen». Dette innebærer at en eventuell sammenslåing av kommunene vil være en 
kvalitetsreform og ikke enda et nytt nedskjæringstiltak. Den gevinsten som vil hentes ut, vil 
«pløyes tilbake» i tjenestene, slik at disse kan framstå med enda bedre kvalitet og volum 
ovenfor innbyggerne.  
 
Gruppa ser på dette som et viktig budskap til innbyggerne sammen med at de mener daglige 
kommunale tjenester som barnehage, skole og helse, pleie og omsorg vil ha samme 
lokalisering.»   
 

Myndighetsutøvelse  
«Myndighetsutøvelsene i Jevnaker og Hole vurderes generelt å få bedre kår i en ny 
kommune enn i dag på grunn av fordelene med større fagmiljø og mindre sårbarhet ved 
ferieavvikling o.l.  Det kan generelt forventes større tilgjengelighet for brukerne.  Det blir 
lettere å skjerme saksbehandlerne slik at det kan bli konsentrasjon om saksbehandlingen. 
Situasjonen bør kunne bli enda mer robust enn i Ringerike i dag. 
 
På den annen side kan også større fagmiljøer og spesialisering gi vanskeligere 
tilgjengelighet for brukere og medarbeidere. I Hole opplever man at nærhet gir engasjement 
og fleksibilitet til å finne gode løsninger. 
 
Kvaliteten på saksbehandlingen, samt selve vedtaket forventes samlet sett å øke ved en 
kommunesammenslåing. En større kommune vil gi mer robuste fagmiljøer, mer mulighet for 
spesialisering, og tilgang på nødvendig fagkompetanse, noe som sannsynligvis vil medføre 
at veiledning og saksbehandling vil bli av en enda bedre kvalitet enn det er i dag.» 
 

Samfunnsutvikling 
«Arbeids og boforhold ligger godt til rette for en ny felles kommune. 
En ny felles kommune vil ikke påvirke transportarbeidet negativt gjennom økte kostnader og 
større miljøpåvirkning. Helhetlig planlegging og arealbruk vil over tid kunne gi positive 
effekter. 
 
Å slå sammen Jevnaker, Ringerike og Hole kommuner vil ikke endre på de geografiske 
strukturene for arbeid, bosetting og tjenesteleveranse til innbyggerne.  
Et større geografisk område med sine samlede ressurser og enhetlig planlegging vil veie 
tyngre i kampen om bruken av fellesskapets midler. Kapasitet og kompetanse til planlegging 
er viktig, og har man gode prosjekter klare, er mulighetene for realisering i samspill med 
andre aktører bedre. 
 
Med utgangspunkt i at kommunene ønsker vekst i næringsutvikling og innovasjon, vil det 
være gunstig for næringslivet i regionen at kommunene slår seg sammen. Kommunene blir 
bedre i stand til å konkurrere med andre regioner ved at det i kommunen er et variert 
næringsliv. Bosetting og næringsutvikling henger nøye sammen. Derfor vil felles satsing på 



9 
 

 

næring være en av de viktigste grunnene til å se Ringerike, Hole og Jevnaker i et helhetlig 
perspektiv.» 
 
Demokratigruppa 
De påpeker flere forhold som må vies oppmerksomhet. Noen av disse er: 
 
«Prinsipper for å sikre høy legitimitet til de folkevalgte i ny kommune: 

 Kommunestyret må ha en størrelse som gir god representativitet 
 Viktige avgjørelser for innbyggerne tas av organer som har fått myndighet til det, dvs 

organer bestående av folkevalgte = kommunestyret 
 Kommunestyret må ha god oversikt og innsikt i alle kommunens ansvarsområder for 

å kunne prioritere riktig på vegne av kommunen, dvs ha et helhetlig bilde av 
kommunens virksomhet 

 Gjennomgående representasjon praktiseres for å sørge for helhet og oversikt. Det er 
disse representantene som er folkevalgte og kan stilles til ansvar for sine beslutninger 

 De folkevalgtes arbeid organiseres slik at innbyggerne involveres, samtidig som 
beslutningsprosessene er effektive.»  

 
Gruppa retter også oppmerksomhet på arbeidet i det enkelte parti og de foreslår en 
nærdemokratimodell med et gitt antall lokale foreninger får en rådgivende funksjon overfor 
kommunen.  
 
Gruppa foreslår prinsipper for politisk organisering. Disse er:  
 
a) Formannskapsmodellen legges til grunn i ny kommune. 
b) Kommunestyrets størrelse må utredes videre og besluttes når evt. ny kommune er vedtatt. 
c) Beslutning om organisering utredes videre dersom det fattes et positivt vedtak om 
kommunereform. Ny modell skal bygge på de ovennevnte prinsippene for kommunestyrets 
arbeid. 
d) Det må vedtas nye prinsipper for delegering til administrasjonen for å sikre god overordnet 
og helhetlig politisk styring. 
 
 

Kompetanse og kapasitet 
Gruppene har vurdert spørsmålet om kompetanse og kapasitet i dagens tre kommuner og 
hva en kan oppnå i én ny kommune. Kompetanse og kapasitet vil styrke den kommunale 
samfunns- og næringsutviklingen, tjenesteytingen og myndighetsutøvelsen. Videre pekes det 
på at én ny kommune vil gi mulighet for: 
 
• Spesialistkompetanse innen planlegging, tjenesteyting og myndighetsutøvelse 
• Økt kapasitet  
• Bedre kvalitet på tjenestene 
• Redusert sårbarhet og kortere saksbehandlingstid 
• En organisering med samordning og spesialisering 
• Felles kompetanseutvikling 
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I kapittel 18 behandles de økonomiske virkemidlene i kommunereformen og forslag til nytt 
inntektssystem for kommunene. Ut fra beregninger, med dagens informasjon, vil de tre 
kommunene ved vedtak om etablering før 1. juli i år, ha ca. kr 345 millioner høyere 
overføringer til den nye kommunen enn om beslutningen fattes etter 1. juli i år. Dette skyldes 
at de statlige virkemidlene forutsetter nasjonalt vedtak om sammenslåing før 01.01. 2018. 
Regjeringen vil legge fram sak for behandling i Stortinget våren 2017. Beregningen bygger 
også på forslaget til nytt inntektssystem.    
 
Alle arbeidsgruppene omtaler et viktig forberedelsesarbeid dersom ny kommune skal 
etableres. En fellesnemnd med folkevalgte representasjon oppnevnt fra hver av de tre 
kommunene, vil utgjøre det folkevalgte nivået før kommunen er etablert. Det vil videre bli 
etablert en prosjektorganisasjon til etableringsarbeidet. Et partssammensatt utvalg med 
representasjon fra arbeidstakerorganisasjonene vil også bli oppnevnt. Viktige forhold om 
etableringsfasen og kulturbygging vil være blant oppgavene til fellesnemnda, prosjektleder 
og partsutvalget.   
    
Noen grupper peker på alternativet med økt interkommunalt samarbeid. Ut fra reformens 
formål, og erfaringene med politisk kontroll og styring av interkommunalt samarbeid, bør 
dette ikke vurderes som et egnet alternativ på lang sikt.  

5 Om kommunereformen 
 
Kommunereformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg sammen. Færre og 
større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ta vare på og videreutvikle lovpålagte oppgaver, 
gi bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, og dessuten ta vare på 
viktige frivillige oppgaver. Som et generelt prinsipp skal reformen legge grunnlaget for at alle 
kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv. 
 
Regjeringen la våren 2014 fram «Kommunereform – Meldingsdel i kommuneproposisjonen 
2015» (Prop. 95S). Her gjør regjeringen greie for bakgrunn, formål, prosess og virkemiddel 
for kommunereformen.  
 
Kommunene har fått et utredningsansvar når det gjelder framtidig kommunestruktur. 
Kommunene i hele landet er invitert til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å 
avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Regjeringa framhever 
følgende overordna mål med kommunereformen: 

• Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 
• Helhetlig og samordna samfunnsutvikling 
• Bærekraftig og robuste kommuner 
• Styrka lokaldemokrati 

 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet nedsatte i januar 2014 et ekspertutvalg som 
skulle foreslå prinsipper og kriterier for en ny kommunestruktur. Ekspertutvalget leverte en 
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delrapport i mai og sluttrapport i desember 2014. Følgende kriterier er foreslått, for at 
kommunene på en god måte skal kunne ivareta roller og ansvar som tjenesteyter, 
myndighetsutøver, samfunnsutvikler og arena for lokaldemokrati: 

1. Tilstrekkelig kapasitet 
2. Relevant kompetanse 
3. Tilstrekkelig distanse 
4. Effektiv tjenesteproduksjon 
5. Økonomisk soliditet 
6. Valgfrihet 
7. Funksjonelle samfunnsutviklings-områder 
8. Høy politisk deltakelse 
9. Lokal politisk styring 
10. Lokal identitet 

 
I brev til alle kommunestyrerepresentantene i 28.10.15 skriver statsråd Sanner blant annet: 
 
Målet om gode og likeverdige tjenester til innbyggerne der de bor er grunnleggende for å 
sikre gode lokalsamfunn i hele landet. Vi ønsker å ta vare på og videreutvikle den norske og 
nordiske modellen med sterke velferdskommuner som har stort lokalt selvstyre. Reformen 
skal også styrke forutsetningene for en helhetlig samfunnsutvikling i alle deler av landet. Det 
vil si bedre styring av arealbruk, boligbygging, transport, næringsutvikling, samfunnssikkerhet 
og beredskap og miljø og klima.  
 
Et annet mål med reformen er å gjøre kommunene så økonomisk solide at de kan takle 
uforutsette hendelser, drive effektivt og løse oppgaver som ikke er lovpålagte.  
Kommunereformen skal også styrke lokaldemokratiet. Større kommuner kan ta ansvar for 
flere oppgaver. Det kan gi grunnlag for å redusere den statlige detaljstyringen. Vi ønsker 
kommuner som kan løse sine oppgaver selv og ikke er avhengige av nabokommuner for å 
løse lovpålagte oppgaver.  
 
Både regjeringen og stortingsflertallet har gitt uttrykk for at kommunereformen bygger på 
frivillighet og gode lokale prosesser. Unntak fra frivillighetsprinsippet kan likevel være aktuelt 
i helt spesielle situasjoner for at enkeltkommuner ikke skal kunne stanse endringer som er 
hensiktsmessige ut fra regionale hensyn (Innst. 300 S (2013-2014)). 
 

Tidsplan 
Kommunene skal gi sitt svar til fylkesmannen innen 01.07.16. Fylkesmannen skal vurdere 
om vedtakene er i tråd med målene for reformen og gi en tilrådning om kommunestrukturen i 
fylket, slik stortingsflertallet har bedt om. Departementet vil på bakgrunn av tilrådningen 
forberede en proposisjon for Stortinget, som legges frem våren 2017. Regjeringen vil også 
følge opp Innst. 333 S (2014-2015) om nye oppgaver til større kommuner og forslag om 
redusert statlig detaljstyring. Dette vil også legges frem for Stortinget våren 2017.  
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Kommuner som vedtar sammenslåing før 01.07.16, vil bli med i reformperioden og får del i 
reformvirkemidlene. Dette forutsetter at det er gjort nasjonalt vedtak om etablering før 
01.01.18.  
 

Nye oppgaver til kommunene 
 
22. mars 2015 la regjeringen frem oppgavemeldingen (Stortingsmelding nr. 14 (2014-15) Om 
nye oppgaver til større kommuner). Følgende oppgaver ble helt eller delvis foreslått overført 
fra statlig og fylkeskommunal sektor til kommunene, gitt at kommunene blir store nok til å 

overta disse oppgavene. Tabellen viser forslagene.  
Velferd  Lokal utvikling  Andre oppgaver  
Tannhelse  
Rehabilitering  
Forsøk DPS  
Hjelpemidler  
Boligtilskudd  
Varig tilrettelagt arbeid  
Arbeids- og 
utdanningsreiser  
Finansieringsansvar 
pasienttransport  
Statlig barnevern  
Familievern  

Forenkling av 
utmarksforvaltning  
Lokal nærings- og 
samfunnsutvikling  
Motorferdsel i utmark  
Forenklinger innen plan- og 
bygningsloven: Revisjon av 
forskrift om 
konsekvensutredninger og 
utviklingsavtaler på 
planområdet  
Vannscooter  
Tilskudd til nærings- og 
miljøtiltak skogbruk  
Tilskudd til tiltak i 
beiteområder  
Tilskudd til kulturlandskap 
jordbruk  
Tilskudd til 
verdensarvområdene  
Konsesjonsbehandling 
småkraftverk  

Vigselsrett og 
notarialforretninger  
Godkjenning 
svømmeanlegg  
Sivile politioppgaver  

 
Stortinget behandlet meldingen våren 2015. Stortingsflertallet sluttet seg i hovedtrekk til 
departementets framlegg, som igjen var bygget på oppgaveutvalgets forslag. 
Utvalgets retningslinjer for oppgavefordeling er definert slik: 

o Oppgaver bør legges på lavest mulig effektive nivå. 
o Oppgaver som krever utøvelse av lokalpolitisk skjønn og vurdering bør legges 

til folkevalgte organer. 
o Oppgaver som av ulike årsaker ikke skal la seg påvirke av lokalpolitiske 

oppfatninger og lokalpolitiske forhold, og som derfor er kjennetegnet av 
standardisering, regelorientering og kontroll, bør i utgangspunktet være et 
statlig ansvar. 
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o Staten bør ha ansvaret for oppgaver som gjør krav på sentrale beslutninger 
og som forutsetter et nasjonalt helhetsgrep for god oppgaveløsning. 

o Oppgaver som krever stor grad av koordinering, og/eller oppgaver som har 
store kontaktflater med hverandre, bør legges til samme forvaltningsorgan. 

o Oppgaver som krever stor grad av samordning overfor brukerne legges til 
samme forvaltningsorgan. 

o Det myndighetsorgan som er tillagt ansvar og beslutningskompetanse for en 
oppgave skal også ha ansvaret for å finansiere utgiftene til oppgaveløsningen. 

6 Verdier i kommunenes utredningsarbeid 
Kommunestyrene i Hole, Jevnaker og Ringerike har vedtatt at følgende verdier skal legges til 
grunn for arbeidet: 
 
1. Gjensidig respekt for hverandres synspunkter og for de ulike boområdene i 

kommunene og for påpekte behov for avklaringer. 
2. Likeverdighet. Det er forskjell på å være størst og det å være stor. Alle må oppleve at 

de enkelte kommunene er av like stor verdi i reformprosessen, og at alle er villige til å 
lytte til hverandre. 

3. Stedsidentitet videreføres. Grunnleggende og viktige offentlig institusjoner innen ulike 
tjenesteområder skal opprettholdes. Lokale kommunesentra og næringsområder skal 
utvikles videre. 

4. Sammen om utvikling av ny kommune. Det er viktig at vi skal arbeide for en positiv 
samfunnsutvikling som kan bidra til minst like gode tjenester som i dag, at 
sammenslåing av kommunene gir økt handlingsrom, større påvirkningskraft og at 
lokaldemokratiet styrkes. 

5. Forsvarlig og rettferdig omstilling. Dette innebærer at det skal være kontinuitet i 
tjenesteleveranser til innbyggerne, medvirkning og trygghet for våre ansatte, aktiv 
innbyggerdialog og åpenhet i forholdet til media og nabokommuner. 

 
Arbeidsgruppene har hatt dette med i sitt utredningsarbeid. Vår erfaring er at slike verdier er 
samlende og fremmer likeverd mellom kommunene. Ved eventuelt vedtak om å etablere en 
ny kommune, bør disse eller nye verdier være grunnlaget for etableringen av kommunen.     

7 Om arbeidet 
De tre kommunene i Ringeriksregionen – Hole, Jevnaker og Ringerike hadde sine lokale 
oppstartdiskusjoner med sikte på et felles utredningsarbeid for de tre kommunene.  Hole 
kommune valgte senere å trekke seg fra dette felles utredningsarbeidet.  
 
Kommunestyrene i Jevnaker og Ringerike vedtok imidlertid å gå videre med et 
utredningsarbeid som kun skal omfatte Jevnaker og Ringerike kommuner. Parallelt foregår 
det en egen utredning i Jevnaker om mulighetene for fortsatt å bestå som egen kommune. 
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Ved årsskiftet 2015/2016 vedtok kommunestyret i Hole likevel å delta i utredningsarbeidet, 
denne versjonen av rapporten ivaretar dermed en kommunereform bestående av alle de tre 
kommunene. 
 
Utredningen har hatt en organisering med styringsgruppe, arbeidsutvalg for styringsgruppa, 
administrativ prosjektgruppe og fire arbeidsgrupper. Alle med representasjon fra 
kommunene. Opprinnelig frist for arbeidet var i desember. Fristen ble utsatt da det ble kjent 
at Hole kommune ønsket å delta i utredningen. Arbeidsgruppene med Jevnaker og Ringerike 
hadde avsluttet sitt arbeid. Gruppene ble utvidet med representanter fra Hole, og nye 
delrapporter ble utarbeidet der også forhold for Hole er med. Rapportene omhandler 
tjenesteyting, samfunnsutvikling, myndighetsutøvelse og demokrati. Rapportene er 
selvstendige dokumenter, og inngår i den samlede dokumentasjonen i utredningen. I denne 
rapporten gjengis sammendragene. Anbefalingene nyttes i en samlet vurdering fra KS-
Konsulent. Arbeidsgruppenes medlemmer og gjennomføring av arbeidet framgår av hver 
rapport.    
 
Utredningsarbeidet har lagt til grunn at man skal utvikle grunnlaget for å “designe” en ny 
kommune i Ringeriksregionen, basert på et felles verdigrunnlag, slik det framgår i 
utredningsprogrammet som de tre kommunestyrene har vedtatt. 
 
Til å utføre utredningsarbeidet har kommunestyrene vedtatt en struktur der det 
innledningsvis skal utføres et utredningsarbeid i 4 ulike utredningsgrupper basert på de 
kommunale hovedfunksjonene tjenesteyting, myndighetsutøvelse, samfunnsutvikling og 
demokrati. Resultatet fra disse gruppene skal benyttes som grunnlag i et dokument som skal 
være gjenstand for høringsprosesser og endelige vedtak våren 2016.  
 
Rapportene fra hver gruppe inngår som en del av det samlede utredningsarbeidet. Hver 
rapport er et selvstendig dokument som sammen med denne rapporten dokumenterer og gir 
et helhetlig og samlet grunnlag for å vurdere sammenslåing av de tre kommunene. Vi 
anbefaler å lese alle rapportene 
  
Mer informasjon om organiseringen av arbeidet er i dokumentet Program for utredning av 
kommunereformen i kommunene Jevnaker og Ringerike, datert 12. februar 2015. Hole sluttet 
seg til en slik organisering gjennom vedtak i kommunestyret 21.12.15.   

8 Framtids- og mulighetsbilde 
 
Store nasjonale investeringer innen vei og jernbane vil det neste tiåret knytte regionen tett til 
hovedstadsregionen og gi store muligheter for både nærings- og befolkningsvekst. Regionen 
er en del av Oslo-regionen. Dette vil føre til:  

 En betydelig vekst i innbyggertallet de de neste 20 - 30 årene  
 En vekst i næringsutvikling, antall arbeidsplasser, utvikling av private og offentlige 

tjenester og kultur- og opplevelsestilbud. 
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 En stor og samordnet planlegging og utbygging av kommunal infrastruktur og 
tjenester 

 Samarbeid med andre offentlige instanser og privat næringsliv 
 
Dette gir noen store muligheter og samtidig en framtidssituasjon som øker de kommunale 
oppgavene både i omfang og innhold.  
 
Det er mange kommuner og regioner som ønsker å ta del i veksten rundt Oslo. Kommunene 
må derfor vurdere hvordan de best kan delta i denne konkurransen om tilflytting og 
næringsetablering. 
  
Arbeidsgruppa for tjenesteyting har oppsummert utfordringene slik: 
«Den nye kommunen» må forholde seg til følgende hovedutfordringer de nærmeste årene: 

 Befolkningsvekst 
 Antall eldre vil øke, og alderen vil bli høyere. Dette fører til flere omsorgstrengende og 

mange av disse vil være demente.  
 Det vil bli et økende behov for arbeidskraft, også for spesialisert 

arbeidskraft/kompetanse. 
 Nødvendigheten av å fokusere på forebyggende arbeid og langsiktige gevinster vil bli 

stor. Dette understrekes av politisk fattede vedtak i Hole som sier at tjenestene skal 
endres i retning av forebyggende arbeid og tidlig innsats framfor reparasjon. 

9 Om kommunene 
 
I dette kapitlet omtaler vi kommunene for å gi et samlet bilde av deres situasjon knyttet til å 
etablere én ny kommune.  
 

Folketallsutvikling 
Samlet folketall i de tre kommunene er 43 009 innbyggere. Alle kommunene har hatt en 
ganske jevn vekst i befolkningen de siste åra. Jevnaker har hatt noe sterkere vekst enn 
Ringerike, fra 0,5 til 1 %. Hole har hatt vekst på 2 - 3 % i gjennomsnitt. Veksten har vært 
svak i Ringerike, sammenlignet med sentrale strøk i Østlandsområdet.  
 
Mens Jevnaker forbereder seg på en vekst på inntil 2 % etter at de store 
samferdselstiltakene blir gjennomført, satser Ringerike på enda større vekst, tilsvarende i 
Holes 2- 3 %. Egne prognoser tilsier at det innen 2030 vil bo ca. 40.000 innbyggere i dagens 
Ringerike kommune. Jevnaker vil nærme seg 10.000 innbyggere, og Hole opp mot 12.000. 
Om disse målene nås, vil innbyggertall i den nye kommunen bli over 60 000.    
 
 
Kommune Folketall  Areal km2 

Hole   6 704    195 
Jevnaker 6 599    226 
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Ringerike 29 712    1 552  
Samlet 43 009  1 973  

 

Arbeid og bosetting 
Jevnaker, Ringerike og Hole kommuner har svært mange likhetstrekk i utviklingen av sine 
lokalsamfunn. Kommunene har høy ekstern arbeidsintegrasjon, men også intern 
arbeidsintegrasjon. Det vil si at mange sysselsatte pendler ut til andre kommuner og det er 
stor gjensidig pendling mellom våre tre kommuner i et felles arbeidsmarked. 
Den totale inn-/utpendlingen (ekstern arbeidsmarkedsintegrasjon) måles gjennom å legge 
sammen prosentvis andel av arbeidsplassene i en kommune det pendles inn til, med den 
prosentvise andel av den sysselsatte befolkning som pendler ut. For Ringeriksregionen er 
situasjonen i 2014: 
 

Kommune Utpendling % Innpendling % Samlet 

Jevnaker 1960 60,4 758 37,1 97,5 

Hole 2356 68,3 1132 50,9 119,2 

Ringerike 4849 32,5 3704 26,9 59,4 

*Statistisk sentralbyrå, statistikk 03321 2014 

Sysselsetting og arbeidsplasser 
Antall arbeidsplasser og sysselsatte innbyggere i kommunene vises i tabellen. 
 
 

Kommune Arbeidsplasser Sysselsatte innbyggere 

Jevnaker 2042 3244 

Ringerike 13784 14929 

Hole 2224 3448 

*Statistisk sentralbyrå, statistikk 03321 2014 
 
 

Stedsutvikling 
Ringerike er både en bykommune og en landkommune. De fleste innbyggerne bor sentralt, i 
og rundt Hønefoss, mens i andre områder bor folk dels i tettstedene og dels spredt. Lange 
avstander gjør at flere av lokalsamfunna i kommunen har viktige funksjoner, selv om byen 
Hønefoss må inneha de viktigste. Hønefoss er regionsenter også for de som bor i Jevnaker. 
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Nesbakken er Jevnaker sitt tydelige kommunesenter og kommunen har et mål om at 
tilnærmet all framtidig vekst skal skje sentrumsnært, selv om allerede 80 % av kommunens 
innbyggere i dag bor i gangavstand til sentrum. Nesbakken har en tydelig kvadratur som 
stammer fra gammel reguleringsplan fra 1900, og det ligger godt til rette for fortetting og 
ytterligere sentrumsutvikling av stedet. I samfunnsdelen til kommuneplanen i Jevnaker er det 
et mål om at Jevnaker skal utvikle seg fra et tettsted til en småby med de funksjonene og 
tjenestetilbud en småby skal ha. 
 
Hole har sitt kommunesenter i Vik, og er en typisk landkommune. Med stoppested på 
Ringeriksbanen vil trolig Sundvollen oppleve størst vekst fremover. Dette tilsier at tettstedene 
i større grad vil vokse sammen, og fremstå som et mer urbant område. Kommuneplanen i 
Hole slår fast at det skal satses på Vik som kommunesenter, og at det dermed skal utvikles 
med alle de funksjoner som er naturlig at ligger i sentrum. Det pågår arbeid med 
kommunedelplan for Vik, der det forventes avklaring av hvordan den fremtidige strukturen 
skal være. 
 
Ved en sammenslåing av kommunene vil Hønefoss være kommunens by og naturlige 
senter. Målsettinger for hvilken rolle Vik, Nesbakken og Hønefoss skal ha overfor hverandre 
må utvikles. For at Vik og Nesbakken skal utvikle seg med de verdier og tradisjoner man 
ønsker, er det viktig at stedene får de funksjoner som er nødvendig for en ønsket utvikling. 
Det vil derfor være viktig å definere disse rollene som en del av den videre prosessen. 
 

Samferdsel 
Ringeriksregionen har vært et knutepunkt langt tilbake i tid. Mange av stamveiene går 
gjennom regionen. Flere av hovedveien som knytter Vestlandet sammen med Østlandet går 
gjennom her. Trafikken er økende og analyser som Statens vegvesen har gjort tilsier at det i 
2043 vil være om lag 23000 biler på E16 mot Sandvika. Konsekvensutredning viser at det er 
behov for 4 felts motorveg for å tilfredsstille den økende trafikkmengden.  
Forventet vekst i Osloregionen er enorm. Ringeriksregionen kan ta mye av denne veksten, 
men det vil kreve god samferdsel og planlegging.  
 
Ringeriksbanen og ny E16 vil kunne gi en betydelig befolkningsutvikling. Det vil påvirke 
næringsutviklingen og knytte regionen nærmere Oslo. En vekst med bakgrunn i 
samferdselsprosjektene vil kunne gi 75000 innbyggere i 2040. Et forskerteam fra BI har gjort 
en analyse som viser at Ringeriksbanen kan gi en produktivitetsvekst på 6 milliarder per år. 
Økningen vil skje gradvis over 10 år. Dette vil gi en positiv samfunnsøkonomi og føre til en 
sammenslåing av to svært forskjellig regioner.   
 
Reisetiden er beregnet til å bli 30 min mellom Hønefoss og Oslo ved å bygge 
Ringeriksbanen. Mellom Bergen og Oslo kan reisetiden bli redusert med nesten to timer 
totalt ved å forbedre Bergensbanen ved Ringerike og Voss. Det vil si at reisetiden mellom 
Bergen og Oslo kan bli så kort at det konkurrerer med flyene.  
 
Det er lagt opp til en rask framdrift for bygging av Ringeriksbanen og E16. Allerede 2019 skal 
det være byggestart og i 2024 skal banen stå ferdig. 
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Klima og miljø 
Kommunene har store og ambisjonsrike målsettinger innenfor miljø og energi-effektivisering, 
bruk av fornybare energikilder og reduksjon av klimagassutslipp. For å oppnå disse målene 
er det i kommunene utarbeidet energi- og klima-planer har som visjon å være et forbilde 
innen energieffektivisering, bruk av fornybare energikilder og reduksjon av klimagassutslipp.  
Det er satset mye på bioenergi i kommunene. Store deler av Hønefoss sentrum er knyttet til 
fjernvarmeanlegg og Nesbakken samt andre store bygg i Jevnaker tettsted utnytter 
fjernvarme fra anlegg bygget i samband med ny kunstisbane. 
 

Folkehelse og levekår 
Folkehelsebarometeret inneholder data om befolkning og levekår i tillegg til områdene miljø, 
skole, levevaner, helse og sykdom. Kommunen blir sammenliknet med landet som helhet.   
De to kommunene Jevnaker og Ringerike ligger markant over landsgjennomsnittet når det 
gjelder antall lavinntektshusholdninger, antall uføretrygdede mellom 18-44 år, antall barn av 
enslige foreldre, antall overvektige kvinner og forekomst av livsstilssykdommer. Jevnaker 
skiller seg ut med laveste mestringsnivå i regning (5. kl.), mens Ringerike har noe større 
frafall av elever i videregående skole. Ingen av disse kommunene skiller seg positivt ut på 
noe parameter i sammenlignet med landsgjennomsnittet.  
 
Hole kommune har derimot en noe annen profil. Hole kommune har færre barn mellom 0-17 
år som bor i husholdninger med lav inntekt enn landet som helhet. Frafallet i videregående 
skole er lavere enn landsnivået, og det er færre barn som lever med enslige foreldre. Antall 
uføretrygdede mellom 18-44 år er betydelig lavere enn landssnittet. Det samme gjelder 
overvekt og røyking blant kvinner. Samtidig skiller ikke Hole kommune seg vesentlig ut fra 
landssnittet når det gjelder forventet levealder, andel personer med psykiske lidelser, andel 
som legges inn på sykehus med hjerte- og karsykdom eller andel 5-klassinger som er på 
laveste mestringsnivå i regning. Dette betyr likevel at Hole kommune har et noe annerledes 
utfordringsbilde enn de to andre kommunene når det gjelder folkehelse.   
 
For kommunene generelt er det psykisk helse som peker seg ut som den største 
utfordringen. 
 
Utdanningsnivået er en av de kraftigste driverne av folkehelsenivå. Jevnaker og Ringerike 
har lavere utdanningsnivå og vi ser flere folkehelseutfordringer i de to kommunene. I Hole er 
folkehelseprofilen bedre. Kommunenes forskjellige profiler kan fremstå som en utfordring, 
men i for eksempel store bykommuner er det vanlig med store interne forskjeller. Det er viktig 
at man har et bevisst forhold til at ulike områder vil kunne kreve ulik innsats i det videre 
arbeidet med å bygge en ny kommune. 
 

Næringsutvikling 
Både Ringerike og Jevnaker er postindustrielle samfunn der treforedling og produksjon av 
glass har vært grunnpilarer i samfunnet. Videre har Forsvaret med forlegninger på 
Helgelandsmoen, Hvalsmoen og Eggemoen gitt mange arbeidsplasser i alle kommunene i 
regionen.    
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Ringeriksregionen har et godt utgangspunkt for å møte fremtidens utvikling. Eggemoen 
fremstår i dag som et høyteknologisk næringsområde med store visjoner for fremtiden. På 
Hvervenkastet er det etablert mye kunnskapsbasert næring. Sykehuset krever høy 
kompetanse og rekrutterer mange ansatte utenfor distriktet. Kartverket stiller også store krav 
til kompetanse. Kistefos-Museet og Hadeland Glassverk er viktige aktør innenfor 
opplevelsesbasert næring. Høgskolen i Sørøst-Norge har høy anerkjennelse innenfor 
økonomi og ledelse. Treklyngen har store visjoner innenfor fornybar energi med basis i 
skogbruket og teknologiutvikling. I regionen er det videre en stor andel av privatiserte 
helsetjenester og kurs og konferanse virksomhet. 
 
Landbruk er en vesentlig næringsvirksomhet i regionen, der det er bygd opp høy 
kompetanse både innen tradisjonelt landbruk og mer spesialisert virksomhet. 
Med dette som utgangspunkt har Ringeriksregionen et godt utgangspunkt for å utvikle en 
bærekraftig næringsutvikling. 
 

En hverdagsregion 
Vi kan konstatere at de tre kommunene er en felles bo-, arbeids- og serviceregion.  
Slike hverdagsregioner kjennetegnes ved at graden av internt pendling er over 25 %. 
 
Videre skal den forutsettes at reiseavstander innen kommunen eller regionen er akseptabel. 
Reisetiden er en ressursfaktor; tid, kostnader og miljøbelastning er en del av 
samfunnsregnskapet. Ut fra dette har Jevnaker, Ringerike og Hole ideelle forhold. Reisetiden 
mellom Hønefoss og Nesbakken er ca. 15 minutter, og mellom Vik og Hønefoss ca. 10 
minutter. I en ny kommune vil reisetid til Hønefoss, som det naturlige kommune- og 
regionsenteret, være godt under en time, selv fra de ytterste geografiske områder.  
 
Disse forholdene sammen med kulturtilbud, videregående opplæring, høyere utdanning, 
spesialisthelsetjenester, et arbeidsmarked med flere næringer og et godt utvalg av 
handelstilbud bekrefter at Ringerike er en hverdagsregion for flertallet av sine innbyggere.  
Det kommer klart fram i rapporten om tjenesteyting at kommunale tjenester som i dag ytes 
der folk bor; som barnehage, skole og pleie og omsorgstjenester ikke vil bli endret som følge 
av en kommunesammenslåing. Med økt antall innbyggere vil lokalisering av slike tjenester bli 
nær der folk bor.  
 
Å slå sammen Jevnaker, Ringerike og Hole kommuner vil ikke endre på de geografiske 
strukturene for arbeid, bosetting og tjenesteleveranse til innbyggerne.  

 
Interkommunalt samarbeid 
Kvalitet og effektivitet på flere kommunale tjenester kan økes gjennom interkommunalt 
samarbeid. Alle tre kommunene deltar i interkommunale samarbeid, både seg imellom, 
bilateralt og sammen med andre.  
 
Både store og mindre kommuner deltar i interkommunalt samarbeid. Ofte er den største 
kommunen vertskommune, selv om det ikke er noen regel. Den vanligste formen er 
interkommunalt samarbeid etter vertskommunemodellen. Ringerike er vertskommune for 
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samarbeid med Hole og Jevnaker om blant annet interkommunal legevakt, flyktningetjeneste 
og krisesenter. Hole har dessuten mange bilaterale samarbeid med Ringerike for eksempel 
brann/beredskap og drift og eierskap i Ringerikesbadet. Jevnaker deltar også i samarbeid 
med Hadelandskommunene om landbrukskontor, skatteoppkrever og felles 
innkjøpssamarbeid.  
 
Alle tre kommunene er deleiere i interkommunale aksjeselskaper, blant annet Hadeland og 
Ringerike Avfallselskap (HRA), Ringeriks-Kraft AS (Ringerike og Hole) og Hadeland Energi 
(Jevnaker + Gran, Lunner). 
 
Det er også uformelle samarbeid på ledernivå for gjensidig råd og veiledning. Lederne 
kjenner hverandre og hverandres tjenester, og kommunene deltar i samme interregionale 
samarbeid. 
 
Arbeidsgruppene for samfunnsutvikling, tjenesteyting og myndighetskontakt mener et utvidet 
interkommunalt samarbeid er nødvendig hvis ikke en ny kommune etableres.  
Demokratigruppa har også drøftet dette. Her gjengis: Gjennom interkommunalt samarbeid 
flyttes beslutningene over til andre beslutningsarenaer og styringskanaler enn de som direkte 
er underlagt kommunestyret. Utfordringen er da å ivareta kommunestyrets helhetlige 
styringsrolle når kvalitetsnivået og ressursbruken i praksis blir styrt av en annen kommune. 
For innbyggerne kan det bli uklart hvem som faktisk har ansvaret for tjenesten.  Selv om det 
er relativt mange interkommunale samarbeid med Ringerike som vertskommune per i dag, 
finnes det ingen overordnet styringsstruktur. 
 
Et økende omfang av interkommunale samarbeid innenfor kommunale kjerneområder, vil 
kunne utfordre kommunestyrets helhetlig styringsrolle, fragmentere kommunens ansvar og 
vil kunne føre til et demokratisk underskudd på deler av kommunens ansvarsområder. Selv 
om man har gode samarbeidsavtaler, vil ikke dette kunne rette opp at tjenesten ikke står 
under direkte styring fra egen kommune. 
 
Et mål med reformen er at hver kommune skal kunne løse sine oppgaver innenfor egen 
organisering. Dette har sammenheng med målet om å styrke lokaldemokratiet, å sikre 
likeverdige tjenester og å ha en kostnadseffektiv tjenesteyting.  
 
Om et utvidet formelt og uformelt nettverksbasert interkommunalt samarbeid er en god 
løsning for innbyggerne, samarbeidsparter i andre offentlige etater, næringslivet og for 
samfunnsutviklingen er et spørsmål som må ha stor oppmerksomhet i de politiske 
vurderingene. 

10 Økonomisk situasjon i de tre kommunene 
De tre kommunene har hatt en endret økonomisk situasjon de siste årene. Fra å ha svært 
ulike økonomiske betingelser, så er dette bildet nå betydelig endret. Forskjellene har vært 
markante og dannet grunnlaget for oppfatninger om nabokommunen som stemte for noe tid 
tilbake, men ikke i dag. Nedenfor er en kort oppsummering av situasjonen for hver kommune 
etter samtale med hver av rådmennene ved årsskiftet 2015/2016. 
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Hole 
Hole kommune har fram til 2014 hatt høy inntekt med bakgrunn i skatteinngangen knyttet til 
en særskilt skatteyter.  I denne tiden var skatteinngang på 150 – 160 % over landssnittet. 
Dette førte også til et trekk for skatteutjamning; i 2013 var dette 60 millioner. Med en 
betydelig nedgang i skatteinntektene er kommunen nå i en betydelig endret økonomisk 
situasjon. Kommunen må tilpasse driften til en varig lavere skatteinngang. Kommunen 
forventer framover å ligge på eller noe over landsgjennomsnittet knyttet til skatteinngang. 
Kommunen har hatt høy vekst i antall innbyggere gjennom mange år. Behovet for nye 
barnehager, skole og sykehjem har ført til nye bygg og en gjeld på 360 – 370 millioner 
(2015). Kommunen har gode lånebetingelser.   
 
Hole er en vekstkommune og vil ha fordelen av dette. Samtidig vil dette kreve nye 
investeringer og låneopptak.  
 
Kommunen hadde et betydelig driftsunderskudd i 2014 og prognose underskudd i 2015 som 
følge av etteroppgjør på skatt samtidig som utgiftene øker innen områder som barnevern, 
barn med spesielle behov i barnehage, skole med videre. Varig tilpasning til lavere inntekter 
og inndekning av underskudd planlegges nå over en 2-3 års periode. Innføring av 
eiendomsskatt er et viktig bidrag til raskere å gjenvinne økonomisk balanse og bygge opp 
handlingsrom for utvikling. Kommunen er ROBEK-kommune i 2016.  
 
Kommunen har god kvalitet på bygg og eiendommer.    
Det er behov for strukturendringer i lys av den nye økonomiske situasjonen. Disse vil det blir 
arbeidet mer med faglig, administrativt og politisk. Innenfor skole og oppvekst må det gjøres 
noen ekstraordinære tiltak raskt. Kommunestyret har vedtatt å utrede dette fram til 
sommeren. Innenfor pleie- og omsorgstjenestene er det fortsatt flere små enheter. Det er 
satset på hjemmebaserte tjenester, og omsorgsboliger nær hjemmetjenestene. Det skal 
bygges nye omsorgsleiligheter i sentrum. 
 
Kommunen har i gode tider forberedt seg til en ny økonomisk situasjon – også i egen 
organisasjon. Organiseringen har tre nivå; rådmannens ledergruppe, strategisk ledergruppe 
og enhetsledere. Dagens interne organisering og antall enheter kan videreføres med nye 
økonomiske rammer. Lederne på alle nivå arbeider samlet for å møte den nye økonomiske 
situasjonen. Det er lagt vekt på både å redusere antall nivåer og å forsterke den strategiske 
og operative ledelsen. Kommunen sier de har lykkes med tverrfaglig samhandling. Den 
strategiske ledelsen har et helhetlig ansvar for kommunens samlede tjenester og hele 
verdikjeden. 
 

Jevnaker 
Jevnaker kommunes inntekter har vært stabile over flere år. Kommunen har lave 
skatteinntekter med ca. 78 % under landsnittet, og mottar derfor over 20 millioner i 
inntektsutjamning. Det ble gjort en stor utgiftsreduksjon i 2008. Kommunen har deretter 
tilpasset driften til sine økonomiske rammer. Jevnaker er en driftseffektiv kommune, og får 
mye ut av pengene. Kommunens økonomiske situasjon er svært sårbar. 
 



22 
 

 

Kommunens folkevalgte har fattet krevende politiske vedtak ved blant annet ved å legge ned 
langtidsplasser, øke antall korttidsplasser og knytte disse til hjemmetjenesten.  
Kommunens eiendommer har store vedlikeholdsbehov. Det utarbeides nå en plan for 
vedlikehold. Vann- og avløp har ikke store etterslep. 
 
Kommunen har en vekst i innbyggere. Det bygges en ny barnehage nå, og det er vedtatt å 
bygge ut en 1- 4- skole til 1 – 7-skole. Etter 2020 er nye omsorgsboliger nødvendig. Det er 
ledige sentrumsnære tomter på Nesbakken.  
 
Kommunen mener de har en for høy gjeldsandel, og har svært lite rom for investeringer i et 
langsiktig perspektiv. Kommunen er sårbar med tanke på å håndtere framtidige 
investeringsbehov. Mer sårbar enn Hole og Ringerike. En prosents renteøkning utgjør 3,6 
millioner årlig i renter og avdrag. Dette er vanskelig innenfor driftsbudsjettet. Lånegjelden har 
30 års nedbetalingstid.  
 
I det langsiktige bildet har kommunen store utfordringer med å balansere inntekter og 
samlede drift- og investeringsutgifter. Det forventes at en ny kommune vil få en mer robust 
økonomi, og at den økonomiske situasjonen i en ny kommune vil ha stor betydning for 
tjenestene til innbyggerne i årene framover. 

 
Ringerike 
Ringerike kommune er ved utgangen av 2015; etter seks år, ute av ROBEK. Overskuddet er 
ca. 50 millioner, og det er budsjettert med et overskudd på 35 millioner i 2016. Kommunen 
regner seg nå som en robust kommune med et driftsnivå på nivå med inntektene. 
Kulturendring har vært nødvendig. Kommunen vil ha reserver på ca. 45 millioner ved 
inngangen til 2016.. Det er et mål å ha et fond på 100 millioner. 
 
KOSTRA-tallene fra 2014 gir ikke et bilde av nåsituasjonen. Disse er likevel siste 
sammenliknbare data for de tre kommunene. Kommunen har et etterslep på vedlikehold. Det 
har vært kun helt nødvendige investeringer siden 2008. Kommunen skal nå bygge nye 
formålsbygg til barnehage, skole og tjenester i helse og omsorg. Investeringsprogrammet er i 
overkant av 2 milliarder kroner. Målet er også å ha en funksjonell bygningsmasse med 
høyere kvalitet på tjenestene og en mer effektiv drift. Kommunen ser også behovet for å 
investere ut fra vekst i innbyggertall og ved å være et regionalt sentrum. Dette omfatter også 
store investeringer i vann- og avløpsinfrastruktur.   
 
Med vedtatt investeringsprogram vil lånegjelden i 2019 være 2,2 milliarder og årlige 
finanskostnader på ca. 178 millioner. Alle renter og avdrag på 30 år.  
Veksten i kommuneøkonomien vil ligge på ca. kr 100 millioner.  
 
Rådmannen betegner kommunen nå som en robust kommune som har tilpasset seg 
inntektsnivået, og lagt grunnlaget for å holde dette nivået over tid. 
 
Ytterligere informasjon om den økonomiske situasjonen er omtalt i kapitlet om økonomi. 
 



23 
 

 

11 Ringeriksregionen 
Ringerike, Jevnaker og Hole kommuner utgjør de tre kommunene i Ringeriksregionen, og 
har dermed i stor grad en felles historie å bygge videre på. Kommunestrukturen i regionen 
har til alle tider vært i endring, parallelt med endringene i kommunikasjonssystemene og 
kommunikasjonsårene. 
 
Ringerike og Jevnaker har en felles historie knyttet til industrivirksomhet, mens Hole i større 
grad har landbruk og tjenesteytende næringer som bærebjelken i samfunnsutviklingen. I 
Hole har også en stor andel av de yrkesaktive søkt arbeid utenfor kommunens grenser. 
 
Formannskapene i de tre kommunene utgjør det såkalte «Ringerikstinget», som har møter to 
ganger per år.  
 
Som ny kommune som dekker den nåværende regionen, vil det være naturlig å danne nye 
større regionale allianser og nettverk. Samfunnsutviklingsgruppa mener Oslo og Akershus vil 
være det mest interessante området. Dette vil gjelde både for kommunen som 
samfunnsutvikler, for innbyggerne og for næringslivet. 

12 Grensejusteringer 
I de fleste kommuner finnes det grender eller områder der folk opplever en sterkere 
tilknytning til nabokommunen. Dette er også tilfelle for alle de tre kommunene. Ønsket om å 
tilhøre en annen kommune blir mer aktuelt når en kommunesammenslåing vurderes. 
Behovet for grensejustering oppstår oftest ikke som følge av en kommunesammenslåing. 
Det er derfor heller ikke nødvendig og riktig å utrede og beslutte det denne våren. Dette bør 
komme som en konsekvens av en ny kommune. I rapporten om samfunnsutvikling er dette 
er noen områder omtalt. Jevnaker ligger i Oppland fylke. Den nye kommunen vil være i 
Buskerud fylke.  
 
Det kan også være forhold andre nabokommuner som gjør at kommunegrensene kan 
utvides til andre nabokommuner.  
 
De formelle krav ved grensejusteringer er regulert i inndelingsloven. 

13 Tjenesteyting 
Tjenesteyting til kommunens innbyggere vil si å produsere og levere tjenester som er av høy 
faglig og opplevd kvalitet, som er likeverdige over hele landet til en pris som fremstår som 
effektiv bruk av samfunnets ressurser.  
 
Nedenfor gjengis rapportens sammendrag: 
 
Den kommunale tjenesteytingen er i dag relativt likt organisert i dagens tre kommuner. 
Tjenesteytingen skjer både direkte fra kommunens ansatte, gjennom interkommunale 
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samarbeidsordninger eller ved at kommunen kjøper tjenester av andre kommuner eller av 
private aktører. 
 
Styringsgruppa har klart signalisert at den kommunen som har den beste opplevde kvalitet 
på tjenesten skal være rettesnor for kvaliteten på tjenestene i «Den nye kommunen». Dette 
innebærer at en eventuell sammenslåing av kommunene vil være en kvalitetsreform og ikke 
enda et nytt nedskjæringstiltak. Den gevinsten som vil hentes ut, vil «pløyes tilbake» i 
tjenestene, slik at disse kan framstå med enda bedre kvalitet og volum ovenfor innbyggerne. 
Det er viktig at befolkningen forstår og tror på dette når man skal ta stilling til om 
sammenslåing bør gjennomføres. Dette kan være en utfordring, da mange nok har et 
erfaringsgrunnlag som tilsier at endringer betyr nedskjæringer. Det er derfor viktig at 
innbyggerne i de tre kommunene trygges på dette faktum. 
 
Når den enkelte innbygger skal gjøre seg opp en mening om hvorvidt kommunene bør slåes 
sammen til en kommune, vil selvsagt også spørsmål om hvor funksjoner og tjenester skal 
lokaliseres. Vil man oppleve å miste noe? Arbeidsgruppen har derfor laget en matrise som 
klart viser hvilke tjenester som man oppfatter som stedbundne (vedlegg 7.5). 
Arbeidsgruppen har konsentrert seg om selve tjenestetilbudet, inkludert lokal ledelse.  
 
Det er naturlig å tenke seg at administrasjonssenteret i “Den nye kommunen” vil være 
Hønefoss by, men med sentralisering av tjenester menes ikke nødvendigvis at de legges til 
administrasjonssenteret, men at tjenestetilbudet samles i «Den nye kommunen». 
 
Kommunene framstår i dag med mange likhetstrekk, men det finnes også forskjeller. Vi vil  
spesielt nevne Jevnakers tilknytning til Hadeland, matproduksjon og vask av tøy på 
sykehjemmene, forskjeller i omdømme og opplevd kvalitet på tjenestene.  Arbeidsgruppa tror 
det er viktig at vi ikke fokuserer negativt på slike forskjeller, men kanskje våger «å dyrke» 
forskjellene, for på den måten å gi «Den nye kommunen» den aller beste starten. 
 
Våre innbyggere har sterke rettigheter i forhold til kommunale tjenester, og kommunene har 
en korresponderende plikt til å yte disse tjenestene, med god og faglig forsvarlig kvalitet. Det 
vil derfor være avgjørende at kommunene greier å samle kompetansekrevende tiltak for å 
sikre god nok kvalitet og volum på tjenestene. 
 
Når det gjelder tjenesteyting, er arbeidsgruppen av den klare oppfatning at en etablering av 
«Den nye kommunen» vil kunne gi innbyggerne: 
• Stabilt og større tjenestetilbud med tilstrekkelig kapasitet  
• Mer likeverdige tjenester 
• Større valgfrihet 
• Bedre kvalitet og kompetanse på tjenestene 
• Bedre utnyttelse av samfunnets samlede ressurser 
 
Prinsippene for hvordan «Den nye kommunen» vil drive vil antagelig være mer avgjørende 
en kontorlokalers plassering. Men for å lykkes må da «Den nye kommunen» klart prioritere 
infrastruktur (både kollektivtransport og IKT-løsninger), samt sikre nærhet og tilhørighet 
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gjennom større vektlegging av Servicetorg som samhandlingsarena, og med oppbygging av 
filialer både på Tyristrand, Sokna, Nes, Jevnaker og Vik. 
 
Det innsamlede materiale fra kommunenes respektive fagmiljø er i all hovedsak positive til 
de konsekvenser en eventuell kommunesammenslåing vil medføre i forhold til 
tjenesteproduksjonen. Men, - noen betenkeligheter er presisert (se vedlegg 4). Dette gjelder 
fysisk nærhet/avstand til tjenester med påfølgende transportproblematikk og kostnader, faren 
for at fagfolk kan bli for spesialiserte (ansvar for små/spissede områder) og at generalistene 
blir borte, enkelte områder er i seg selv store nok i dag, og vil ikke profittere på større volum 
og fagfolks nærhet til brukerne. 
 
Dersom disse problemstillingene diskuteres, ser vi at de som fellesnevner har sin 
opprinnelse i forskjellig organisering, forskjellig prioritering, forskjellig kultur og ikke minst 
forskjellig ledelse. Dette er alle faktorer som vil være sentrale premissgivere ved etableringen 
av en eventuell ny kommune. 

14 Samfunnsutvikling 
Samfunnsutvikler av det enkelte lokalsamfunn vil si å tilrettelegge for positiv utvikling av det 
enkelte lokalsamfunn, den regionen de inngår i og for landet som helhet, samt å ivareta 
areal- og transportinteresser, tilpasset klima- og miljøhensyn.  
 
Nedenfor gjengis rapportens sammendrag: 
 
Arbeidsgruppa har hatt en svært interessant utredningsjobb, der vi har forsøkt å trekke de 
historiske linjene helt tilbake til kongehistorien og en storhetstid med landbruk, treforedling og 
etterhvert annen industrivirksomhet til dagens postindustrielle og tjenesteytende samfunn, 
der vi har opplevd omstrukturering og nedlegging av store deler av viktige 
hjørnesteinsbedrifter og annen sentral næringsvirksomhet. 
 
Samtidig står regionen vår nå overfor framtidsmuligheter som vi historisk sett neppe har sett 
maken til. Store nasjonale investeringer innen vei og jernbane vil det neste tiåret knytte 
regionen vår tett til hovedstadsregionen og gi store muligheter for både nærings- og 
befolkningsvekst.  
 
Men denne utviklingen kommer ikke av seg selv, og vil stille store krav til kommunene i 
regionen de nærmeste årene. Regionen har dessuten mange og spennende utviklingsmiljøer 
innen ny teknologi, kunnskapsbasert og opplevelsesbasert næring. Etter arbeidsgruppas syn 
løser man de framtidige samfunnsutviklingsoppgavene i kommunene best ved å samarbeide 
tett, helst etter hvert å samordne alle viktige utviklingsressurser i en ny felles kommune. 
Arbeidsgruppa har i sitt utredningsarbeid tatt for seg følgende samfunnsområder:  
 
Identitet, omdømme og kultur/historie. Jevnaker og Ringerike har svært mange 
fellestrekk, basert på elvene som kraftkilder og som utgangspunkt for industrivirksomhet. 
Arbeiderklassekulturen har vært dominerende. Stoltheten over egen region har vært lav. 
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Holeværingen har med sin historie basert på kongehistorien, landbruksvirksomhet og 
tjenesteytende næringer, høy grad av lokal tilhørighet og stolthet.  
 
Arbeidsgruppa peker på at langsiktig planlegging og utvikling er viktige forutsetninger for 
å få til framtidig utvikling av lokalsamfunnene og gode levekår for innbyggerne.  
 
Bosettingsmønster og næringsutvikling må ses i sammenheng, der også transportsystemer 
og pendlingsmønster inngår. Internpendlingen mellom kommunene i Ringeriksregionen er 
stor. Samtidig inngår regionen vår i den helhetlige areal- og transport-planleggingen i som 
omfatter hele Osloregionen. 
 
Næringsutvikling og innovasjon er gitt stor plass i utredningen.  Både for å trekke de 
historiske perspektivene, men aller mest for å peke på framtidsmulighetene. Disse er mange 
og spennende og for en stor del knyttet til moene. Hvervenmoen, med høyskolen, 
økonomimiljøene, sykehuset og Kartverket representerer et stort potensiale innen 
kompetansenæringene. Eggemoen representerer regionens betydelige teknologimiljø, og vil 
kunne skape flere hundrede framtidige arbeidsplasser. I tillegg finnes det mange spennende 
industrimiljøer på Hensmoen, Kilemoen, Treklyngen og Helgelandsmoen. Jevnaker, med 
utgangspunkt i Hadeland glassverk og Kistefos-Museet, er et godt utgangspunkt for 
opplevelsesbasert næring. Landbruksvirksomhet og tjenesteytende næringer er andre sterke 
kompetansemiljøer som gir gode muligheter i den videre utviklingen av regionen. 
 
Utredningen inneholder egne kapitler om befolkningsutvikling og om stedsutvikling. Hvor 
skal folk bygge og bo i framtiden, og hvordan tenker vi oss en framtidig senterstruktur vil bli? 
Hønefoss, Nesbakken og Vik/Sundvollen er de største tettstedene, og vil bli hovedsentra i en 
eventuelt ny kommune. I tillegg er det i kommuneplanen i Ringerike fastlagt at Haugsbygd, 
Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand skal være vekstsentra. 70 % 
av befolkningsveksten planlegges i Hønefoss med omegn, mens 30% tenkes lagt til 
vekstsentra. Hole har også sine vekstsentra på Helgelandsmoen og Sollihøgda. Jevnaker 
planlegger for en befolkningsvekst på ca. 1,5 % pr. år. Ringerike legger opp til en vekst på 
1% pr. år fram mot 2020 og deretter en økt vekst på ca. 2,5 % pr. år. Hole kommune har 
allerede i dag høy vekst, og forventer ytterligere vekst de neste tiårene. 
 
Det er fra arbeidsgruppas side vært interessant å se om kommunene tilfredsstiller kravet om 
å være en felles arbeids- og bolig-region, også benevnt som hverdagsregion. Framlagt 
statistikk om pendlingsmønsteret i regionen viser at dette utgangspunktet til fulle er 
tilfredsstilt. 
 
Helhetlig areal- og transportplanlegging i ny kommune er tatt opp i et eget avsnitt og 
samferdsel og annen infrastruktur er gitt spesielt høyt fokus, da dette mer enn noe annet vil 
påvirke framtida vår. Det foreligger i dag beslutninger eller planer for nye veg- og 
jernbaneløsninger som E16 Olum - Nymoen, E16 Sandvika - Hønefoss og ny Ringeriksbane 
som vil knytte Ringeriksregionen betydelig nærmere Oslo og Gardermoen samt gi regionen 
en ny inter-city- løsning for en felles bo- og arbeidsregion. Dette gir også spennende 
utfordringer for å tenke endret regionstruktur, der Lillehammer eller Drammen er uaktuelle 
fylkessentra. 
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Miljø- og folkehelse-perspektiv er viktig i all samfunnsplanlegging. Arbeidsgruppa har 
ivaretatt disse perspektivene i egne kapitler, der målsettingen er at følelsen av trygghet, 
tilhørighet og trivsel i oppvekstmiljø og lokalsamfunn vektlegges. Kommunene skiller seg fra 
hverandre med forskjeller i folkehelseprofil, der Hole ligger i eller over landsgjennomsnittet 
og de to andre kommunene ligger under landsgjennomsnittet. Psykisk helse fremstår som 
den største folkehelseutfordringen i kommunene. I et folkehelseperspektiv er utdanning et 
viktig satsingsområde. Høyere utdanningsnivå gir bedre helse. 
 
I tillegg er også hovedinnholdet i de vedtatte energi- og klimaplanene beskrevet. 
Kommunene vil kunne vise vei med å tilrettelegge for miljøbevisste energiløsninger. 

15 Myndighetsutøvelse 
Myndighetsutøver i forhold til lov og forskrift vil si å garantere for rettsikkerheten til 
innbyggerne på områder som er tillagt kommunal sektor.  
 
Nedenfor gjengis sammendraget i rapporten: 
 
Arbeidsgruppa har bedt alle tjenesteområder som utøver myndighet i de tre kommunene, om 
å gi tilbakemelding på om de har tilstrekkelig kompetanse, distanse/habilitet og kapasitet. Det 
er også gitt tilbakemelding på organisering.  
 
I utredningens kap. 3.7 er potensialet for forbedret myndighetsutøvelse vurdert med 
byggesaks-behandling som eksempel.  De forholdene som er nevnt vurderes å være 
allmenngyldige trekk.  
 
Myndighetsutøvelsene i Jevnaker og Hole vurderes generelt å få bedre kår i en ny kommune 
enn i dag på grunn av fordelene med større fagmiljø og mindre sårbarhet ved ferieavvikling 
o.l.  Det kan generelt forventes større tilgjengelighet for brukerne.  Det blir lettere å skjerme 
saksbehandlerne slik at det kan bli konsentrasjon om saksbehandlingen. Situasjonen bør 
kunne bli enda mer robust enn i Ringerike i dag. 
 
På den annen side kan også større fagmiljøer og spesialisering gi vanskeligere 
tilgjengelighet for brukere og medarbeidere. I Hole opplever man at nærhet gir engasjement 
og fleksibilitet til å finne gode løsninger. 
 
Kvaliteten på saksbehandlingen, samt selve vedtaket forventes samlet sett å øke ved en 
kommunesammenslåing. En større kommune vil gi mer robuste fagmiljøer, mer mulighet for 
spesialisering, og tilgang på nødvendig fagkompetanse, noe som sannsynligvis vil medføre 
at veiledning og saksbehandling vil bli av en enda bedre kvalitet enn det er i dag. En robust 
og faglig sterk organisasjon vil også være bedre rustet til å ta raske og riktige avgjørelser når 
det er behov for det. På den annen side vil den enkelte saksbehandler, - da fortrinnsvis 
saksbehandlere i nåværende Jevnaker og Hole kommune - kunne miste noe av den 
lokalkunnskapen de sitter på nå i dag. God lokalkunnskap kan være en fordel ved at den 
enkelte sak blir godt belyst, men kan også være en ulempe ved at den enkelte 



28 
 

 

saksbehandler har for god personlig kjennskap til de personer, virksomheter eller lokalmiljø 
saken gjelder. 
 
Tilbakemeldingene tyder på at en del myndighetsområder i de tre kommunene anser seg 
«tynt» bemannet.  Problemet med sårbarhet synes størst i Jevnaker med færrest ansatte å 
spille på.  
 
For Hole er det for tiden spesielt innen oppmåling, hvor man sliter med restanser mange år 
tilbake som følge av høy vekst. Innen byggesak og utslipp har man tilstrekkelig kapasitet, 
med unntak av tilsyn.  
 
I alle kommunene anses det stort sett å være tilstrekkelig kompetanse, i betydningen 
kunnskap. Særlig for Jevnaker og Hole er det flere som påpeker at man i en mindre 
kommune nødvendigvis må være mer generalist, og saker man sjelden håndterer tar dermed 
noe lenger tid. I Ringerike kommune har flere påpekt at de har stor nytte av 
kommuneadvokatkontoret når de trenger juridisk bistand. 
 
I Hole opplever man å ha tilstrekkelig kompetanse og kunnskap innen myndighetsområdet i 
dag. Kompetansen er tilegnet gjennom faglig tilknytning, praktisk erfaring og ikke minst god 
innsikt i den daglige driften. Det er etablert samarbeid internt i kommunen og 
interkommunale nettverksgrupper innen flere områder.  
 
Tilbakemeldingene fra tjenesteområdene indikerer at inhabilitet ikke er noe bevisst, hyppig 
forekommende problem. Det er gode rutiner for å håndtere dette. 
 
En ny kommune vurderes gunstig for å utvikle effektiv og likeverdig kommunal 
myndighetsutøvelse. Økt rettssikkerhet vil være en av de samfunnsmessige gevinstene.  
I en ny kommune bør det være mulig å holde en stabil og kort saksbehandlingstid og 
samtidig å øke tilsynsaktivitet og internkontroll. Det blir mulighet for økt spesialisering. 
 
Et godt omdømme og godt kvalitetssystem er viktig for den veksten som er planlagt. En ny, 
større kommune vil kunne legge forholdene til rette for gode fagmiljøer, attraktive 
arbeidsplasser og muligheter for vekst og utvikling. Store kommuner vil også i framtida motta 
økte oppgaver fra stat og fylke.  Dette vil gi de store kommunene naturlig økt 
påvirkningskraft. Behovet for robuste fagmiljøer vil bli forsterket. 
 
Organisering inn i en ny kommune vil bety ekstraarbeid i en periode, det vil være krevende 
med ulike kulturer som skal kobles sammen og det må skapes rettsenhet. Det er viktig at det 
settes av tilstrekkelig tid til å gjennomgå rutiner og å knytte både kompetanse og personell 
fra tre organisasjoner til èn organisasjon. Det må på plass felles kultur og identitet. En ny 
kommune vil bety organisasjonsgjennomgang og strukturendring, noe som vil være 
nødvendig og positivt for effektiv og likeverdig myndighetsutøvelse. Det vil være viktig å 
ordne mer samlet lokalisering enn det er i Ringerike kommune nå, slik at samarbeid blir 
lettere i saker som involverer flere myndighetsområder.  
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Om det nå ikke skulle bli en ny kommune i denne omgang, er det vanskelig å se for seg at 
forhold knyttet til myndighetsutøvelse skulle være grunnen. 

16 Demokrati 
Være en demokratisk arena vil si å påse at de samfunnsutvikling, tjenesteyting og 
myndighetsutøvelse skjer i åpne prosesser, der innbyggerne får størst mulig påvirkning på 
det som angår dem gjennom deltakelse og lokal politisk styring.  
 
Nedenfor gjengis demokratigruppas sammendrag: 
 
Demokratigruppa har hatt som mål å utrede hvordan det kan legges til rette for å 
videreutvikle lokaldemokratiet, dersom det dannes en ny kommune.  
Lokaldemokratiet er under press fra flere kanter: gjennom statlig overstyring på den ene 
siden og gjennom fravær av lokal deltakelse og dårlig lokalpolitisk styring på den andre og 
stram kommuneøkonomi. Alle tre kommuner har lokalpolitiske utfordringer innenfor dagens 
struktur. 
 
Valgdeltakelsen ved lokalvalg er godt under landsgjennomsnittet i Ringerike, mens Jevnaker 
og Hole har holdt seg så vidt over. For Ringerike og Holes vedkommende falt 
valgdeltakelsen betydelig ved kommunevalget i 2015. Spørreundersøkelsen til lokalpartiene 
viser varierende aktivitet og rekrutteringsutfordringer. Noen respondenter mener at en ny 
kommune kan gi ny giv til lokalpolitikken, mens andre frykter at det lokalpolitiske 
engasjementet innenfor sin nåværende kommune vil falle. Noen ser en mulighet for at de 
minste partiene vil kunne bli styrket av å slå sammen velgergrunnlaget og dermed øke 
sjansen til å bli representert i kommunestyret. Den partipolitiske bredden vil dermed kunne 
øke og det partipolitiske arbeidet i alle partier vil kunne få en mer solid base. Andre tviler på 
denne effekten. 
 
En ny kommune vil være en strategisk utfordring for lokalpartiene både mht organisering, 
representasjon, arbeidsform og drøfting av lokalpolitikerrollen. En ny kommune vil medføre 
større avstander, og dette kan påvirke relasjonen mellom kommunestyrerepresentanten og 
velgeren. Det bør derfor gjennomføres tiltak for å redusere noen av effektene 
kommunesammenslåingen kan få for politisk deltakelse. 
 
Prinsipper for å sikre høy legitimitet til de folkevalgte i ny kommune: 

 Kommunestyret må ha en størrelse som gir god representativitet 
 Viktige avgjørelser for innbyggerne tas av organer som har fått myndighet til det, dvs 

organer bestående av folkevalgte = kommunestyret 
 Kommunestyret må ha god oversikt og innsikt i alle kommunens ansvarsområder for 

å kunne prioritere riktig på vegne av kommunen, dvs ha et helhetlig bilde av 
kommunens virksomhet 

 Gjennomgående representasjon praktiseres for å sørge for helhet og oversikt. Det er 
disse representantene som er folkevalgte og kan stilles til ansvar for sine beslutninger 
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 De folkevalgtes arbeid organiseres slik at innbyggerne involveres, samtidig som 
beslutningsprosessene er effektive.  

 
Den nye kommunens politiske organisering drøftes og besluttes i det videre arbeidet.  Det 
må tenkes nytt ved valg av ny modell for å sikre helthetlig og god politisk styring. 
Demokratigruppa anbefaler å innføre en nærdemokratimodell der lokalforeninger som f eks 
Sokna utvikling, Ask utvikling SA, Jevnaker 2020 m fl kan få en rolle i kommunens 
beslutningssystem som et rådgivende organ. Hensikten er å styrke lokal stedsutvikling og 
utløse lokalt engasjement, kompetanse og deltakelse. Utvalgte foreninger med egne 
vedtekter med formål å utvikle sin bygd eller sted, kan medvirke i innspills- og 
medvirkningsprosesser i kommunens plan- og budsjettprosesser og evt andre aktuelle saker.  
Retningslinjer for dette nedfelles i kommunens reglement.  
 
Dagens organisering med interkommunalt og regionalt samarbeid kan gi demokratisk 
underskudd. Kommunestyrets helhetlige styrings- og utviklingsrolle kan bli redusert og 
fragmentert pga at viktige beslutninger for kommunens innbyggere i realiteten tas i andre 
organer eller av nabokommunens administrasjon. Et viktig fundament for tilliten til 
lokaldemokratiet er åpenhet. De regionalpolitiske organene, som i mange tilfeller opptrer og 
handler på vegne av kommunene, har ikke allmenhetens oppmerksomhet eller er lite 
tilgjengelig som arena for den alminnelige innbygger. I så måte vil lokaldemokratiet bli styrket 
når det er ett og samme organ (kommunestyret) som har dialog med innbyggerne, som 
beslutter og har ansvar for gjennomføringen. 
 
Gruppa foreslår følgende organisering og prinsipp for en ny kommune: 
a) Formannskapsmodellen legges til grunn i ny kommune. 
b) Kommunestyrets størrelse må utredes videre og besluttes når evt. ny kommune er vedtatt. 
c) Beslutning om organisering utredes videre dersom det fattes et positivt vedtak om 
kommunereform. Ny modell skal bygge på de ovennevnte prinsippene for kommunestyrets 
arbeid. 
d) Det må vedtas nye prinsipper for delegering til administrasjonen for å sikre god overordnet 
og helhetlig politisk styring. 
 
Åpenhet og kunnskap er en spore til deltakelse. Teknologien gir nye og gode muligheter til 
innsyn og medvirkning i kommunestyrets arbeid. Dette må utnyttes i ny kommune. 

17 Kompetanse og kapasitet 
Rapportene omtaler kompetanse og kapasitet for tjenesteyting, myndighetsutøvelse og 
samfunnsutvikling. Det dokumenteres at det er behov for mer spesialisert kompetanse og økt 
kapasitet på noen områder. Videre kan vi oppsummere følgende om hva en ny kommune vil 
gi mulighet for: 
 
• Spesialistkompetanse innen planlegging, tjenesteyting og myndighetsutøvelse 
• Økt kapasitet  
• Bedre kvalitet på tjenestene 
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• Redusert sårbarhet og kortere saksbehandlingstid
• En organisering med samordning og spesialisering
• Felles kompetanseutvikling

Følgende utsagn fra en informant til tjenesteytingsgruppa beskriver styrken ved å være en
større enhet med flere like saker der spesialistkompetansen brukes og utvikles:

18 Økonomi

Økonomisk soliditet er en av de ti kriteriene ekspertutvalget har anbefalt for å vurdere hva
som skal til for at en kommune på en god måte skal kunne ivareta rollen som tjenesteyter,
myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena, og oppgaveløsningen knyttet til
disse.

I meldingsdelen til kommuneproposisjonen i 2015 er dette kriteriet beskrevet på følgende
måte:
«En viktig forutsetning for at kommunene skal kunne tilby sine innbyggere gode
velferdstjenester er at kommunene har god kontroll på økonomien og kan håndtere
uforutsette hendelser. Kommuner med sunn økonomi, som sørger for å ha et økonomisk
handlingsrom, kan i større grad håndtere uforutsette hendelser uten at det får direkte
konsekvenser for tjenestetilbudet til innbyggerne. Små kommuner er mer sårbare enn større
kommuner i slike situasjoner, fordi de har et mindre budsjett å omdisponere innenfor.»
Vi har skrevet om kommunenes økonomiske situasjonen for hver av kommunene. Historiske
data gir et bilde av en utvikling og et felles sammenlikningsgrunnlag. I dette kapitlet
sammenlikner vi kommunene ut fra endelige KOSTRA-tall for 2014. For Hole og Ringerike
kommuner har den økonomiske situasjonen endret seg, og dette vil gi andre tall for 2015. Vi
har tatt med noen tabeller for å vise en tidsserie for 2003 – 2014.

Inntekter og utgifter
Tabell 1 viser inntekter og utgifter per innbygger. Det framgår at Jevnaker og Hole brukte
under 0,5 % mer enn de tjener, mens Hole hadde 10 % høyere utgifter enn inntekter.
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Tabell 1 – Brutto driftsinntekter og utgifter pr. innbygger 
 
Tabell 2 viser fordelingen av inntekter per innbygger etter type inntekt. Tabellen viser at 
Ringerike hadde kr 1 844 i inntekt per innbygger på eiendomsskatt.   
 

 
Tabell 2 – Brutto driftsinntekter fordelt på formål pr innbygger 

 
 
Tabell 3 viser inntekter per innbygger fra 2003 – 2014. Med unntak for Ringerike i 2005, så 
har alle kommunene lavere brutto driftsinntekter enn landets kommuner uten Oslo. 
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Tabell 3 – Korrigerte brutto driftsinntekter pr innbygger (2003 – 2014) 

 
 
Tabell 4 sammenstiller frie inntekter per innbygger med det objektive utgiftsbehovet i 
kommunene sammenliknet med landets kommuner. Utgiftsbehovet i Jevnaker var i 2013 litt 
høyere enn landssnittet. 
 
 

 
Tabell 4 – Frie inntekter pr innbygger og objektive utgiftsbehov (2013) 
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Driftsresultat 
Tabell 5 viser at netto driftsresultat for Jevnaker og Ringerike var over landssnittet i 2014. 
Hole hadde et stort underskudd. Brutto driftsresultat viser overskudd på drift før avdrag og 
netto renteutgifter, mens netto driftsresultat viser overskudd på drift etter avdrag og netto 
renteutgifter.  
Netto driftsresultat sier noe om hvor stor økonomisk handlefrihet kommunen har. Det finnes 
ikke ett svar på hva netto driftsresultat bør være på. Ofte har 3 – 5 % vært anbefalt.   
 
Det er viktig å vurdere resultatet over flere år. Dette framkommer i tabell 6. 
 

 
Tabell 5 – Brutto og netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 

 

 



35 
 

 

Tabell 6 – Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter (2003 – 2014) 

 
 

Lånegjeld 
Tabellene 7 – 9 viser lånegjelda i de tre kommunene i 2014, i perioden 2003 – 2014 og 
sammenliknet med et utvalg kommuner. 
 

 
Tabell 7 – Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter og pr innbygger   
 

 
Tabell 8 – Netto lånegjeld i perioden 2003 – 2014  
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Tabell 9 – Netto lånegjeld pr innbygger sammenliknet med et utvalg kommuner 

 

 
Utgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter 
Tabell 10 og 11 omfatter godtgjørelse til folkevalgte, møte- og valgkostnader, kostnader til 
administrasjon på overordnet nivå, kostnader knyttet til stabs- og støtte oppgaver som 
økonomiforvaltning, eiendomsadministrasjon og administrasjonslokaler. Kostnadene til 
kontrollutvalg og revisjon inngår også, sammen med kostnadene kommunen har til både 
lovpålagte og ikke lovpålagte råd (eldreråd, ungdomsråd mv).  
 
Tabell 11 viser administrasjonskostnader i beløpet er per innbygger. Tabell 12 viser brutto 
driftsutgifter til politisk styring, altså folkevalgt arbeid. Vi ser at det var store forskjeller mellom 
kommunene i 2014. I dag er det 85 representanter i de tre kommunestyrene, tallet i parentes 
er formannskapsmedlemmer. Disse er fordelt slik Hole 23 (7), Jevnaker 19 (7) og Ringerike 
43 (13)  
 
Ved etablering av en ny kommune vil en kunne påregne et innsparingspotensial ved færre 
rådmenn og kommunalsjefer, færre folkevalgte og lavere utgifter til kontroll og revisjon. 
Størrelsen er avhengig av prioriteringer av ressursene.  
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Tabell 10 – Netto driftsutgifter til administrasjon, styring og fellesutgifter 
 

 
Tabell 11 – Brutto driftsutgifter administrasjon (funksjon 120) (2003 – 2014) 
 
Brutto driftsutgifter til administrasjon vil bli redusert ved kommunesammenslåing. Erfaringene 
fra Danmark viser at det tar noe tid før man henter ut de regnskapsmessige effektene. Et fire 
års perspektiv kan være realistisk. En måte å beregne innsparing på vil være å trekke fra 
kostnader til rådmenn og kommunalsjefer. Om man trekker fra to rådmannsstillinger og fem 
kommunalsjefsstillinger med en total kostnad på1.250.000 kr per stilling, vil innsparingen per 
år være 8 750.000 kr hvert år.  
 
En annen vanlig måte å beregne innsparing på er å hente tall fra KOSTRA for 
sammenlignbare kommuner med tilnærmet samme innbyggertall og geografi som den nye 
kommunen. For eksempel ved å regne et gjennomsnitt av deres driftsutgifter til 
administrasjon. En slik beregningsmåte viser en vesentlig høyere innsparing. Dette skyldes 
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at man da får gevinstene av stordriftsfordeler som disse kommunene har utnyttet. Det vil 
også ta tid før man kan hente ut stordriftsfordeler fullt ut.     
 

  
Tabell 12 - Brutto driftsutgifter politisk styring (2003 – 2014) 
 
I det store nasjonale bildet er det slik at driftsutgifter til politisk styring henger sammen med 
antall innbyggere. Det er flere folkevalgte per innbygger i små kommuner enn i store 
kommuner. Når tre kommuner slås sammen vil antallet folkevalgte normalt reduseres og 
dette vil under ellers like vilkår gi innsparing på driftsutgiftene.     
 
Beregning med 2014-nivået for høyeste og laveste kommunene (ny kommune med 43 000 
innbyggere?) 

• Jevnaker – 600 kr per innbygger -  8,6 millioner 
• Ringerike – 200 kr per innbygger – 25,8 millioner 

 
Innsparingspotensialet ligger i differansen.  
 
 
 

Disposisjonsfond 
 
Tabell 13 viser størrelsen på disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter. Disposisjonsfondet er en 
reserve til bruk til uforutsette hendelser. Det er opp til hvert kommunestyre å vedta størrelsen på 
fondet. Avsetninger på fond er alltid i konkurranse med de løpende utgiftene.   
 



39 
 

 

 
Tabell 13 – Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 
 
 
 

Eiendomsskatt 
De tre kommunene har eiendomsskatt. Hole har vedtatt eiendomsskatt på bolig og 
fritidseiendom med virkning fra 2016. Skattesatsen er 2 promille. Når ny næringsplan er 
utarbeidet, skal eventuell eiendomsskatt på næringseiendom til politisk behandling. Dette blir 
vurdert opp mot ønsket om økt næringsetablering.   
 
Jevnaker har innført eiendomsskatt på fast eiendom i hele kommunen med virkning fra og 
med 2015. Skattesatsen er 2 promille.  
 
Ringerike har eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom med en skattesats på 3 promille, og 
for næringseiendom 5 promille. Inntekten på eiendomsskatt var i 2014 kr 1 844 per 
innbygger. I 2015 var inntekten 50 millioner. Det er politisk flertall for ikke å øke satsen.   
 
Det samlede skattebeløpet for innbyggerne påvirkes av skattesatsen, takseringen og 
grensen for eiendomsskatt ut fra verdigrunnlaget. En sammenlikning av beskatningen 
mellom de nåværende kommunene har derfor mange faktorer. Et sammenlikningsgrunnlag 
for eiendomsskatt er inntekt per innbygger. Offisielle data om dette finnes bare for Ringerike.    
 
I en ny kommune vil eiendomsskatten måtte bli lik. Budsjettvedtakene om utskriving av 
eiendomsskatt for kommende skatteår gjelder kun for ett år ad gangen. Ved en 
kommunesammenslåing må nytt kommunestyre ta stilling til spørsmål om eiendomsskatt. 
Dersom en velger å beholde eiendomsskatt må det nye kommunestyret bestemme hvilket 
utskrivningsalternativ en vil velge i henhold til eiendomsskattelovas § 3. I en uttalelse fra 
Finansdepartementet av 23.09. 1991 går det fram at ved en kommunesammenslåing kan 
den nye kommunen fastsette den høyest anvendte skattesatsen fra de sammenslåtte 
kommunene.  
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En tilpasning vil kunne gå over noe tid. Departementet kan fastsette en frist. Normalt har 
denne vært to år. Inndelingsloven og eiendomsskatteloven regulerer dette. Det er også 
under utarbeidelse forslag til retningslinjer for eiendomsskatt ved kommunesammenslåing 

19 Reformstøtte og nytt inntektssystem 
 
Et helt vesentlig element i kommunereformen er spørsmålet om hvordan økonomien blir for 
den enkelte kommune på kort, mellomlang og lang sikt. Vi ser her bort i fra effekten av 
engangstilskuddene som kommer fra staten ved en mulig sammenslåing. Disse får ikke 
kommunene hvis de velger å fortsette innenfor dagens struktur. Engangstilskuddet og 
reformstøtten for den nye kommunen vil bli kr 60 millioner.   
 
Inndelingstilskuddet er en gunstig og langsiktig ordning som gjør at kommunene får god tid til 
å tilpasse seg nye rammebetingelser. Inndelingstilskuddet sikrer at den nye kommunen får 
beholde alle tilskudd i inntektssystemet, også regionale tilskudd som for eksempel 
småkommunetillegget, som om den fortsatt var to (eller flere) kommuner. Tilskuddet 
utbetales i 15 år etter sammenslåingen, før det trappes ned over 5 år. 
 
Tabell 14 viser de økonomiske konsekvensene ved vedtak før og etter 01.07.16. For den nye 
kommunen slått sammen av de tre, vil inndelingstilskuddet og vekstkommunestilskudd (i 
Hole) utgjøre årlig kr 27,876 millioner. Vedtaket etter 01.07. vil gi et årlig nytt 
inndelingstilskudd på kr 7,591 millioner. 
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Tabell14 – Beregningav økonomiskevirkemidlerut fra vedtakstidspunkt

Forslag til nytt inntektssystem er på høring. Inntektssystemet for kommunene er politisk styrt,
og det er derfor ikke mulig å si noe sikkert om hvordan dette vil være om 10-20 år. Men man
kan løfte noen perspektiver som må tas med i betraktningen.

I dagens system er inntektsnivået i norske kommuner svært forskjellig. Dette er tre
hovedgrunner til dette:

1. Skatteutjevningen
Fordi det ikke er full skatteutjevning har de som har høye skatteinntekter betydelig bedre
grunnlag for å gi stort omfang av tjenester. Skatteutjevningen er i dag 60 % av alle inntekter
over landsgjennomsnittet.

2. Regionalpolitiske virkemidler
Det er i dag et bredt flertall på Stortinget for at tjenestetilbudet skal være bedre i distrikts-
Norge enn i resten av landet (Nord-Norgetilskudd, Distriktstilskudd Sør-Norge,
Småkommunetilskudd er eksempler).
3. Lokale inntekter
Eiendomsskatt, eiendomsskatt på store statlige anlegg, kraftinntekter, finansinntekter, mm. I
tillegg er det slik at alle norske kommuner, uavhengig av kommunestørrelse mottar et
basistilskudd på 12,8 millioner for å være egen kommune.

Forslaget til nytt inntektssystem har to større endringer. Dette er en justering av vektingen på
kostnadsnøklene i utgiftsutjevningen og et nytt strukturkriterium. I tabell 15, 16 og 17 er dette
beregnet. Tabell 15 viser at «fordelen» av forslaget om å endre kostnadsnøklene, «spises
opp» av det negative utslaget på strukturkriteriet.

Tabell15 – Konsekvenserfor kommunenei beregnetvedforslagtil nytt inntektssystemvåren2016

Tabell 15 er en beregning av mulig økonomisk konsekvens av å fatte vedtak før 01.07.16, og
tabell 17 viser tilsvarende dersom vedtak fattes etter 01.07.16. Forskjellene mellom
inndelingstilskuddene for disse to beregningene er ca. 345 millioner over 20 år fra
kommunen etableres.

Dersom man ønsker å gjennomføre en slik sammenslåing, så er det en svært økonomisk
gunstig situasjon å fatte vedtak før 01.07.16 slik at de 345 millionene blir en del av
fundamentet for den nye kommunen.
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Vi tar forbehold for at dette er en beregning ut fra kjente forhold om økonomiske 
reformvirkemidler og forslag til nytt inntektssystem per 01.02.16.   
 

 
Tabell 16 – Mulige økonomiske konsekvenser av å vedta sammenslåing før 01.07. 2016 

 

 
Tabell 17 – Mulige økonomiske konsekvenser av å vedta sammenslåing etter 01.07. 2016 

20 Fra utredning til politisk lederskap 
En utredning som denne samlerapporten og de fire delrapportene inneholder informasjon og 
synspunkter som kan oppfattes som interessante, lærerike og kanskje provoserende.  
 
Vi erkjenner at det ikke er mulig å utrede en slik sak fram til ett svar med en klar anbefaling. 
For denne regionen er det mange forhold som taler for en sammenslåing. Med de nasjonale 
satsingene som denne regionen står overfor, og de muligheter som dette gir, så vil en ny, 
større kommune ha en bedre mulighet til å løse nåværende og kommende oppgaver og å 
være et godt vertskap for privat og offentlig næringsliv, innbyggere og alle som besøker 
regionen. En ny kommune vil også kunne ha en sterkere posisjon i Stor-Oslo-regionen.   
 
Å vise løsninger for framtidig kommunestruktur er som å lokalisere fyrlykter og 
seilingsmerker under seilasen. Poenget med fyrlykter er ikke at man skal seile på dem. Man 
skal navigere etter dem. Med sine lysglimt hjelper de oss til å vite hvor vi er, slik at vi kan 
styre unna grunner, skjær og andre farer for å finne den sikreste leia. 
 
Arbeidsgruppene og KS-Konsulent har forsøkt å vise mulighetene som denne regionen har i 
årene framover, og å peke på at en ny og større kommune vil kunne løse dette på en bedre 
måte enn tre kommuner hver for seg. Dette bygger også på at et av målene er å sikre at 
kommunene klarer å løse sine oppgaver uten behov for interkommunalt samarbeid. Og at 
dette også er et skritt på veien for flere oppgaver til kommunene, mindre detaljstyring fra 
staten og ikke minst likeverdige tilbud til innbyggerne. 
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At en større kommune blant annet vil kunne gi økt avstand til folkevalgte, kommunesenter og 
noen spesialiserte tjenester er et forhold som kan tale mot en sammenslåing. Alle 
arbeidsgruppene har vurdert dette, og understreket behovet for å finne løsninger som kan 
forebygge eller kompensere for dette. Eksempel på dette er demokratigruppas forslag om 
nærdemokrati ved å innlemme et gitt antall lokalforeninger i kommunens beslutningssystem 
for å utløse lokalt engasjement, kompetanse og deltakelse, og for å skape et godt 
lokaldemokrati og legge grunnlag for vekst og utvikling i hele kommunen. Gruppa mener at 
lokalforeningene bør få en rådgivende funksjon.  
  
«Mind the gap» har blitt et uttrykk for å skape oppmerksomhet på sårbare forhold ved 
overganger mellom ulike prosesser eller tjenester. I et arbeid med å vurdere om to eller flere 
kommuner skal slå seg sammen, er det mange slike overganger å passe på. Noen slike er: 
Fra fakta og utredninger til politikk, fra prosess til vedtak, fra informasjon til påvirkning, fra 
utfordringsbilde til løsningsbeskrivelse, fra det kjente til det nye og ukjente, fra nåværende 
behov til framtidsrettede løsninger, fra intensjon til vedtak og fra vedtak til etablering. Det er 
verdt å identifisere slike overganger og å forberede seg på å passere de på en god måte. 
 
Når utredningene nå er fullført, starter det politiske arbeidet. Dette omfatter både å vise 
politisk lederskap og å ha politisk teft. Å peke på de nye behovene og begrunnelsene for en 
ny og større kommune, og å identifisere de faktiske behovene for innbyggerne på kort og 
lang sikt. Erfaringer fra liknende vurderinger er at folkevalgte må stå fram og fortelle at dette 
har de tro på og vil kjempe for.  
 
Forholdene for disse kommunene ligger svært godt til rette for å etablere en ny kommune på 
Ringerike. 
 

Vedlegg 
 
Vedlegg 1 – Brev fra Fylkesmannen i Buskerud til kommunene 
 
 
Til 
Ordførerne i Buskerud  
  
 

Fylkesmannens forventninger til kommunenes kommunereformvedtak 
 
 
Fylkesmannen har siden Stortinget gjorde sin beslutning om kommunereform 18. juni 2014, hatt 
gjentatte møter med kommunene i Buskerud om reformen. Kommunestyrer, formannskap, 
ordførere og rådmenn er møtt for orienteringer og gjensidig dialog. 
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Etter kommunevalget i fjor høst er de fleste kommuner besøkt for å få innsikt i status om reformen 
hos den enkelte kommune, for å orientere nærmere om reformen og for å avdekke eventuelle 
ønsker om ytterligere bistand fra Fylkesmannens side. 
 
Prosessen skal nå ha kommet så langt at de fleste utredninger skal være tilnærmet ferdig og 
nabopratene er i det vesentlige gjennomført, slik at den enkelte kommune skal kunne treffe sitt 
vedtak. Mange gode og grundige utredninger har blitt gjennomført og praten med nabokommunene 
har ofte blitt både gode og konstruktive. Nå gjenstår det å gjennomføre og avslutte pågående 
prosesser og å konkludere. Det vil si å ta konsekvensene av det arbeidet som er gjennomført. 
 
For at Fylkesmannen skal ha best mulig kunnskapsgrunnlag om arbeidet til nå, og de vurderingene 
som er gjort, vil vi også gjerne ha informasjon fra kommunene allerede tidlig på våren. Denne 
informasjonen vil bli nyttet til å utforme en foreløpig skisse til nytt kommunekart i Buskerud. 
Denne skissen vil bli sendt kommunene i god tid før deres endelige vedtak skal treffes. 
 
I tråd med føringene fra Stortinget og Regjeringen, og i samsvar med den sentrale rollen 
fylkesmennene skal ha i prosessen, legges det opp til følgende tempoplan: 
 
15.01.16 – Brev fra Fylkesmannen til kommunene (dette brevet) med diverse spørsmål om prosessen 
så langt. 
18.03.16 – Svar fra kommunene til fylkesmannen. 
01.05.16 – Fylkesmannens foreløpige skisse over nytt kommunekart for Buskerud 
30.06.16 – Kommunenes endelige vedtak om kommunestruktur i Buskerud 
30.09.16 – Fylkesmannens endelige innstilling til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om 
ny kommunestruktur i Buskerud. 
 
Fylkesmannen vil legge vekt på om, og på hvilken måte, kommunen har vurdert og besvart følgende 
hovedspørsmål: 
 
Hvordan sikrer kommunen rekruttering av kompetent og tilstrekkelig arbeidskraft innenfor de 
enkelte tjenesteområdene? 

- Har kommunen oversikt over kompetansebehovet i egen organisasjon, og en plan for 
å møte behovet? Hvordan ser denne planen ut? 

- Har kommunen kompetanse og kapasitet til å overta og løse flere oppgaver enn i 
dag?  

- Om det i noen sammenhenger blir større avstander, hvordan vil kommunene løse 
det? 

  
Hvordan sikrer kommunen at det er en sammenheng mellom demografisk utvikling og utviklingen 
av tjenestetilbud? 

- Hvilken utvikling ser kommunen for seg og hvilke strategier har kommunen lagt for å 
møte en befolkningsnedgang-/vekst? 

  



45 
 

 

Hvordan sikrer kommunen habilitet og troverdighet i egen saksbehandling? 
- Hvordan sikrer kommunen likebehandling av innbyggere og næringsliv? 

 
Hvordan vil kommunen bidra til en helhetlig og samordnet arealforvaltning og samfunnsutvikling i 
egen region? 

- Hvordan sikre en samordnet utvikling innenfor bo- og arbeidsområder? 
- Hvordan sikre areal- og transportløsninger som gir reduserte klimagassutslipp, 

ivaretar nasjonale arealhensyn og som legger til rette for folketallsvekst og 
næringsutvikling? 

- Hvordan har kommunen vurdert helhetsperspektivet i egen region? 
 
Hvordan sikrer kommunen at IKS-er og interkommunale samarbeid er underlagt politisk styring? 

- Hvilke IKS-er og andre samarbeidsløsninger har kommunen? 
- Hvordan sikrer kommunen at oppgaver som løses i samarbeid med andre blir en del 

av kommunens helhetlige budsjettprosess? 
 
Hvordan sikrer kommunen langsiktig økonomisk styring? 

- Har kommunen tilstrekkelig politisk og administrativ kompetanse på 
økonomiområdet? 

- Har kommunen en økonomisk situasjon som gjør det mulig å opprettholde stabile 
gode resultater over tid? 

- Hvilke konsekvenser vil eventuelle endringer i inntektssystemet få? 
 
Hvordan bedømmer kommunen risikoen for å nå målene i reformen som fortsatt egen kommune 
sett i forhold til en ny og større kommune? 

 
 

Dette er spørsmål som bør ta utgangspunkt i det utredningsarbeidet, som er gjennomført til nå. 
Fylkesmannen ber om at spørsmålene besvares innen 18. mars 2016. På bakgrunn av besvarelsene vil 
så Fylkesmannen som nevnt over utforme en foreløpig skisse til nytt kommunekart for Buskerud. 
Denne vil bli sendt kommunene i god tid, senest 1. mai 2016, før de skal treffe sine endelige vedtak 
innen 1. juli 2016. Da skal alle kommuner ta stilling til om de vil inngå i en ny og mer robust 
kommune.  
 
Deretter skal Fylkesmannen, på selvstendig grunnlag, gjøre en endelig vurdering av 
kommunestyrevedtakene. Denne vurderingen vil bli oversendt Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet innen 1. september 2016. Særlig er det viktig at vedtakene 
tilfredsstiller reformens 4 mål: 
 

- Gode og likeverdige tjenester 
- Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 
- Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 
- Styrket lokaldemokrati 
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Som kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, påpeker i sitt brev til alle landets 
kommunestyrerepresentanter 28. oktober 2015, er det ikke nok å utrede nullalternativet – det vil si 
en videreføring av dagen kommunegrenser. Kommunene må ha gjennomført en bredt forankret og 
grundig prosess med sine nabokommuner. 
 
Statsråden presiserer i samme brev at tempoet i prosessen opprettholdes. Dersom kommunen skal 
sikre at den nyter godt av dekning av engangskostnader og reformstøtte må vedtak treffes før 1. juli 
2016. Samtidig vil inndelingstilskuddet (alle tilskudd i inntektssystemet til de opprinnelige 
kommunene som inngår i en ny kommune) bli opprettholdt i 15 år, for deretter å nedtrappes over 5 
år. 
 
Modellen for dekning av engangskostnader i reformperioden i kroner viser: 
 

Antall kommuner 
og innbyggere i 
sammenslåingen 

0 – 19 999 
innbyggere 

20 000 – 49 999 
innbyggere 

50 000 – 99 999 
innbyggere 

Over 100 000 
innbyggere 

2 kommuner 20 000 000 25 000 000 30 000 000 35 000 000 

3 kommuner 30 000 000 35 000 000  40 000 000 45 000 000 

4 kommuner 40 000 000 45 000 000 50 000 000 55 000 000 

5 eller flere 
kommuner 

50 000 000 55 000 000 60 000 000 65 000 000 

  
 
Modell for reformstøtte i perioden i kroner: 
 

Antall innbyggere i sammenslåingen Reformstøtte 

0 – 14 999   5 000 000 

15 000 – 29 999 20 000 000 

30 000 – 49 999 25 000 000 

Over 50 000innbyggere 30 000 000 

 
 
Fylkesmannen forventer at som grunnlag for endelig vedtak i kommunen, vil ligge en grundig 
vurdering av hvorvidt kommunen gjennom en ny kommune eller på egenhånd, er i stand til å løse 
lovpålagte oppgaver og håndtere utfordringene den står overfor både i dag og om 20-30 år. Det er 
avgjørende at kommunenes innbyggere får så klare svar som mulig på hvilke muligheter og 
utfordringer som ligger i en eventuell ny kommune. 
 
Fylkesmannens endelige vurdering vil være todelt. Vi vil for det første vurdere prosessen som ligger 
bak vedtaket. Her er politisk forankring og innbyggerinvolvering sentralt. 
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Dernest vil vi vurdere om vedtaket som er gjort vil føre til at hovedmålene i reformen vil bli innfridd. 
Her vil det bli gjort en faglig helhetsvurdering sett opp mot viktige samfunnsutviklingstrekk.  
 
Fylkesmannen ønsker lykke til i det videre arbeidet. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Helen Bjørnøy 
Fylkesmann i Buskerud      Runar Hannevold 
       Prosessveileder kommunereformen 
 
 
   
   
Kontaktadresse:  
Fylkesmannen i Buskerud 
Att: Runar Hannevold 
Mail: fmburuh@fylkesmannen.no 
Tlf. 97433064 
Postadresse: Fylkesmannen I Buskerud, Postboks 1604, 3007 Drammen 

Vedlegg 2 – Brev fra Fylkesmannen i Oppland til kommunene, 
datert 27.11.2015 
 
 
Ordførere i Oppland 

Deres referanse Dato 27.11.2015 
Vår referanse 2014/5190-22 320 AMU 
Saksbehandler 

 
 
 
Fylkesmannens forventninger til og vurderinger av kommunenes 
kommunereformvedtak 
 
 
I september i fjor sendte Fylkesmannen et brev til alle ordførere i Oppland der vi ba kommunene om 
å utarbeide en plan for arbeidet med kommunereformen, blant annet gjennom å konkretisere egne 
utfordringer og muligheter i et langsiktig perspektiv. Mye godt utredningsarbeid er gjort. Vi oppfatter 
at kommunene har gjennomført grundige og ærlige nåtidsbeskrivelser, og at det nå arbeides med 
framtidsperspektivet. 
 
I løpet av høsten har Fylkesmannen presentert sine kommunebilder for kommunestyrene i Oppland. 
 



48 
 

 

Kommunereformen var et viktig tema i disse møtene, og nødvendigheten av å tenke langsiktig i 
reformarbeidet ble understreket. I tillegg ble det presisert hva som ligger i utredningsplikten som 
Stortinget har pålagt kommunene. 
 
Innen 1. juli 2016 skal alle kommuner ta stilling til en eventuell sammenslåing med andre kommuner. 
 
Deretter skal Fylkesmannen, på selvstendig grunnlag, gjøre en vurdering av de samlede 
kommunestyrevedtakene, der det skal legges vekt på helheten i regionen og fylket. 
For at Fylkesmannen skal ha et best mulig kunnskapsgrunnlag å vurdere ut fra, ønsker vi å minne om 
våre forventninger. 
 
Som kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner, påpeker i sitt brev til alle landets 
kommunestyrerepresentanter 28. oktober 2015, er det ikke nok å utrede nullalternativet – det vil si 
en videreføring av dagens kommunegrenser. Kommunene må ha gjennomført en bredt forankret og 
grundig prosess med sine nabokommuner. 
 
Fylkesmannen forventer at det er gjort en vurdering av hvorvidt kommunen, gjennom en ny 
kommune eller på egen hånd, er i stand til å løse lovpålagte oppgaver og håndtere utfordringene den 
står overfor - i dag og 20-30 år fram i tid. Det er avgjørende at kommunens innbyggere får så klare 
svar som mulig på hvilke utfordringer og muligheter som ligger i en eventuelt ny kommune. Dette er 
ikke minst viktig i forkant av innbyggerhøringer. 
 
Fylkesmannens vurdering vil være todelt. Vi vil for det første vurdere prosessen som ligger bak 
vedtaket. Her er politisk forankring og innbyggerinvolvering sentralt. 
For det andre vil vi vurdere om vedtaket som er gjort er i tråd hovedmålene i reformen. Her vil det bli 
gjort en faglig helhetsvurdering sett opp mot viktige samfunnsutviklingstrekk. I den sammenheng vil 
Fylkesmannen legge vekt på om og på hvilken måte kommunene har vurdert og besvart følgende 
hovedspørsmål, der underspørsmålene er ment retningsgivende: 
 
Hvordan sikrer kommunen rekruttering av tilstrekkelig arbeidskraft med riktig 
kompetanse innenfor de ulike tjenesteområdene? 
Har kommunen oversikt over kompetansebehov i egen organisasjon, og en plan for å møte 
behovet? 
Har kommunen kompetanse og kapasitet til å overta og løse flere oppgaver enn de som ligger til 
kommunen i dag? 
På hvilken måte vil kommunen løse eventuelle problemstillinger ved større avstander? 
 
Hvordan sikrer kommunen at det er en sammenheng mellom demografisk utvikling og 
utvikling av tjenestetilbud? 
Hvilke strategier har kommunen lagt for å møte en befolkningsnedgang/-vekst? 
 
Hvordan sikrer kommunen habilitet og troverdighet i egen saksbehandling? 
Hvordan sikrer kommunen likebehandling av innbyggere og næringsliv? 
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Hvordan vil kommunen bidra til en helhetlig og samordnet arealforvaltning og 
samfunnsutvikling i egen region? 
Hvordan sikre en samordnet utvikling innenfor bo-/arbeidsområder? 
Hvordan sikre areal- og transportløsninger som gir reduserte klimagassutslipp, ivaretar 
nasjonale arealhensyn, som legger til rette for folketallsvekst og næringsutvikling? 
Hvordan har kommunen vurdert helhetsperspektivet i egen region? 
 
Hvordan sikrer kommunen at IKS-er og interkommunale samarbeid er underlagt 
politisk styring? 
Hvordan sikrer kommunen at oppgaver som løses i samarbeid med andre blir en del av kommunens 
helhetlige budsjettprosess? 
 
Hvordan sikrer kommunen langsiktig økonomisk styring? 
Har kommunen tilstrekkelig politisk og administrativ kompetanse på økonomiområdet? 

Har kommunen en økonomisk situasjon som gjør det mulig å opprettholde stabile gode resultater 
over tid? 

Hvilke konsekvenser vil eventuelle endringer i inntektssystemet få? 
 
Dette er spørsmål som bør ta utgangspunkt i utredningene som er gjennomført, og uavhengig av 
resultatet av eventuelle innbyggerundersøkelser og folkeavstemminger. 
 
Fylkesmannen ønsker lykke til i det videre arbeidet. 
 
 
Med hilsen 
Christl Kvam 
 
 
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. 
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Kommunikasjonsstrategi
ogmedvirkningsprosess
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1. Innl edning
Ringerikstingetbesluttet26.november2014følgende:

1. KommuneneHole,JevnakerogRingerikegåråpentinn i utredningsarbeidetfor eventueltå
skapeenny kommune.

2. Detutarbeidesfellesverdigrunnlagogprinsippersomskalleggestil grunni denvidere
prosessen.

3. Ringerikstingetanmoderrådmenneneomå utarbeidelikelydendesaksframleggtil behandling
i detrekommunestyrenei februari samsvarmeddeforslagrådmenneneharskisserti
saksframleggetogovenståendepunkt1 og 2. Herunderlagesenfellesinformasjonsstrategiog
medvirkningsprosess.

JevnakerogRingerikearbeidetvidereut fra oppdragetfra Ringerikstinget,etteratHolebesluttet
ikke å deltai utredningsprosessen.Kommunikasjonsstrategienerutarbeidetpågrunnlagav pkt.3 i
vedtaket.

I etterkantharHole kommunefattetfølgendevedtakden21.12.2015:

1. Holekommuneavsluttersamarbeidetmedkommunenei sør.

2. a)Holekommunesluttersegtil Ringerikeog Jevnakersutredningsprogram,ogny omforent
fremdriftsplanfra 2016.b) Det oppnevnesto politiskerepresentantertil arbeidsgruppenDemokrati.
Valgkomiteenoppnevnerdisse.c) Ordførerdeltari Styringsgruppen.

3. Kommunereformutvalgets/formannskapetsevalueringav omHole kanbeståsomegenkommune
ferdigstillesinnenkommunestyretsmøte25.4.2016.

2. Mål/hensikt
a) Kommunikasjonsstrategienskalsikreat innbyggernekangjøresegoppenmeningogdeltai

samfunnsdebattenbasertpåfakta,entusiasmeog innsikt.
b) Hensiktenmedkommunikasjonsstrategienervidereå sikreatalle involverteparterharen

fellesforståelsefor dekommunikasjonsutfordringenesomvi stårovenfori prosessen,og at
alleharet bevisstforhold til hvordanvi møterdisse.

c) Hensiktenerogsåå forankrebetydningenav å informereom prosessenog kommuniseremed
målgruppenei kommunene.Uansetthvilket resultatsomkommerut avprosessenskalalle
oppleveprosessensomåpenog inkluderende,i tillegg til atdeskalhaopplevdmuligheterfor
medvirkning.

3. Verdigrunnlag
Følgendeverdierskalleggestil grunnfor arbeidetogdisseskalogsågjenspeilesi all kommunikasjon
og informasjonfra kommunenei prosessen.

1. Gjensidig respekt for hverandresståstedog synspunkterog for deulike boområdenei
kommunene.

2. Likeverdighet. Deter forskjell påå værestørstog detåværestor.Alle måoppleveatde
enkeltekommuneneerav like storverdi i reformprosessen,ogat alle ervillige til å lytte til
hverandre.
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3. Stedsidentitetvidereføres. Grunnleggendeogviktige offentlig institusjonerinnenulike
tjenesteområderskalopprettholdes.Lokalekommunesentraognæringsområderskalutvikles
videre.

4. Sammenom utvikling av ny kommune. Det erviktig atvi skalarbeidefor enpositiv
samfunnsutviklingsomkanbidratil minstlike godetjenestersomi dag,at sammenslåingav
kommunenegir økthandlingsrom,størrepåvirkningskraftog at lokaldemokratietstyrkes.

5. Forsvarlig og rettferdig omstilling. Detteinnebæreratdetskalværekontinuiteti
tjenesteleveransertil innbyggerne,medvirkningog trygghetfor våreansatte,aktiv
innbyggerdialogog åpenheti forholdettil mediaognabokommuner.

4. Utfordringer
Balanse
Ringerike,JevnakerogHole er likeverdigeparteri prosessen.Kommunikasjonsmessigerdetenfare
for at folk oppfatterdetsomaténavkommunenetarmerplassi prosjektetenndenandre.Dettekan
gi ennegativinnstilling til heleprosessen.

Formidletilstrekkeligmedfakta
Spørsmåletom etableringav enny kommunevil kunnevekkesterkefølelseri noenmålgrupper.
Gjennomutredningenesitterkommunenmedførstehåndskjennskaptil deferskestefaktaene.Fårvi
ikke formidlet fakta,økersannsynlighetenfor at folk gjør segoppenmeningkunbasertpåfølelser
og i verstefall feilinformasjon.

Gjørekompliserteutredningerforståelig
Utredningerkanværekomplekseogvanskeligtilgjengelige.I tillegg til å gjøredetilgjengeligepå
netteterdetogsåviktig å formidle konklusjoneneenkelt,engasjerendeogpåenslik måteat debatten
handleromfordeleneog ulempenevedenevt.etableringenav enny kommune.

Ressursbruk
Forå lykkesmedkommunikasjon,erdetviktig å fokuserelike myepågjennomføringogoppfølging
av tiltaket,sompåplanleggingog igangsetting.Det kreverat detsettesav nokressursertil dettei
heleprosessen.

Flereparallelleutredningerogprosessergir et komplisertbudskap
Detervanskeligåkommuniserehelhetenmedmangedelprosjekterog prosesser.
Begrepet«kommunestrukturutredning»er tungt,vanskeligog kanværefremmedgjørendei segselv.

Begreperkanbegrense
Deterbehovfor å haenbevissthetomkringordbrukogbegreper.I enprosesssomhandleromå
utredemulighetenefor enny kommune,kanfor eksempelordsom«sammenslåing»bidratil å
begrenseog innskrenke.

Identitetsoppfatningenhosinnbyggerneutfordres
Hvabetyrenetableringav enny kommunefor mitt lokalmiljø?
Emosjonellefaktorerblir dominerende,og detblir vanskeligforholdesegtil fakta.

Svaktengasjementblant innbyggerne
Hvordanengasjereinnbyggernetasoppi tiltaksplanen.
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5. Kommunik asjonsmål
Hvaønskervi å oppnånår vi kommunisereromprosessen?

• Gi fakta,åpenhetog trygghettil innbyggerne
• Bidra til godtomdømmefor kommuneneog denfremtidigeløsningen
• Ivaretaåutvikle lokaldemokratiet
• Skapegoddialogmellominnbyggereogpolitikere
• Sikreenstrukturertogprofesjonellkommunikasjonsprosessoverforallemålgrupper
• Ivaretaverdigrunnlagetogvedtaketfra Ringerikstinget

6. Målgrupper
Behovetfor informasjonvil blantannetavhengeav hvilken livsfaseinnbyggerener i. Ulike
målgruppervil kreveulike virkemidlerog kanaler.En innbyggerkanspørresegom «Hvabetyrenny
kommunefor detjenestenejegmottar?».Enkommuneansattvil vite hvordanvil detteinnvirkepå
arbeidshverdagen,mensenpolitiker kanlurepåhvaenny kommunevil innebærefor demokratietog
for rollensompolitiker.

Valg avbudskapmåtilpassesmålgruppeneog treffe målgruppenepådearenaermålgruppeneer.
Dettekanværealt fra Facebookog internettsidertil folkemøterogavisartikler.For å nå
kommunikasjonsmåletmådeti tillegg til godfaktainformasjon,ogsåleggesstorvekt påreell
medvirkning.Dettehandlerom ålagegodemøteplasserfor dialog,debattog faktabasert
kommunikasjonbådefor innbyggereog ansatte.

Noenavdeviktigstemålgruppeneer:
• Innbyggernei detrekommunenegenerelt
• Spesiellemålgrupperblantinnbyggernekanvære

o Barnefamilier
o Ungdommer

• Ansattei detrekommunene
• Media
• Politikere
• Næringsliv
• Frivillige organisasjoner/lagog foreninger

7. Prinsipper for kommunikasjon
Vi vil leggevekt påfølgendeprinsippernårvi kommunisereromprosessen.Detteer prinsippersom
ogsåer i trådmeddenstatligekommunikasjonspolitikken:

Åpenhet
a) Detskalleggestil rettefor enåpenog opplystsamfunnsdebatt.
b) Detskalværegoddialogmedmediaog detskalsikresinnsynfor bådemediaog

innbyggerne.
Medvirkning

a. Detskalleggestil rettefor innbyggernesmedvirkningog medinnflytelse.
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b. Vi skalaktivt deleinformasjonogdetskalopprettesfysiskeog elektroniskearenaerslik at
innbyggernefår godemulighettil å fremmesinesynspunkter.

Inkludering
a) Vi skalanstrengeossfor ånåalleberørtepartermedrelevantinformasjonvedå tilpasse

informasjonogkommunikasjonbestmulig til allemålgruppene.
Aktiv

a) Vi skalaktivt, rasktog til riktig tid gi korrektogaktuell informasjon.Vi skalaktivt sørgefor
at informasjonendeleseller leggetil rettefor at denkandeles.

8. Kanaler
Faktafra utredningenemåformidlespåenåpenog inkluderendemåte.Informasjonenskalværeåpen
og tilgjengeligpånett,menmåogsåkommehelt frem i postkassentil innbyggeren.Informasjonen
måværeplanlagtog kommeut regelmessig.Skalinformasjonenværeinkluderende,mådenvære
formidletpåenmåtesomgjøratmålgruppeneskjønnerden.

Konkretvil vi anbefaleat detjobbesmedå ta i brukogetablerefølgendekanalerfor å nå
målgruppene:

Nettsider
Detetableresenfellesnettsidesomknyttesoppfra kommunenesoffisielle nettsider.Sidenbrukestil
nyheter,informasjon,lenkerog utredninger.Informasjonenerdermedidentiskfor kommunene,oger
enviktig kanalfor ånåut eksternt,menogsåoverforansatte.

Facebookogsosialemedier
Sosialemediaegnerseggodtsomdebattarenaog medsin uformelleogumiddelbareform vil den
trolig treffe endelmålgrupperlettereennfor eksempelet folkemøte.Engodog levendekanali
sosialemediakreverdagligoppfølging.

Innbyggeravis/skriv/brosjyre
Detbørproduseresinformasjonsskriv/brosjyrersomdistribuereshjemtil innbyggerne.Detteskal
bidratil at alle får informasjonomat prosessenharstartet,hvasomskalskjeoghvordandekan
finne informasjonogmedvirkeunderveis.Nårdetnærmersegstørreog viktige milepælermådet
ogsåinformeresomdette.

Folkemøterog temamøter
Detbørarrangeresfolkemøterog temamøterpåulike stederog i ulike formaterfor å kommei
kontaktmedinnbyggerne.Detmåleggesopptil enreell innflytelseog informasjonom faktapåslike
arenaer.Erfaringsvisvil åpnefolkemøtertiltrekkesegfolk i dengodtvoksnedelenav befolkningen.
Derforanbefalervi i tillegg ogsåmøterfor spesiellemålgrupper,for eksempelfrivillige lag og
organisasjoner,næringsliv,eller fokusgruppermeddybdeintervjuerav målgrupper.

Ansatte
Kommunenebørarrangereansattmøterfor internkommunikasjongjennomheleprosessen,gjerne
fellesmøter.Det kanogsåværesosialearrangementer.De ansattesmedvirkningmåskjepåto nivåer;
gjennomarbeidstakerorganisasjoneneogvedat detleggestil rettefor godinformasjonogmuligheter
for å kommemedinnspill.
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Spørreundersøkelse
Enspørreundersøkelseblantinnbyggernebørgjennomføresi tid dainnbyggerneharfått godog
rikelig informasjontil å kunnegjøresegoppenmeningbasertpåfakta.Det erviktig at dennelages
oggjennomføres«profesjonelt».Godinformasjonom undersøkelsenerhelt avgjørendefor at folk
besvarerden, og tilbakemeldingom resultateter enviktig delav tiltaket.

Materiell
Detbørutarbeidesmateriellog faktagrunnlagpåenslik måteat ogsåpolitikernekanbenyttedette
uavhengigav politisk ståsted.Politikerneer i sin rolle somombudsmennfor innbyggerneenviktig
«kanal»for debatt,dialogog folkelig engasjement.

Større arrangementer
Vurderemulighetenfor å bidramedfaktaog informasjonpåstørrearrangementerslik somfor
eksempelRingeriksmaraton,Ringeriksdagenog Ringerikskonferansen.

Kontakt medmedia
Detbøretableresgodkontaktmedlokalemediaslik atdesernyttenav åkunneopptreryddig,
rasjoneltogoversiktligi forhold til deresdekning av prosessen.Lokalavisenerenkanalfor å nå
viktige målgrupper.Det erderforviktig å gjøreinformasjonenlett tilgjengeligoghaenåpendialog
motmediamedtips til aktuelletemaog sakeri prosessen.

Aktiviteter rettet inn mot ungdom
Vi involvererungdomsrådenei detrekommunenefor å formaliseresamarbeidetmeddenne
målgruppen.

SMS
Verktøy/systemfor SMStil innbyggerneforeliggerallerede, ellervil foreliggei løpetav1. kvartal
2016.SMSvil væreet nyttig verktøyfor åvarsleog minneom utsendelser/aktiviteterm.mdirektetil
denenkelteinnbygger.

9. Aktivitetsplan
I tillegg kommerenaktivitetsplanmedinformasjons- ogkommunikasjonstiltak.Eksemplerpå
aktiviteterkanvære:folkemøter,aktiviteterpåkommunenesnettsiderog facebooksider,møtermed
næringslivet,informasjonsheftemedspørsmålog svar.

Aktivitetsplanenblir et levendedokumentsomoppdatereskontinuerligog inneholderdato,aktivitet
ogansvar.

Detopprettesenrepresentantfra hverkommunetil enkommunikasjonsgruppe.

Informasjonsstrategiogmedvirkningsprosessble presentert5. mars2015på fellesoppstartsmøtefor
JevnakerogRingerike,somdeltoki prosessenpå dettidspunktet.Dokumenteter revidertetterat
Hole kommunehar valgt å deltai kommunereformarbeidetsammenmedRingerikeogJevnaker.
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Aktivitetsplan kommunikasjon våren 2016

Tid Milepæl Tiltak Ansvar
ASAP Oppdatertframdriftsplan

ogdelrapporterut på
nett

Fellesnettsted«Formdin
framtid»og kommunevise
nettsider

Kommunikasjonsgruppa

2/2 Sluttrapportoversendt
fra KS-Konsulent

Publiserespåfellesnettsted+
Respektivekommune

Kommunikasjonsgruppa

Oppspill i forkantav møtetmed
kommunestyrene-
forhåndsinformasjontil RB og
NRK omsluttrapporten– med
sperrefristtil ettermøtet4/2

Kommunikasjonsgruppa

4/2 Felles
kommunestyremøte

InvitereRB ogNRK, leggetil
rette for «pressekonferanse»

Kommunikasjonsgruppa

17/2 Ungdomskonferansefor
detre kommunene

Diskusjonerreformog fremtid Ungdomsrådene

18/2 NettmøtehosRingBlad Innbyggerneinviterestil åstille
spørsmålomkommunereformen
til ordførerne

RingBlad/
Ordførene/kommunika-
sjonsgruppa

Uke8 og9 VINTERFERIE VINTERFERIE
Febr.- mars Forslagtil felles

intensjonsavtale
utarbeides

En plattformog
styringsdokumentmed
målsetningerfor videre
samarbeidmellomdetre
kommunene

Administrativ
prosjektgruppe

1/3 Høringsfristnytt
inntektssystemfor
kommunene

Essensenogvirkninger
kommuniseresi media,
nettsteder/sosialemedier

Rådmennog
kommunikasjonsgruppa

Medio- ultimo
mars

Intensjonavtalen
behandlespolitisk

Vedtaki respektivekommune Ordførere

19.– 28.3 PÅSKE PÅSKE
April Felleskronikk fra

ordførere
En kronikk om fremdrift og
intensjoner

Ordførere/
Kommunikasjonsgruppa

April – mai Oppspill til
innbyggerundersøkelsen
og involvering, pågår
fram til gjennomføring

Brosjyremedoversiktover
aktiviteterog fremdrift i
prosessentil innbyggere.

Oppfordreinnbyggeretil å stille
spørsmålogkommenteretil et
bredtsammensattsvarpanelpå
nettsiden"form din framtid".

Quiz for å økedeltakelsen m/
premie.

Kommunikasjonsgruppa
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Tid Milepæl Tiltak Ansvar

Marsel. mai

Entenfør el.
etter
innbygger-
undersøkelsen

Fokusgrupper/utvalgte
målgruppermed
dybdeintervjufor åøke
innsikt,skapedialogog
gi målgruppenestørre
mulighetfor å fremme
sinesynspunkter.
Utfyller denkvantitative
innbyggerundersøkelsen.

Ungdom
Barnefamilier
Næringslivinkl. primærnæring
Ansatte

SamarbeidmedRNFogRU,
samteksterntbyrå, for
eksempelKunnandi,
Høgskolen

April, uke16 Felles«folkemøte» Møtemeddebattpanel
beståendeavpolitikerem/
innlederogdebattleder.

Styringsgruppaog
kommunikasjonsgruppa

25.4– 10.5 Innbyggerundersøkelse Telefonintervju KS- Konsulent/
Styringsgruppa/
Kommunikasjonsgruppa/
eksterntbyrå

Omlag
18.mai

Resultatav
innbyggerundersøkelsen
er klar

«Pressekonferanse»meddetre
ordførerne+ nettmøte

Ordførerne/
Kommunikasjonsgruppa

Mai, uke22 Felles«folkemøte» Møtemedpolitikerei panelet.
Debattleder.

Ordførere/styringsgruppa/
Kommunikasjonsgruppa

Mai/juni Folkeavstemning Individuelt pr. kommune Ordførerne

Juni Kommunestyremøter Fellesdagfor Jevnakerog
Hole?Ringerikeharmøtei
sluttenav juni.

(for å unngåat respektive
vedtakpåvirkerbeslutninger).

Ordførerne

30/6 Kommunestyrevedtak
sist frist

Eventuell sammenslåingog
videre framdrift

30/9 Fylkesmannens
endeligeinnstilling til
KMD

Ny kommunestruktur i
Buskerud



SAKSFRAMLEGG 

 
Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/8479-21   Arkiv: 614 &55  

 

Vegård skole - salg av eiendom  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Eiendommen Vegård skole , gnr. 21, bnr. 8, selges til Åsa Vel på de vilkår som fremkommer 

av kjøpekontrakten.. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Innledning / bakgrunn 

 

Kommunestyret vedtok 10.12.2015 i sak 153/15 at: 

 
1. Rådmannen får i oppdrag å gå i forhandlinger med ÅSA VEL med sikte på salg av 

Vegård skole til ÅSA VEL for markedspris.  

2. Forhandlingene skal baseres på at kommunestyre mener eiendommen skal brukes til 

bygdas beste. Kommunen bør også sikre seg forkjøpsrett ved eventuelt fremtidig 

videresalg.  

3. Rådmannen fremmer sak for kommunestyret om resultatet av forhandlingene for 

godkjenning.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Rådmannen gikk i forhandlinger med Åsa Vel i tråd med kommunestyrets vedtak. Det ble 

avholdt et innledende møte den 22. desember 2015. Ved ekstraordinært årsmøte i Åsa Vel 

den 13. januar 2016 fikk styret årsmøtets fullmakt til å gå i forhandlinger med kommunen. 

 

Forhandlinger ble avholdt den 20. januar 2015. Partene ble da enige om en kjøpesum på 

NOK 3 100 000,- men med forbehold om finansiering for kjøper. Videre ble det avtalt at 

kommunen får tinglyst forkjøpsrett ved eventuelt fremtidig videresalg av eiendommen til 

takst utført av en NTF-sertifisert takstmann, men minimum for NOK 3.178.550,-. Grunnen 

til at kjøpesummen minimum ble satt til NOK 3.178.550,- er at Åsa Vel skal få dekket sine 

omkostninger ved kjøpet dersom kommunen velger å benytte forkjøpsretten. Forkjøpsretts- 

heftelsen skal ikke være til hinder for at kjøper kan overdra kjøpekontrakten til et 



aksjeselskap hvor Åsa Vel er majoritetsaksjonær. Bakgrunnen for at Åsa Vel gis rett til å 

overdra kjøpekontrakten til et aksjeselskap hvor Åsa Vel er majoritetsaksjonær er å legge til 

rette for finansiering av kjøpet for Åsa Vel. 

 

Ved ekstraordinært årsmøte i Åsa Vel den 3. februar 2016 fikk styret fullmakt til å inngå 

kjøpekontrakt av skolen med Ringerike kommune. 

 

Juridiske forhold  

 

Rådmannens oppfatning er at kjøpesummen på NOK  3.100.000,- utgjør markedspris. Dette 

er basert på at det er innhentet to uavhengige takster hvor salget skjer til høyeste takst. 

 

Det vil videre bli tinglyst en rett for Ringerike kommune til å ha liggende og vedlikeholde 

KUR-anlegget med ledninger, samt ha rett til adkomstvei til anlegget over 

eiendommen, dimensjonert for Septikservice sine biler.   

 

Videre skal det tinglyses rettighet for eiendommene gnr. 22, bnr. 24 og gnr. 22, bnr. 74 til å 

ha liggende og vedlikeholde stikkledning på eiendommen. 
 

I forbindelse med at Ringerike kommune har et KUR-anlegge liggende på eiendommen vil 

det bli tinglyst en skadesløserklæring knyttet til disse rettighetene til fordel for den til enhver 

tid eier av eiendommen. Erklæringen vil lyde som følger: 

 

«Rettighetshaver skal holde eier av eiendommen skadesløs for ethvert økonomisk tap 

grunneiere blir påført som en følge av rettigheten. Dette gjelder likevel ikke dersom 

skaden/tapet skyldes  forhold grunneier er ansvarlig for». 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er av den oppfatning at den fremforhandlede kontrakten er i tråd med 

kommunestyrets vedtak i sak 153/15. Kjøpesummen på NOK 3.100.000,- er i tråd med 

høyeste takst som gir uttrykk for markedsverdien. Kommunen er også sikret en forkjøpsrett 

ved evt. fremtidig videresalg. Forkjøpsretten er ikke til hinder for at Åsa Vel overdrar 

kjøpekontrakten til et aksjeselskap forutsatt at ÅSA Vel er majoritetsaksjonær. Dette åpner 

for finansieringsmuligheter for Åsa Vel noe som sikrer at eiendommen vil brukes til bygdas 

beste.  

 
Rådmannen vi derfor anbefalte kommunestyret å akseptere salg av skolen på de vilkår som 

fremkommer av kjøpskontrakten.  

 

 

Vedlegg 

 

Kjøpekontrakt 

 

 

 Ringerike kommune, 09.02.2016 

 

 

 



 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder:  

 

saksbehandler: Torunn Kaspersen 

 

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

 



KJØPEKONTRAKT
mellom

RingerikeKommune
og

ÅsaVel
vedrørendesalgav

Tjyruhjellveien4, 3512Hønefoss
“VegårdSkole”



1. PARTENEOGEIENDOMMEN
RingerikeKommune,org.nr.940100925,(Selger), eiergnr.21,bnr. 8 medpåståendebygningerog
anleggi Ringerikekommune(Eiendommen).
og
ÅsaVel,orgnr.:org.nr.993208191(Kjøper)
er enigeom at Eiendommenskaloverdrasfra Selgertil Kjøperpådevilkårsomfølgeravdenne
avtalenunderforutsetningavpolitiskgodkjennelseavkommunestyret,akseptavekstraordinært
årsmøtei ÅsaVelogat Kjøperoppnårfinansiering.

Eiendommenoverdrasfri for pengeheftelser.

Følgendeheftelservil væretinglyst på eiendommenvedoverdragelse:

Ringerikekommuneskalharettighet til å ha liggendeogvedlikeholdeKUR-anleggetmedledninger,
samtha rett til adkomstveitil anleggetovereiendommen,dimensjonertfor Septikservicesinebiler.
Videreskaldet tinglysesrettighet for eiendommenegnr.22,bnr.24oggnr.22,bnr.74 til å ha
liggendeogvedlikeholdestikkledningpåeiendommen.

Detskalogsåtinglysesenskadesløserklæringknyttet til disserettighetenetil fordel for dentil
enhvertid eieraveiendommen.Erklæringeneskallydesomfølger:

«Rettighetshaverskalholdeeieraveiendommenskadesløsfor ethvert økonomisktap grunneiereblir
påført somen følgeavrettigheten.Dettegjelderlikevelikkedersomskaden/tapetskyldesforhold
grunneierer ansvarligfor».

Følgendeheftelsevil bli inntatt i skjøtet:
Ringerikekommunehar forkjøpsrettvedeventueltfremtidigvideresalgaveiendommentil takst
utført aven NTF-sertifiserttakstmann,menminimumfor NOK3.178.550,-.Denneheftelsener ikketil
hinderfor at kjøperkanoverdrakjøpekontraktentil et aksjeselskaphvor ÅsaVeler
majoritetsaksjonær.

2. KJØPESUMMENOGEIENDOMMENSAVKASTNINGOGKOSTNADER
2.1Kjøpesummenogomkostninger
Kjøpesummenfor Eiendommener NOK3.100.000,-(Kjøpesummen).
I tilleggskalKjøperbetaledokumentavgiftkr. 77.500,-ogtinglysingsgebyrkr. 525,-for skjøtetog
eventuellepantedokumenter(kr.525,-pr. stk.)til Kjøperslångiver.
Detbetyr at Kjøpertotalt skalbetaleNOK3.178.550,- (Vederlaget).

2.2Eiendommensavkastningogkostnader
Selgerhar rett til denavkastningEiendommengir frem til ogmeddendagenKjøperovertar
Eiendommen.Til sammetid svarerSelgerfor kostnadenevedEiendommen.
Senest[30] dageretter OvertakelseskalSelgerogKjøperdirektesegi mellomforeta pro & contra
oppgjørfor inntekterogutgifter knyttet til Eiendommenper Overtakelse.Hvisparteneikkeblir enige
om dette oppgjøretinnenfristen,kanhveravpartenekreveat en uavhengigstatsautorisertrevisor
sompartenei fellesskapoppnevnerogbekoster,avgjør hvordanoppgjøretskalforetasmed
bindendeogendeligvirkningfor partene.Denneavgjørelsenskalforeliggesenest14 dageretter at
revisorer oppnevnt.

2.3Forsinketbetaling



BetalesikkeVederlageteller annetuteståendebeløp etter denneavtalenvedforfall, skalskyldneren
betaleforsinkelsesrentei henholdtil forsinkelsesrentelovenfra forfall til betalingskjer.

3. OVERTAKELSE,RISIKOOVERGANGOGOPPGJØR
EiendommenskalovertasavKjøper4. april 2016(Overtakelse).
FrasammetidspunktovertarKjøperrisikoenfor at det inntrer omstendighetersomutgjørenmangel
eller bruddpågarantienesomgisper Overtakelse.
Oppgjøretunderdenneavtalenskalgjennomføresi samsvarmedoppgjørsavtaleni vedlegg5, og
SelgerogKjøperpåtarseghervedå oppfyllesinerespektiveplikter etter oppgjørsavtalen.



4. BETINGELSERFORGJENNOMFØRINGAVAVTALEN
4.1Kjøpersbetingelser
Kjøpersforpliktelsetil å gjennomføredenneavtalen er betingetavat følgendevilkårer oppfylt eller
frafalt avKjøper:

(a) Dethar ikkeinntruffet vesentligbruddpåSelgersforpliktelseretter denneavtalen.
(b) Ekstraordinærtårsmøtei ÅsaVelhar godkjentkjøpet

4.2Selgersbetingelser
Selgersforpliktelsetil å gjennomføredenneavtalen er betingetavat følgendevilkårer oppfylt eller
frafalt avSelger:

(a) Dethar ikkeinntruffet vesentligbruddpåKjøpersforpliktelseretter denneavtalen.
(b) Kommunestyreti Ringerikekommunehar godkjentsalget

4.3Oppfyllelseavbetingelsene
SelgerogKjøperskalgjøredet sommedrimelighetkanforventesavdemfor at betingelsenefor
gjennomføringavavtalenoppfyllesuten ugrunnetopphold,likevelslikat KjøperogSelgerstårhelt
fritt til å gjøregjeldendeforbeholdenei punkt4.1 eller 4.2.

4.4Betydningenav at avtalenbortfaller
Hvisavtalenbortfaller somfølgeavat Selgerseller Kjøpersbetingelserikkeblir oppfylt eller frafalt,
kaningenavpartenerette kravom kostnadsdekningeller annetmot denannenpart. Hvisavtalen
bortfaller somfølgeavat enpart bryter sineplikter etter avtalen,kandenannenpart likevelgjøre
gjeldendeerstatningskravsomfølgeavavtalebruddet.

5. SELGERSPLIKTERFØROVERTAKELSE
Fremtil OvertakelseskalSelgersørgefor:
(a)At Eiendommeni periodenfra signeringavdenneavtalentil Overtakelseforvaltespåsedvanlig
måte.

(b)At Selgerikkeinngårnyeavtaleravvesentligbetydningfor Eiendommen,ogat ingenavtalerav
vesentligbetydningfor Eiendommenheves,endreseller siesopp uten Kjøpersskriftligesamtykke.

(c) Ikkeå tilskyndeeller foreta noesomville utgjørebruddpåSelgersgarantieri punkt 7.

(d)Å holdeEiendommenfullverdiforsikret.

(e)At Eiendommensledigearealerryddesogrengjørespåsedvanligmåtefør Overtakelse.



6. SELGERSANSVARETTERAVHENDINGSLOVEN,MV.
Eiendommenovertassomdener, jf. avhendingsloven§ 3-9.Det foreliggerenmangelhvisSelgerfør
signeringenavdenneavtalengir enuriktig opplysningsomnevnt i avhendingsloven§ 3-8eller
forsømmerå gienopplysningsomnevnt i avhendingsloven§ 3-7.4
Vedanvendelsenavavhendingsloven§ 3-7og3-8hefter Selgerikkefor uriktigeeller manglende
opplysningersomer utarbeidetavandreennSelger(f.eks.tekniskerapporter,grunnanalyser,
takster,utarbeidetavpersonerengasjertavSelger), selvom Selgerhargjort opplysningene
tilgjengeligfor Kjøper.
Kjøperfraskriverseghervedenhverrett til å gjøre kravgjeldendemot Selgeri medholdav
avhendingsloven§ 3-9annetpunktumogethvert annet lovfesteteller ulovfestetgrunnlag,herunder
reglerom ansvarfor uriktigeogmanglendeopplysningeretter avtaleloveneller annetgrunnlag.Det
betyr at Selgersansvarer uttømmenderegulert i denneavtalen,ogat Kjøperbarekangjørekrav
gjeldendemot SelgerhvisSelgerharbrutt uttrykkeligebestemmelseri denneavtalen.
Dette punkt6 begrenserikkeKjøpersrett til å gjøre kravgjeldendesomfølgeavforsinkelsesom
skyldesforhold påSelgersside.

7. SELGERSGARANTIER
Selgergarantererat følgendevil gjeldeper Overtakelse,likevelslikat garantienei bokstav(d) til og
med(e)baregjeldervedsigneringenavdenneavtalen:
(a)At Selgereier Eiendommenoger hjemmelshavertil denne.

(b)At Eiendommenikkeharblitt vesentligskadetetter signeringavdenneavtalen.Det foreligger
likevelikkebruddpådennegarantienhvisi) kostnadenetil gjenoppføring/reparasjonog leietapsom
følgeavskadener fullt dekketaven forsikringeller dekkesavSelgereller Selgerstiller betryggende
sikkerhetfor dissekostnadeneogleietapet,og ii) alleleietakerei Eiendommenbekrefterat devil
videreføreeller gjenopptasitt leieforholdpåuendredevilkåretter gjenoppføring/reparasjon.

(c)At det ikkeeksistererandreheftelserpåEiendommen(herunderløsningsretter)enndesomer
angitt i vedlegg2 ogi denneavtalenspkt. 1.

(d) At Selgerikkekjennertil kraveller rettigheter sombegrenserEiendommensbruk eller utnyttelse
ut overdet somfremgåravEiendommensgrunnboksblad eller gjeldendereguleringsplanmed
reguleringsvedtekterfor Eiendommen.



(e)At det ikkeforeliggerskriftligepåleggmv. fra offentligemyndighetersomgjelderEiendommen,og
somikkeer betalt elleroppfylt påannenmåte.

Selgergir ingenandreuttalte eller implisitte garantierennde somgisovenfori dette punktet.

8. BEGRENSNINGERI SELGERSANSVAR
8.1Kjøperskunnskap
Kjøperkanikkegjøregjeldendesombruddpåpunkt 6 eller 7 noehankjenteeller burdekjennetil
vedsigneringenavdenneavtalen.Dennebegrensningeni Selgersansvargjelderikkevedbruddpå
punkt 7 bokstav(a)(omeierskaptil Eiendommen).
8.2Reklamasjon
Kjøpertaper retten til å gjørebruddpådenneavtalengjeldendehvisKjøperikkeinnen60dageretter
at hanoppdageteller burdehaoppdagetavtalebruddet, gir Selgerskriftligmeldingom at
avtalebruddetvil bli gjort gjeldendeoghvaavtalebruddetbeståri. Uansetttaper Kjøperretten til å
gjøreavtalebruddgjeldendehvisKjøperikkesenderslikreklamasjoninnenett år etter Overtakelse.
Reklamasjonsfristeneovenforgjelderikkefor bruddpåpunkt 7 bokstav(a)(omeierskaptil
Eiendommen). Foret sliktbruddmåKjøpersendeenskriftlig reklamasjonsomnevntsenesttre år
etter Overtakelse.DessutenkanKjøperfor et sliktbruddikkekreveat Selgerdekkertap somskyldes
at Kjøperharunnlatt å giSelgerskriftligmeldingom bruddet innen60dageretter at hanoppdaget
det.
Reklamasjonsfristenei dette punkt 8.2gjelderikkehvisSelgerforsettlighar forvoldt avtale-bruddet.
8.3Omfangetav erstatningen
Selgerkanikkeholdesansvarligfor indirektetap somdefinert i avhendingsloven§ 7-1(2),selvom
Selgerharutvist skyld.Tapteleieinntekter(herunder bortfalt rett til dekningavfelleskostnader)skal
likevelansessomdirekte tap.
Kjøperskravskalberegnesnetto etter fradragfor i) skatte-og avgiftsbesparelsersomKjøperkan
nyttiggjøreseg,og ii) det Kjøperhar rett til å kreveerstattet fra tredjemann,herunderet
forsikringsselskap.Hviset tap er betinget,kanSelger førstholdesansvarligfor tapet hvisognår tapet
mådekkesavKjøper,ogKjøperkanoverholdefristene i punkt 8.2vedå gi skriftligmeldingom det
betingedetapet før utløpet avdissefristene.



8.4Beløpsmessigansvarsbegrensning
Selgersansvarfor bruddpåpunkt 6 eller 7 i avtalener underlagtfølgendebegrensninger:
(a)Kjøperkanikkegjøregjeldendeenkeltståendebruddsommedførertap påmindreennNOK
50.000,-ogdet skalsesbort fra slikebruddvedvurderingenavom beløpsgrenseni bokstav(b)
nedenforer nådd.

(b)KjøperkanikkegjørekravgjeldendemedmindreKjøperssamledekravoverstigerNOK500.000,-
menhvisKjøperssamledekravoverstigerdennebeløpsgrensen,har Kjøperrett til erstatningeller
prisavslagfra førstekrone.

(c)Selgerssamledeansvarer begrensetoppadtil kr. 310.000,-[10 %av Kjøpesummen]. Denne
ansvarsbegrensningengjelderlikevelikkevedbruddpåpunkt 7 bokstav(a)(omeierskaptil
Eiendommen), eller punkt7(b)(omvesentligskadepåEiendommen) eller hvisSelgerhar forvoldt
tapet forsettlig.

Ansvarsbegrensningenei dette punkt8.4gjelderbare vedbruddpåpunkt6 eller 7 ogikkevedbrudd
påandrepunkter i denneavtalen.
8.5Samletansvarsbegrensningfor ethvert brudd påavtalen
Selgerssamledeansvarfor bruddpådenneavtalen(herunderpunkt7 bokstav(a)(omeierskaptil
Eiendommen) ogpunkt 5, 6 eller 7 i avtalen)er underenhveromstendighetbegrensettil Vederlaget,
medmindreSelgerhar forvoldt tapet forsettlig.
8.6Betydningenav ansvarsbegrensningenefor Kjøpesummen
ParteneharvedfastsettelsenavKjøpesummentatt hensyntil begrensningenei Selgersansvaretter
punkt 6, 7 og8.

9. BEFØYELSERVEDBRUDDPÅAVTALEN
Med debegrensningersomfølgeravdenneavtalen,kanhveravpartenegjøremisligholdsbeføyelser
etter avhendingslovengjeldendehvisdenannenpart bryter avtalen,herunderheveavtalenhvisden
annenpart gjørsegskyldigi vesentligkontraktsbrudd.Selgertar forbeholdom at Selgershevingsrett
stårvedlagi de tilfeller somer regulerti avhendingsloven§ 5-3(4).

10.MERVERDIAVGIFT.OVERFØRINGAVJUSTERINGS-/TILBAKEFØRINGSFORPLIKTELSEROG-
RETTIGHETER
Parteneer enigeom at Selgersjusterings-/tilbakeføringsforpliktelserog -rettigheter tilknyttet
Eiendommenskaloverførestil Kjøperper Overtakelse. InnenOvertakelseskaldet derfor inngåsen
egenavtaleom overføringavplikt/rett til å justere/tilbakeføremerverdiavgiftsomtilfredsstiller
kravenefor slikoverføringetter gjeldendemerverdiavgiftsregelverk,jf. vedlegg4.



11.FULLSTENDIGAVTALE
Denneavtalenmedvedleggutgjørheleavtaleforholdet mellomparteneogerstatterenhvertidligere
avtaleeller forståelsemellompartenevedrørendedet somer regulert i denneavtalen.

12.FRASKRIVELSEAVRETTENTILÅ GJØREKRAVGJELDENDEMOTANDREENN SELGER
Kjøperfraskriverseghervedenhverrett til å gjøre kravgjeldendemot nåværendeeller tidligere
styremedlemmereller ansattehosSelgereller selskapi sammekonsernsomSelger,Selgers
aksjeeiere(direkteogindirekte)eller Selgersrådgivereeller representantersomfølgeavderes
handlingereller unnlatelserfrem t.o.m.Overtakelse.DessutenskalKjøperholdedissepersonene
skadesløsefor det tilfelle Kjøpersaksjeeiere(direkteogindirekte)eller kreditorergjørkravgjeldende
mot demsomfølgeavdereshandlingereller unnlatelseri forbindelsemedinngåelseneller
oppfyllelsenavdenneavtalenmedvedlegg.

13.MEDDELELSER
Enhvermeddelelsei forbindelsemeddenneavtalenskalskjeper breveller e-posttil følgende
adresser:
ForSelger:
RingerikeKommunevedPerChristianFrøislie,mail:Per.Froislie@ringerike.kommune.no
ForKjøper:
ÅsaVelv/………ogmedOvertakelseskalallemeddelelsersendesmedkopi til:
Eiendomsmegler1 v/ KristinGamkinnSørakerogKenneth Simonsen
Mail: kristin@em1ringerike.noogkenneth@em1ringerike.no
Adr:SøndreTorv,Postboks317,3502Hønefoss.

14.LOVVALGOGTVISTELØSNING
Denneavtalener underlagtnorskrett. Norskelovvalgsreglerskalikkekunneledetil valgavet annet
landsrett.
Enhvertvist sommåtte oppståmedtilknytningtil denneavtale,avgjøresvedordinærrettergangmed
Ringeriketingrett someksklusivtverneting.Kretsen avkompetentedomstoleri henholdtil de
alminneligereglerfor midlertidigsikringbegrensesikkeavdet somer bestemther.



15.VEDLEGG
Vedlagtfølger:
1. Firmaattesterfor SelgerogKjøper

2. Grunnboksutskriftermedservitutter

3. Prospektmedvedlegg

4. Justeringsavtale

5. Oppgjørsavtale

16.UNDERSKRIFT
Denneavtalener i dagunderskreveti tre eksemplarer, hvoravparteneog[Megler]beholderett hver.
[sted], [signeringsdato]for [Selger] for [Kjøper]
[Selgersrepr.] [Kjøpersrepr.]
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Delegeringsreglement  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Delegeringsreglement datert 20.juni 2013 for Ringerike kommune vedtas med tillegg 

av nytt  punkt 2.7 III.  

 

2. Punkt 2.7 III skal lyde: Kommunestyrets avgjørelsesmyndighet til å begjære påtale på 

vegne av kommunen er delegert  til rådmannen, jf. straffeprosessloven § 81.a 2 ledd. 

 

3. Begrepet «hovedkomite» endres til «hovedutvalg». 

 
 

Behandling i Formannskapet 16.02.2016: 

 

Forslag fra Arnfinn Holten (Krf) p.v.a. Ap, H, V og Krf til nytt punkt 3 

 

«Begrepet «hovedkomite» endres til «hovedutvalg».» 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

 

Punkt 1 i rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Punkt 2 i rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Holtens forslag til punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/364-1   Arkiv: 047 &00  

 

Delegeringsreglement  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Delegeringsreglement datert 20.juni 2013 for Ringerike kommune vedtas med tillegg av nytt  

punkt 2.7 III.  

 

Punkt 2.7 III skal lyde: Kommunestyrets avgjørelsesmyndighet til å begjære påtale på vegne 

av kommunen er delegert  til rådmannen, jf. straffeprosessloven § 81.a 2 ledd. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

 

Innledning / bakgrunn 
 

Ringerike kommunestyre vedtok i sitt møte den 20. juni 2013 nytt delegeringsreglement. 

Det er kommunestyret selv som må fatte vedtak om delegering, dette i henhold til 

kommuneloven § 6 jf. § 39 nr.2.    

Kommuneloven § 6 har følgende ordlyd: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste 

kommunale og fylkeskommunale organer. De treffer vedtak på vegne av kommunen eller 

fylkeskommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.» 

 

Delegeringsreglementet som ble vedtatt i 2013 tar innledningsvis for seg generelle 

forutsetninger og retningslinjer, deretter behandles ordførers myndighet og ansvar. I  kapittel 

2 behandler reglementet hvordan myndigheten er delegert i Ringerike kommune. I kapittel 3 

behandles reglement og saksbehandlingsregler, og i kapittel 4 gis en oversikt over den 

myndighet som kommuneloven legger til kommunestyret. 

 

Juridiske forhold  
  



I henhold til kommuneloven § 39 nr. 2 skal kommunestyret vedta reglement for delegasjon 

av avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at 
kommunestyret ble konstituert. Siste vedtatte reglement, og eventuelle andre vedtak gjelder 

inntil nytt reglement er vedtatt. 

 

Ovennevnte bestemmelse betyr, at det nå sittende kommunestyre må fatte vedtak om 

delegering og avgjørelsesmyndighet. 

 

Rådmannens vurdering 
  

Delegeringsreglementet fra 2013 er relativt nytt, og rådmannen ser ikke behov for endring 

av selve reglementet på nåværende tidspunkt.  

 

Punkt 2.7 i reglementet gjelder avgjørelsesmyndighet delegert fra kommunestyret til 

rådmannen. Rådmannen ønsker her å få inn en presisering om retten til å begjære påtale, slik 

at det ikke skal være tvil om at rådmannen er delegert denne myndighet. I tidligere 

delegeringsreglement var dette tatt inn som eget punkt, og bør inn også i reglementet som 

ble vedtatt i 2013. 

 

Det er straffeprosessloven § 81 a, 2. ledd  som gir kommunestyret hjemmel til å delegere 

denne myndigheten til rådmannen. 

 

Når det er nødvendig, eller ønskelig med endringer av reglementet står kommunestyret fritt 

til både å endre selve reglementet, samt til å gjøre vedtak om delegering av enkeltsaker. 

  

Det delegerende organ kan når som helst trekke fullmakten som er gitt tilbake, det kan gi 

generelle eller konkrete instrukser hvordan underordnet organ skal avgjøre saker, eller det 

kan beslutte at det selv skal treffe vedtak i en bestemt sak som ligger innenfor rammen av et 

generelt delegeringsvedtak, dette med bindende virkning for det underordnende organ. Det 

delegerende organ kan ta det underordnede organs vedtak opp til ny vurdering, eventuelt å 

omgjøre dette i samme omfang som det kunne omgjort sitt eget vedtak, det vil i praksis si, i 

første rekke til gunst for en part.  

 

Kommunestyret kan aldri delegere fra seg selve ansvaret for de avgjørelser som skal treffes, 

og enkelte saker kan ikke delegeres, dette i henhold til kommuneloven jf. 

delegeringsreglementet. 

 

Saker om delegering vil således bli lagt frem til politisk behandling så snart det er behov for 

dette. 

 

 

Vedlegg 
 

Delegeringsreglement vedtatt 20. juni 2013 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.01.2016 



 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Else-Gro Warp 

 

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

 



RINGERIKE KOMMUNE 
d  
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KOMMUNESTYRETS DELEGERING AV 

AVGJØRELSESMYNDIGHET I RINGERIKE KOMMUNE 

(Vedtatt av kommunestyret i møte 20. juni 2013) 
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INNHOLDSFORTEGNELSE 

 

 

1. Innledning 

1.1  Generelle forutsetninger og retningslinjer      s. 3 

1.2  Om ordførerens myndighet og ansvar      s. 5 

 

2. Delegering – Hvordan myndigheten er delegert i Ringerike kommune 

 

2.1  Avgjørelsesmyndighet delegert fra kommunestyret til formannskapet  s. 6 

2.2  Avgjørelsesmyndighet delegert fra kommunestyret til ad hoc – utvalg  s. 7 

2.3  Avgjørelsesmyndighet delegert fra kommunestyret til  

hovedkomite for helse, omsorg og velferd      s. 7 

2.4  Avgjørelsesmyndighet delegert fra kommunestyret til  

hovedkomite for miljø- og arealforvaltning      s. 7 

2.5  Avgjørelsesmyndighet delegert fra kommunestyret til  

hovedkomite for oppvekst og kultur       s. 8 

2.6  Avgjørelsesmyndighet delegert fra kommunestyret til valgstyret   s. 9 

2.7  Avgjørelsesmyndighet delegert fra kommunestyret til rådmann   s. 9 

 

3. Reglementer og saksbehandlingsregler 

 

3.1  Regler for lukking av møte i folkevalgt organ     s. 10 

3.2  Regler for klagebehandling i ordinært klageorgan og for  

særskilt klagenemd         s. 10 

3.3  Regler for folkevalgtes rett til innsyn i dokumenter     s. 12 

3.4  Regler for mindretallsanke       s. 13 

3.5  Regler for når andre enn et utvalgs medlemmer kan ta del i  

utvalgets møte         s. 13 
 

4. Oversikt over myndighet som kommuneloven legger til kommunestyret  

  

4.1      Kommunestyrets myndighet       s. 14 

4.2      Rådmannens myndighet       s. 16 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. INNLEDNING 
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1.1 Om generelle forutsetninger og retningslinjer for delegering 

1.1.1 KOMMUNELOVEN 

 

Kommuneloven er utgangspunktet for all delegering (eller fordeling) av avgjørelsesmyndighet 

i en kommune. Den er avgrenset slik at den i de ulike bestemmelsene (paragrafene) lister opp 

hva kommunestyret skal avgjøre selv. Det som ikke er nevnt på denne måten i 

kommuneloven, kan altså delegeres til andre. I reglementets punkt 4.1 er alt som 

kommunestyret skal avgjøre selv listet opp med henvisning til hvor du finner det i 

kommuneloven. 

 

1.1.2 SÆRLOVER 

Mange særlover delegerer også myndighet «til kommunen»; det betyr det samme som 

kommunestyret. Svært mye av det som er delegert «til kommunen» i en særlov kan delegeres 

videre fra kommunestyret til (ulike) utvalg eller administrasjonen. 

 

1.1.3 RÅDMANNEN 

Kommuneloven bruker betegnelsen «administrasjonssjef», men det betyr det samme som 

rådmann; lederen for den administrative delen (de ansatte) i en kommune. All delegering fra 

de styrende organer (det politiske nivå med kommunestyret på toppen) skal alltid skje til 

rådmannen når noe blir delegert til administrativt nivå. 

 

1.1.4 HVA ER DET SOM DELEGERES 

Delegering betyr overføring av avgjørelsesmyndighet. Det er altså sin egen rett (rettslige 

kompetanse) til å ta avgjørelser man overfører til en annen (eller andre).  

 

1.1.5 HVOR LENGE VARER EN DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET 

Delegert avgjørelsesmyndighet varer helt til den kalles tilbake. Den kan kalles tilbake i sin 

helhet; den kan innsnevres eller utvides i takt med organisasjonsendringer eller den kan 

tildeles eller kalles tilbake for en enkelt sak. 

 

1.1.6 LOJALITETSKRAVET VED DELEGERT AVGJØRELSESMYNDIGHET  

Den som får delegert avgjørelsesmyndighet skal lojalt utøve den overførte myndigheten i tråd 

med planer, sedvaner og andre rammer som ligger til grunn for delegeringen av myndighet. 

Det gjelder uansett hvor man befinner seg i «delegeringshierarkiet». 

 

1.1.7 VIDEREDELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET 

Den som får delegert avgjørelsesmyndighet (slik som f.eks. rådmannen får ved delegering fra 

kommunestyret til rådmannen) vil gjennomgående ha anledning til å delegere denne 

myndigheten videre til andre, som igjen kan delegere videre osv. I Den som får delegert 

avgjørelsesmyndighet (slik som for eksempel rådmannen får ved delegering fra 

kommunestyret til rådmannen) vil gjennomgående ha anledning til å delegere denne 

myndigheten videre til andre, som igjen kan delegere videre osv. I slike tilfelle er det 

avgjørende at det er klarhet i all videredelegering, slik at det ikke oppstår «brudd» i 
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delegeringsrekken. (Det kan også medføre at vedtak/avgjørelser blir ugyldige hvis det er slike 

«brudd»). 

 

1.1.8 HVORFOR SKJER DET DELEGERING AV AVGJØRELSESMYNDIGHET 

Begrunnelsen for delegering er helt enkelt å skape effektivitet. Det er nødvendig innenfor 

(nesten) alle organisasjoner, virksomheter, bedrifter; hva enten de er private eller offentlige. 

Ringerike kommune er umulig å drive uten en utstrakt delegering både av politisk og 

administrativ avgjørelsesmyndighet. Den enkelte kan jo selv se for seg hva som ville skje hvis 

rådmannen som person skulle ta alle avgjørelser på administrativt nivå – eller hva som ville 

skje hvis kommunestyret skulle fatte alle vedtak i alle saker av politisk karakter. 

Delegering av avgjørelsesmyndighet i kommunen tjener altså til å styrke en bred folkevalgt 

styring av lokaldemokratiet.  

 

1.1.9 OVERSKRIDELSE AV FULLMAKT  

Man kan aldri overføre større rett enn man har selv. Ingen har rett til å ta avgjørelser uten at 

dette følger av tildelt eller delegert myndighet, men dersom det skjer kan det likevel føre til at 

kommunen i særlige tilfelle blir pådratt ansvar fordi den andre parten handler i tillitt til at 

korrekt delegering av avgjørelsesmyndighet foreligger. Delegering ligner mye på fullmakt 

innenfor avtaleretten og har derfor også betydning utenfor og for flere enn den som delegerer 

og den det blir delegert til.  
 

1.1.10 «PRINSIPIELL KARAKTER» OG «KURANTE SAKER» 

Disse begrepene finnes både i kommunelovens kommentarer og andre steder, så som i 

nærværende reglement og regler. Med «prinsipiell karakter» menes gjerne saker som (skal) 

avgjøres på rent politisk grunnlag; f.eks. hvor mange skjenkebevillinger som skal finnes i 

kommunen. Selve tildelingen av skjenkebevilling til den enkelte søker er en «kurant sak» som 

følger direkte av regler som allerede er fastsatt i lov og/eller forskrift. 

 

Likeledes vil ofte den første saken i sitt slag på et saksområde være av «prinsipiell karakter»; 

de etterfølgende sakene på samme område vil være «kurante saker» fordi retningslinjene for 

avgjørelser er trukket opp gjennom den første saken. 

 

Slik vil det også være når man ønsker å endre en innarbeidet praksis. Den første saken i et 

slikt tilfelle vil være av «prinsipiell karakter» fordi den fastlegger en ny praksis, mens de 

etterfølgende sakene vil være «kurante saker» når de følger den nye praksisen. 

Saker som alene avgjøres uten skjønnsutøvelse - der reglene er trukket opp gjennom lov 

og/eller forskrift - vil gjennomgående være «kurante saker».   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Om ordførerens myndighet og ansvar 
Ordføreren er den øverste leder av kommunens politiske virksomhet.  
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I kraft av sin posisjon har ordføreren myndighet til å gi uttalelser på vegne av kommunestyret 

i saker hvor det ikke er tid til å forelegge saken for behandling i kommunestyret 

 

Ordføreren har også myndighet til å utøve eierrettigheter i selskaper der kommunen er eneeier 

eller medeier og myndighet til å representere kommunen i slike selskapers generalforsamling.   

 

Spørsmål/saker av prinsipiell karakter skal likevel tas opp til politisk behandling dersom det 

er tid til det 

 

I de tilfelle hvor det oppstår tvil om hvilken hovedkomite som skal behandle en sak, er det 

ordførerens myndighet og ansvar å tildele saken til en av kommunens hovedkomiteer. 

 

Ordføreren har også – innenfor særskilt bevilgede rammer – myndighet til å bruke midler til 

gaver og representasjon på vegne av kommunen. 

 

Ordføreren er kommunestyrets lovlige stedfortreder i rettslig sammenheng og mottar alle 

forkynnelser og meddelelser når kommunen er part i en rettstvist.  

 

Ordføreren kan skriftlig delegere sin stedfortrederkompetanse hva angår 

søksmålskompetanse, partsrepresentasjon og anvendelse av rettsmidler til administrasjonen 

v/rådmann for en enkelt anledning eller for bestemte sakstyper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. HVORDAN MYNDIGHET ER DELEGERT I RINGERIKE 

KOMMUNE 
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2.1 AVGJØRELSESMYNDIGHET DELEGERT FRA KOMMUNESTYRET 

TIL FORMANNSKAPET 

 
Formannskapet er delegert myndighet til å: 

 

1 treffe vedtak i saker som skulle vært behandlet og avgjort i et annet organ, når det er 

nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle det aktuelle organet 

(jf. kommunelovens § 13) 

2 ved enstemmighet, kreve at det avholdes ekstraordinært møte i kommunestyret 

3 behandle alle økonomi- og strategiplaner, samt årsbudsjett 

4 behandle saker som er av prinsipiell interesse og som ikke faller inn under en av 

hovedkomiteene (er det tvil om hvor en sak politisk hører hjemme, avgjøres dette av 

ordføreren) 

5 avgjøre spørsmål som gjelder hovedlinjene i kommunens lønns- og personalpolitikk 

6 utarbeide kommuneplan m/arealdel og stå for utarbeidelse av kommunedelplaner 

7 avgjøre anvendelse av konsesjonsavgiftsfondet etter industrikonsesjonsloven 

8 avgi uttalelser på kommunens vegne i alle konsesjonssaker, unntatt etter 

industrikonsesjonslovens kap. III 

9 avgjøre anvendelse av konsesjonsavgift etter vassdragsreguleringsloven 

10 avgi uttalelser på kommunens vegne i alle saker etter vassdragsreguleringsloven 

11 avgi uttalelse på kommunens vegne etter forurensningsloven i søknader om utslipp i 

saker som faller inn under fylkeskommunal eller statlig forurensningsmyndighet 

12 fatte avgjørelser etter lov og forskrift i alkoholsaker så langt dette kan delegeres 

13 avgjøre løyve til bruk av bompenger etter vegloven 

14 uttale seg på kommunens vegne i alle løyvesaker etter lov om samferdsel, på de 

områder som ikke er delegert til rådmannen 

15 behandler saker som rådmannen finner hensiktsmessig å legge frem for politisk 

behandling (gjelder saker som i utgangspunktet er tillagt rådmannens 

avgjørelsesmyndighet) 

16 avgjøre spørsmål om å kreve offentlig påtale etter strl. § 79, 5.avsnitt dersom 

rådmannen finner politisk behandling nødvendig (ellers er dette lagt til rådmannens 

avgjørelsesmyndighet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 AVGJØRELSESMYNDIGHET DELEGERT FRA KOMMUNESTYRET 

TIL «AD HOC» - UTVALG 
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Kommunestyret delegerer myndighet til hovedkomiteene slik at de kan opprette «ad hoc» - 

utvalg til forberedende behandling av saker og til å utføre særskilte verv innenfor de 

respektive hovedkomiteenes område. 

 

Valg av medlemmer og fastsettelse av mandat for slike «ad hoc» - utvalg foretas av de 

respektive hovedkomiteene.  

 

«Ad hoc» - utvalgene kan gis myndighet til å avgjøre enkeltsaker som har direkte tilknytning 

til «ad hoc» - utvalgets oppdrag, jf. også kommunelovens § 10 nr. 5.  

 

Innstilling fra «ad hoc» - utvalg skal fremmes til videre behandling via rådmannen. 

 
 

2.3 AVGJØRELSESMYNDIGHET DELEGERT FRA KOMMUNESTYRET 

TIL HOVEDKOMITE FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD 
 

Kommunestyrets avgjørelsesmyndighet er delegert til hovedkomiteen innenfor følgende 

områder når det gjelder prinsipielle avgjørelser: 

  

1 Lov om vern mot tobakksskader 9. mars 1973 nr. 14 

2 Lov om vern mot smittsomme sykdommer 5. aug. 1994 nr. 55 

3 Lov om serveringsvirksomhet 13.  juni 1997 nr. 5 

4 Lov om psykisk helsevern 2. juli 1999 nr. 62 

5 Lov om helsepersonell 2. juli 1999 nr. 64 

6 Lov om helsemessig og sosial beredskap 23. juni 2000 nr. 56 

7 Lov om introduksjon m.m. 4. juli 2003 nr. 80 

8 Lov om husbanken m/forskrifter 29. mai 2009 nr. 30 

9 Lov om sosiale tjenester i NAV 18.des. 2009 nr. 131  

10 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 24. juni 2011 nr. 30 

Kommunestyrets myndighet i kurante saker er delegert til rådmannen. 

 
 

2.4 AVGJØRELSESMYNDIGHET DELEGERT FRA KOMMUNESTYRET 

TIL HOVEDKOMITE FOR MILJØ- OG AREALFORVALTNING 

 
Kommunestyrets avgjørelsesmyndighet er delegert til hovedkomiteen innenfor følgende 

områder når det gjelder prinsipielle avgjørelser: 

 

1 hovedkomite for miljø- og arealforvaltning er kommunens faste utvalg for 

plansaker 

2 friluftsloven 28. juni 1957 nr. 16 

3 vegloven 21. juni 1963 nr. 23 (med unntak av det som er delegert formannskapet) 

4 veitrafikkloven 18. juni 1965 nr. 4 

5 lov om forpaktning 25. juni 1965 nr. 1 

6 odelsloven 28. juni 1974 nr. 58 

7 lov om motorferdsel i utmark og vassdrag 10. juni 1977 nr. 82 
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8 forurensningsloven 13. mai 1981 nr. 6 (gjelder myndigheten til å treffe enkeltvedtak)( 

jf. delegering til rådmannen) 

9 lov om stadnavn 18. mai 1990 nr.11 

10 lakse og innlandsfiskeloven 15. mai 1992 nr. 47 

11 jordloven 12. mai 1995 nr. 23 (gjelder også forskrift av 6. juni 1998 § 1-1, pkt. 7-12) 

12 lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 

13 fritids- og småbåtloven 1. jan. 1999 nr. 47 

14 vannressursloven 24. nov. 2000 nr. 82 

15 brann og eksplosjonsvernloven 14. juni 2002 nr. 20 

16 lov om hundehold 4. juli 2003 nr. 74 (kommunale forskrifter vedtas av 

kommunestyret) 

17 konsesjonsloven 28. nov. 2003 nr. 98 (se forskrift av 8. des. 2003 nr. 1479, §1) 

18 matloven 19.des.  2003 nr. 124 

19 skogbrukslova 25. mai 2005 nr. 31 

20 plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 

21 matrikkelloven 17. juni 2005 nr. 101 

22 naturmangfoldslova 19. juni 2009 nr. 100 

Kommunestyrets myndighet i kurante saker er delegert til rådmannen 

 

2.5 AVGJØRELSESMYNDIGHET DELEGERT FRA KOMMUNESTYRET 

TIL HOVEDKOMITE FOR OPPVEKST OG KULTUR 
Kommunestyrets avgjørelsesmyndighet er delegert til hovedkomiteen innenfor følgende 

områder når det gjelder prinsipielle avgjørelser: 

 

1 Lov om trudomssamfunn og ymist anna 13. juni 1969 nr. 24 

2 Lov om folkebibliotek 20. des. 1985 nr. 108 (erstatning for tap eller skade vedtas 

av hovedkomiteen bare i de tilfelle erstatningskrav overstiger kr. 5.000; lavere 

beløp avgjøres av rådmann) 

3 Lov om film- og videogram 15. mai 1987 nr. 21, 1. avsn, jf. forskrift til samme 

lov, §2 

4 Lov om kringkasting 4. des. 1992 nr. 127 

5 Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 7. juni 1996 nr. 32 

6 Lov om grunnskolen m.m (opplæringslova) 17. juli 1998 nr. 61 

7 Lov om barnehager 17. juni 2005 nr. 64 

8 Lov om voksenopplæring 19. juni 2009 nr. 95 

Kommunestyrets myndighet i kurante saker er delegert rådmannen.   

 

 

 

 

2.6 AVGJØRELSESMYNDIGHET DELEGERT FRA KOMMUNESTYRET 

TIL VALGSTYRET 

 



Side 9 av 16 

 

Valgstyret oppnevner selv valgstyrer. Kommunestyrets myndighet i kurante saker er delegert 

til rådmannen  
 

2.7 AVGJØRELSESMYNDIGHET DELEGERT FRA KOMMUNESTYRET 

TIL RÅDMANNEN 

 
I. Kommunestyrets avgjørelsesmyndighet er delegert til rådmannen så langt det er 

lovlig med hjemmel i kommuneloven, med unntak av saker av prinsipiell karakter. 

 

II. Kommunestyrets avgjørelsesmyndighet er delegert til rådmannen innenfor de til 

enhver tid gjeldende særlover på kommunens ansvarsområde, med unntak av saker 

av prinsipiell karakter. 

2.7.1 EKSEMPLER PÅ RÅDMANNENS AVGJØRELSESMYNDIGHET 

(Gjeldende for Ringerike kommune iht. kommunestyrets vedtak om delegering av 

avgjørelsesmyndighet til rådmannen) 

 

- Rådmannen avgjør alle saker som ikke er av prinsipiell karakter; dvs. såkalte 

«kurante» saker 

- Rådmannen kan fritt delegere sin tildelte avgjørelsesmyndighet til andre i den 

administrative organisasjonen og kan til enhver tid fritt endre slik «subdelering» av 

egen avgjørelsesmyndighet 

- Rådmannen har ansvaret for å føre tilsyn med at subdelegert budsjettfullmakt 

utøves i samsvar med lov, forskrift og kommunestyrets vedtak 

- Rådmannen avgjør selv sine rutiner, prosedyrer el.l. for tildeling, tilbakekalling 

eller endring av subdelegert avgjørelsesmyndighet og hvordan dette sikres notoritet 

- Rådmannen skal straks informere revisjonen når anvisningsmyndighet 

subdelegeres og alle endringer i slik subdelegert anvisningsmyndighet 

- Rådmannen har innstillingsrett i alle saker som legges frem for formannskapet 

- Rådmannen har rett til å legge enhver sak frem for politisk behandling, selv om 

rådmannen er delegert avgjørelsesmyndighet i saken/ på saksområdet 

- Rådmannen har all myndighet i personalsaker 

- Rådmannen foretar ansettelse i alle stillinger 

- Rådmannen forplikter kommunen med sin underskrift 

- Rådmannen kan avskrive utestående fordringer som er konstatert tapt 

- I de tilfelle rådmannen har blitt delegert stedfortrederkompetanse fra ordføreren  i 

saker som behandles ved domstolen(e) (rettssaker) som vedrører Ringerike 

kommune, kan rådmannen subdelegere denne innenfor den administrative 

organisasjonen (når andre  enn ordføreren opptrer på kommunens vegne etter 

subdelegering, må det foreligge skriftlig fullmakt som viser «delegeringsveien») 

(ovenstående er ikke uttømmende mhp rådmannens delegerte avgjørelsesmyndighet)  

3.  REGLEMENTER OG SAKSBEHANDLINGSREGLER  
 

3.1 BEHANDLING AV SAKER FOR LUKKEDE DØRER I RINGERIKE 

KOMMUNE 
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Ringerike kommune praktiserer møteoffentlighet; dvs. at alle møter i kommunale styrer, 

nemder, utvalg, råd osv. er åpne for publikum og presse. 

 

Eventuelt vedtak om behandling av saker for lukkede dører skjer med hjemmel i 

kommunelovens §31 nr. 4 eller §31 nr. 5. 

 

§31 nr. 4: «et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til 

personvern krever det» 

§31 nr. 5: «et  folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til 

tungtveiende offentlige interesser tilsier det og det vil komme frem 

opplysninger i møtet som kunne vært unntatt offentlig innsyn etter lov 

19. mai 2006  nr. 16 (offentleglova) dersom de hadde stått i et 

dokument» 

 

I tillegg kan det vedtas å lukke et møte når: 

 

1. det behandles saker som angår privat eller offentlig forretningsdrift og 

tungtveiende grunner taler for å lukke møtet 

2. når det behandles saker der det ikke skal fattes endelig vedtak og behandlingen der 

møtet lukkes er et ledd i den interne saksbehandlingen 

Det presiseres at når saker behandles for lukkede dører i medhold av lovbestemt taushetsplikt, 

gjelder taushetsplikten bare for de opplysningene som omfattes av den lovbestemte 

taushetsplikten. Andre opplysninger fra behandlingen er ikke taushetsbelagte. 
 

3.2 REGLEMENT FOR BEHANDLING AV KLAGER I RINGERIKE 

KOMMUNE 

 
Formannskapet er det ordinære klageorganet for klagesaker i Ringerike kommune. I tillegg er 

det opprettet en egen klagenemd på 5 medlemmer som skal behandle klager innenfor særskilte 

saksområder.  

 

3.2.1 SAKSGANG FOR BEHANDLING AV KLAGER I DET ORDINÆRE 

KLAGEORGANET (FORMANNSKAPET) 

A. Den instans som har fattet det påklagede vedtaket mottar også klagen til behandling. 

Dersom det påklagede vedtaket opprettholdes oversendes saken til videre behandling i 

det ordinære klageorganet. 

B. Klageorganet v/leder bestemmer selv hvilken saksgang klagen skal undergis. Klagen 

kan forberedes for det ordinære klageorganet på en av følgende måter. 

1. Klageorganet v/leder eller annet medlem forbereder klagen, herunder bl.a. 

innhenting av supplerende/ytterligere opplysninger fra den som fattet det 

påklagede vedtaket. 

2. Klageorganets leder kan be om at uhildet person/instans utreder klagen. I de 

tilfelle rådmannen ikke er inhabil, kan dette gjøres av (annen) tjenestemann 

(ansatt) i Ringerike kommune (enn den som fattet det påklagede vedtaket). 

3. I de tilfelle rådmannen er inhabil, kan leder av det ordinære klageorganet 

bestemme at det oppnevnes en annen kommune («settekommune») for å utrede 

klagen. 
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C. Når formannskapet opptrer som klageorgan skal klagesakene føres på eget sakskart. 

D. Klagesaker behandlet av formannskapet som klageorgan kan ikke bringes inn for 

behandling i kommunestyret etter reglene om mindretallsanke. 

E. Formannskapet som klageorgan kan bringe klagesak inn for videre behandling i 

kommunestyret når særlige grunner foreligger. 

F. Kommunestyret kan selv ta klagesak inn for behandling når særlige grunner taler for 

dette; så som (klage)saker av klart politisk eller prinsipiell karakter 

 

3.2.2 REGLER OM KLAGEINSTANS NÅR KLAGEN GJELDER VEDTAK TRUFFET 

AV FORMANNSKAPET ELLER KOMMUNESTYRET. 

1. Når det kommer klage på vedtak truffet av formannskapet som sådan, er 

kommunestyret klageinstans 

2. når det kommer klage på vedtak fattet truffet av kommunestyret som sådan, er 

fylkesmannen klageinstans 

3. klage over formannskapets vedtak når dette er truffet med medhold i kommunelovens 

§13 («hastekompetansen»), fremmes for kommunestyret som klageinstans så langt det 

er tid til dette. Ellers går slik klage til fylkesmannen. 

 

3.2.3 KLAGENEMND FOR BEHANDLING AV SÆRSKILTE KLAGESAKER 

Klagenemda for særskilte klagesaker har 5 medlemmer som alle er oppnevnt av 

kommunestyret. Oppnevnelsen gjelder for en valgperiode. Klagenemda for særskilte 

klagesaker skal behandle klagesaker innenfor følgende områder: 

 

1. fritak for parkeringsavgift for bevegelseshemmede personers kjøretøy 

2. klagesaker som gjelder kommunens utleie- og trygdeboliger 

3. personalsaker som lovlig kan bringes inn for klagebehandling 

4. klager på vedtak fattet i medhold av helse- og omsorgtjenesteloven så langt 

kommunen er klageinstans 

5. saker iht. barnehageloven 

6. saker iht. lov om vann- og kloakkavgift m/forskrifter 

7. enkeltvedtak fattet i medhold av lov om brann- og eksplosjonsvern eller forskrifter gitt 

i loven når vedtaket kan påklages og kommunen er klageinstans 

8. klage på enkeltvedtak i medhold av forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg 

(forurensningsforskriftens § 16-8) 

 

 

 

3.3 KOMMUNESTYRETS OG ANDRE FOLKEVALGTE ORGANERS RETT 

TIL INNSYN I SAKSDOKUMENTER 

 
1. Kommunestyrets og andre folkevalgte organers rett til innsyn i saksdokumenter 

1.1 Kommunestyret har, som overordnet organ for hele den kommunale 

forvaltning, rett til innsyn i alle kommunale saksdokumenter, med de 

presiseringer som følger av reglene nedenfor. 
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1.2 Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organer har rett til innsyn i 

saksdokumenter som omfatter de deler av kommunens virksomhet som ligger 

innenfor organets virkeområde. Dessuten kan disse organene kreve innsyn i 

dokumenter innenfor andre virksomhetsområder når dokumentene er 

nødvendige for vedkommende organs behandling av en konkret sak. 

2. Vedtak om innsyn 

2.1 Ethvert medlem og varamedlem av folkevalgt organ har rett til innsyn i 

dokumentene i saker som behandles i vedkommende organ 

2.2 Minst tre medlemmer i kommunestyret kan kreve innsyn i alle kommunale 

saksdokumenter når tidspunktet for innsyn er inntrådt, jf. pkt. 3. Ordføreren har 

en selvstendig rett til innsyn i alle saksdokumenter på tilsvarende grunnlg. 

2.3 Formannskapet, faste utvalg og andre folkevalgte organer kan vedta innsyn for 

bruk i andre organers saksdokumenter når minst 1/3 av medlemmene stemmer 

for det. 

3. Tidspunkt for rett til innsyn 

3.1 Retten til innsyn inntrer når saken er fremlagt/utsendt til politisk behandling. 

Med saksfremstillingen skal følge en oversikt over alle dokumentene som er 

innsendt, innhentet eller utarbeidet i tilknytning til saken, med unntak av 

interne arbeidsdokumenter for administrasjonen. 

3.2 For saker som avgjøres i administrasjonen gjelder retten til innsyn først fra det 

tidspunkt saken er ferdigbehandlet. 

4. Særregler for innsyn i taushetsbelagte opplysninger 

4.1 I utgangspunktet omfatter ikke folkevalgtes rett til innsyn taushetsbelagte 

opplysninger. Kommunestyret og andre folkevalgte organer kan imidlertid, ved 

flertallsvedtak, kreve innsyn i taushetsbelagte opplysninger når det er et klart 

behov for dette ved behandling av en konkret sak i vedkommende organ, jf. 

forvaltningslovens §13b nr. 2 og 4. 

4.2 Folkevalgte plikter å bevare taushet om dokumenter de får innsyn i når disse er 

undergitt taushetsplikt eller er unntatt offentlighet etter reglene i 

offentlighetsloven. Medlemmer av folkevalgte organer må ha undertegnet 

taushetserklæring når de får innsyn i taushetsbelagte opplysninger. Når en sak 

behandles for lukkede dører, jf. kommunelovens §31, skal det ikke orienteres 

eller refereres fra forhandlingene med mindre vedkommende folkevalgte organ 

bestemmer noe annet. 

 

 

5. Fremgangsmåten ved krav om innsyn 

5.1 Henvendelser om innsyn i saksdokumenter skal behandles straks. Slike 

henvendelser til administrasjonen rettes til den som har undertegnet 

innstillingen, den fagansvarlige på vedkommende saksområde eller 

vedkommende saksbehandler. 

5.2 Forespørsler til administrasjonen om saker som er under behandling skal 

besvares gjennom en kort redegjørelse for behandlingsmåte, tidsplan o.l.  
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3.4 REGLER FOR MINDRETALLSANKE 
I saker der formannskap eller hovedkomite har fått delegert avgjørelsesmyndighet og har 

anvendt denne, kan vedtak(et) /(saken) likevel bringes inn for behandling og avgjørelse i 

kommunestyret dersom minst 1/3 av formannskapets/hovedkomiteens medlemmer krever det.  

Slikt krav (mindretallsanke) kan også fremsettes etter at aktuelt møte (hvor påanket sak blir 

vedtatt) er avsluttet. 

 

Klagesaker som behandles av formannskapet, når dette er satt som klageorgan, kan ikke 

bringes inn for kommunestyret i form av mindretallsanke. 

 

Innen det aktuelle møtet avsluttes kan ordfører eller rådmann alene kreve saken bragt inn for 

behandling i formannskapet (ved påanket vedtak fra hovedkomite) eller kommunestyret (ved 

påanket vedtak fra formannskapet) 

 

I budsjettsaker, som behandles i et utvalg eller hovedkomite, har rådmannen rett til å kreve 

saken bragt inn for behandling i formannskapet i første formannskapsmøte etter utvalgets eller 

hovedkomiteens vedtak.   
 

3.5 REGLER OM NÅR ANDRE ENN ET UTVALGS MEDLEMMER KAN 

TA DEL I UTVALGETS MØTER 
Bare utvalgets medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett. 

 

Rådmannen har tale- og forslagsrett i alle utvalg bortsett fra kontrollutvalget. Rådmannen kan 

utpeke en annen i administrasjonen til å møte i sitt sted. 

 

Ordfører har talerett i alle kommunale utvalg (ordførerens forslags- og stemmerett er 

begrenset til de utvalg der ordføreren er valgt som medlem). 

 

Saksbehandlere og særlig sakkyndige kan møte når rådmannen har bedt om det og utvalget 

ikke motsetter seg det. Evt. tvist internt i utvalget om slik møterett avgjøres av utvalgets 

medlemmer med simpelt flertall. De som møter etter denne bestemmelsen, kan bare gi 

opplysninger og utredninger i den aktuelle sak og har for øvrig ikke anledning til å ta del i 

forhandlingene. De har heller ikke rett til å være til stede, ut over det å gi etterspurte 

saksopplysninger, i de tilfelle der utvalget beslutter at saken behandles for lukkede dører. 
 

 

 
 

4. MYNDIGHET SOM KOMMUNELOVEN LEGGER TIL 

KOMMUNESTYRET   

 
4.1 KOMMUNESTYRETS MYNDIGHET 

 
Kommunestyret er kommunens øverste organ og har ansvaret for hele kommunens 

virksomhet. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger 

av lov eller er delegert til andre. Kommunestyret i Ringerike har tradisjon for å delegere alt 

som kommuneloven ( og andre lover) tillater å delegere. 
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Kommuneloven bestemmer likevel at følgende IKKE KAN DELEGERES – det betyr at i 

følgende saker SKAL KOMMUNESTYRET SELV fatte avgjørelse (alle henvisninger til § 

gjelder kommuneloven): 

 

1) Endring av kommunestyrets medlemstall i løpet av de 3 første årene av valgperioden, 

med virkning for neste valgperiode (§7 nr. 3) 

2) Valg av formannskap (§8 nr.1) 

3) Fastsette formannskapets saksområde og myndighet (§8 nr.3) (NB! SE EGET 

«REGLEMENT» FOR FORMANNSKAPET I RINGERIKE KOMMUNE) 

4) Valg av ordfører og varaordfører (§9 nr.1) 

5) Opprettelse , omorganisering og nedleggelse av faste utvalg. Fastsette disse utvalgenes 

saksområde, myndighet, velge medlemmer, varamedlemmer, leder, og nestleder i 

hvert utvalg (§10 nr. 1, 2, 3 og 6). (NB ! SE EGNE «REGLEMENT» FOR DE 

ULIKE HOVEDKOMITEENE I RINGERIKE KOMMUNE; OPPVEKST OG 

KULTUR/MILJØ- OG AREASLFORVALTNING/HELSE, OMSORG OG 

VELFERD) 

6) Opprettelse av kommunestyrekomiteer som saksforberedende organ for 

kommunestyret (§10a) 

7) Opprettelse av eget styre for kommunal bedrift eller institusjon (§11 nr.1) 

8) Opprettelse, omorganisering og nedleggelse av kommunedelsutvalg, fastsette deres 

saksområde, valg av medlemmer, leder og nestleder (§12 nr. 1, 2, 3 og 5) 

9) Tildeling av hastekompetanse til annet folkevalgt organ (enn kommunestyret) (§13 

nr.1) 

10) Vedtak om innføring/oppheving av parlamentarisk styreform (§18 nr. 1 og3) 

11) Vedtak om innføring og valg av kommuneråd (§19 nr. 1 og 3) 

12) Tilsetting av rådmann (§22 nr.2) (NB ! SE EGET «REGLEMENT» FOR HVA 

SOM ER DELEGERT TIL RÅDMANN I RINGERIKE KOMMUNE) 

13) Vedtak om at ledende administrative stillinger skal besettes på åremål (§24 nr.3) 

14) Valg av kommunens representanter til administrasjonsutvalget og blant disse leder og 

nestleder (§25 nr.2) 

15) Fastsette retningslinjer for de ansattes møte- og talerett i kommunale nemder når disse 

behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de 

ansatte i kommunen (§26 nr.4) 

16) Vedtak om å opprette styre for interkommunalt samarbeid og dets myndighet (§27 

nr.1) 

17) Vedtak om å gi sammenslutning av kommuner og fylkeskommuner fullmakt til å 

inngå og å si opp tariffavtale m.m. (§28) 

18) Vedtak om delegering av myndighet i forbindelse med vertskommunesamarbeid (§28 

a-k) 

19) Vedtak om at møter i andre folkevalgte organer eller i visse sakstyper i andre organer 

skal holdes for lukkede dører av hensyn til personvernet (§31 nr.4) (NB ! SE EGET 

«REGLEMENT» FOR SAKSBEHANDLING FOR LUKKEDE DØRER  I 

RINGERIKE KOMMUNE) 
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20) Vedtak om at møter i andre folkevalgte organer eller i visse sakstyper skal holdes for 

lukkede dører på grunn av et bestemt angitt forhold ved den særskilte sak eller 

sakstype, når organet ikke selv skal treffe vedtak i saken (§31 nr. 5) 

21) Fastsettelse av reglement for saksbehandlingen i folkevalgte organer (§39 nr.1) 

22) Kommunestyrets plikt til å ta stilling til forslag som gjelder kommunens virksomhet 

dersom minst 2% av innbyggeren – alternativt minst 300 innbyggere – i kommunen 

står bak forslaget (§39a) 

23) Fastsette reglement for de folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter og til 

informasjon om saker som er under behandling (§40 nr.5) (NB ! SE EGET 

«REGLEMENT» OM FOLKEVALGTES RETT TIL INNSYN I 

SAKSDOKUMENTER I RINGERIKE KOMMUNE) 

24) Fastsette regler om utgiftsdekning, økonomisk tap og arbeidsgodtgjørelse til 

folkevalgte (§§41,42) 

25) Opprettelse av eller tilslutning til pensjonsordning for folkevalgte (§43) 

26) Vedtak om økonomiplan og endringer i den etter innstilling fra formannskapet (§44 

nr.1, jf. nr.6) 

27) Vedtak om årsbudsjett og endringer i dette etter innstilling fra formannskapet (§45 

nr.2) 

28) Vedtak av årsregnskap (§48 nr. 3) 

29) Fastsette regler for kommunenes finansforvaltning (§52 nr.1) 

30) Vedtak om betalingsinnstilling (§56 nr.1) 

31) Vedtak om opprettelse av kommunalt selskap eller foretak, herunder velge styre og 

fastsette vedtekter for foretaket (§62) 

32) Valg av kontrollutvalg (§77) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 RÅDMANNENS MYNDIGHET OG ANSVAR 

 
I tillegg til den myndighet kommunestyret har gitt rådmannen med hensyn til delegert 

avgjørelsesmyndighet i konkrete saker, har rådmannen (jf. kommuneloven) også ansvar for å: 

 

1) lede administrasjonens arbeid med å forberede saker for folkevalgte organ og se til 

at disse er forsvarlig utredet, bl.a. med hensyn til helhetsperspektiv og 

konsekvenser for økonomi, personell og innbyggernes krav til tjenester levert av 

kommunen. 

 

2) følge opp politiske beslutninger 
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3) sørge for god forvaltning og effektiv bruk av kommunens økonomiske ressurser, 

herunder etablering og vedlikehold av rutiner for internkontroll 

 

4) kvalitetssikre kommunale tjenester 

 

5) lede det strategiske plan- og utviklingsarbeidet i kommunen 

 

6) motivere og utvikle kommunens ansatte innenfor en fleksibel og effektiv 

organisasjon 

 

7) ivareta kommunens overordnede ansvar for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 

 

8) sørge for gode rapporteringsrutiner til politisk ledelse 

 

9) sikre god brukermedvirkning fra brukere og brukerorganisasjoner i saker som 

angår utvikling og/eller endring av kommunens tjenestetilbud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/444-5  Arkiv: 614 &00  

 

Sak: 20/16 

 

Retningslinjer for tildeling av kommuale bolig i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Vedlagte forslag med endringer til retningslinjer vedtas. 

 
 

Behandling i Formannskapet 16.02.2016: 

 

Kirsten Orebråten (Ap) stilte spørsmål om sin habilitet i behandling av saken.   

Et enstemmig formannskap fant henne habil. 

 

Forslag fra Arnfinn Holten (Krf): 

 

«Sløyfe ordet «helt» i pkt 1a.» 

 

Rådmannen vil innarbeide definisjonen på tverrfaglig team i punkt 2.  

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HOV) innstilling med foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt som 

formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/444-2  Arkiv: 614 &00  

 

Sak: 3/16 

 

Retningslinjer for tildeling av kommuale bolig i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd: 

 
Vedlagte forslag til retningslinjer vedtas. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 02.02.2016: 

 

Avstemming: 

 

Forslag til retningslinjer ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/444-3  Arkiv: 614 &00  

 

Sak: 3/16 

 

Retningslinjer for tildeling av kommuale bolig i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Vedlagte forslag til retningslinjer vedtas. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 01.02.2016: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som eldrerådets innstilling til hovedkomiteen for 

omsorg og velferd. 

 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Eldrerådet 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/444-1   Arkiv:   

 

Retningslinjer for tildeling av kommuale bolig i Ringerike kommune  

 

Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Vedlagte forslag til retningslinjer vedtas. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Beskrivelse av saken 

Gjennom arbeidet med «Boligsosial handlingsplan» og realisering av denne, samt gjennom 

prosjektet «Fra leie til eie» i samarbeid med Husbanken og Ringerike Boligstiftelse, er det 

framkommet at kommunen trenger nye og klare retningslinjer for tildeling av kommunal 

bolig (bolig for vanskeligstilte på boligmarkedet). 

 

Rådmannens vurdering 

Det er den enkelte innbyggers ansvar selv å skaffe seg egnet bolig. I enkelte tilfelle, der den 

enkelte selv ikke er i stand til dette, må kommunen tilby en midlertidig utleiebolig. Dette 

kan skje gjennom en leilighet kommunen eier, eller ved framleie av en leilighet kommunen 

leier. 

Vedlagt følger forslag til nye tildelingskriterier for slik bolig. 

 

Vedlegg 

 Forslag til tildelingskriterier for kommunal bolig i Ringerike kommune. 

 Notat fra rådmannen, dat. 17.02.16 

 

 



 

 

 Ringerike kommune, 21.01.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

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

 

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig i Ringerike  

«Ringerike kommunes holdning er at det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe egnet 

bolig, men kommunen kan i en del tilfeller tilby kommunal utleiebolig til prioriterte grupper»  

 

1. Vilkår for å kunne få tildelt kommunal bolig  

Kommunale boliger i Ringerike kommune kan tildeles søker som oppfyller følgende vilkår: 

a) Søker må på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold anses helt 

ute av stand til selv å skaffe egnet bolig.  

b) Søker må ha bodd (registrert i Folkeregisteret) i Ringerike kommune det siste året, 

eller ha nær tilknytning til kommunen.  

c) Søker må være fylt 18 år på tidspunktet for vedtak om tildeling. Er søker under 18 

år skal innvilgelse skje i samarbeid med verge og tjenesteapparatet.  

Dersom søker ikke har tilstrekkelig bo evne, herunder evne til å håndtere sin egen økonomi, 

eller dersom det er tvil om søkers bo evne, kan det stilles krav om at det inngås avtale om 

nærmere oppfølgning via Boligsosialt Team. Tiltak kan bestå i avtale med NAV om 

betalingsordning for husleie, boligveiledning, hjemmetjenester etc.  

 

2. Kriterier for tildeling: 

Boligene i Ringerike Kommune tildeles av et tverrfaglig sammensatt team. 

1. Søker må være uten fast bopel eller egnet bolig, og må være uten mulighet til å 

skaffe seg alternativ bolig selv. 

2. Når barnefamilier søker skal vurderingen av egnet bolig gjøres med et særskilt fokus 

på barnets behov, og med et forebyggende perspektiv i vurderingen. 

3. Kravet om botid gjelder ikke flyktninger som mottas av Ringerike kommune. 

4. Søkere som har overdratt bolig eller annen formue som gave/gavesalg/forskudd på 

arv de siste to år, får som hovedregel avslag på søknaden. 

5. Dersom søker tidligere har misligholdt kommunal husleieavtale, forutsettes, som 

hovedregel inngåelse av nedbetalingsavtale/oppgjør før vedkommende kan tildeles 

ny kommunal bolig. 

 

3. Prioriteringer  
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Dersom kommunen ikke har egnet bolig tilgjengelig for tildeling gjelder følgende 

prioriteringer:  

a) Barnefamilier  

b) Flyktninger  

c) Løslatte fra fengsel og utskrevne fra behandlingsinstitusjon  

d) Enslige  

Økonomisk, helsemessig og sosial situasjon legges til grunn for tildelingen 

Søkere skal få råd og veiledning om alternative løsninger for boligbehov. 

Søknad om kommunal utleiebolig blir vurdert skjønnsmessig og på grunnlag av gjeldende 

kriterier.  

Rådmannen eller den han/hun bemyndiger, har avgjørelsesmyndighet i saker etter 

retningslinjer for kriterier. 

 

4. Svar på søknad  

Retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og kriteriene for eventuell 

tildeling av kommunale utleieboliger. 

Dersom søker oppfyller vilkårene for tildeling av kommunal bolig i punkt 1, skal det fattes 

vedtak om tildeling 

Dersom søker oppfyller vilkårene for tildeling av kommunal bolig, men uten at kommunen 

har bolig tilgjengelig for tildeling, skal det gis foreløpig svar  i form av venteliste vedtak. 

Vedtak skal opplyse om at søker oppfyller vilkårene, og vil bli oppført på venteliste for 

tildeling av kommunal bolig. Når det blir bolig tilgjengelig for søkeren, skal det dette 

informeres om skriftlig   

Dersom søker ikke oppfyller vilkårene for tildeling av kommunal bolig, skal det fattes vedtak 

om at søknaden er avslått. Vedtaket skal opplyse om begrunnelsen for avslaget og om 

adgangen til å klage.  

 

5. Vedtak  

Vedtak om tildeling av kommunal bolig skal opplyse om:  

a) grunnlaget for tildelingen, jf. punkt 1 a) til c)  

b) eventuell avtale om hjelp i boligen  

c) tildelingsperiode  
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Ringerike kommune 

d) søkerens plikt til å opplyse kommunen straks forutsetningene for tildelingen 

endrer seg  

e) at retten til leie av bolig i henhold til vedtaket faller bort, dersom forholdene 

endrer seg på en måte som gjør at søker ikke lenger oppfyller vilkårene for tildeling  

f) klageadgang og klagefrist  

 

6. Klage 

Vedtak vedrørende tildeling av bolig kan påklages. Der hvor klage blir fremmet, og klager 

ikke gis medhold blir klagen oversendt kommunal klagenemd for endelig avgjørelse.  

 

7. Tildelingsperiode  

Kommunal bolig tildeles for en periode på 3 år. Kommunal bolig kan tildeles for en kortere 

periode enn 3 år etter reglene i husleieloven § 11-1.  

Dersom det er åpenbart at søker vil ha et langvarig behov for kommunal bolig, kan 

kommunal bolig tildeles for en lengre periode enn 3 år.  

Dersom søker ved utløpet av tildelingsperioden fortsatt oppfyller vilkårene for å få tildelt 

kommunal bolig i kommunen, skal vedtaket om tildeling av bolig fornyes.  

 

8. Leiekontrakt  

Det skal inngås leiekontrakt mellom utleier og leietager for leieperioden. Leiekontrakten skal 

være tidsbegrenset, og leieperioden skal ikke være lengre enn tildelingsperioden, jf punkt 4.  

Det skal i leiekontrakten henvises til tildelingsvedtaket, herunder eventuell hjelp i 

leieobjektet. Tildelingsvedtaket skal følge som vedlegg til leiekontrakten. Det skal i 

leiekontrakten presiseres at leieforholdet opphører dersom vilkårene for tildeling av 

kommunal bolig ikke lenger er oppfylt eller dersom forutsetningene for tildelingen vesentlig 

endres. 



 

Ringerike kommune 
Rådmannens stab 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Kommunestyret 

Fra: Rådmann 

   

Kopi:   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

16/444-4 5832/16 614 &00 17.02.2016 

Retningelinjer for tildeling av kommuale bolig i Ringerike kommune  

 

Lov om helse og omsorgstjenester § 3-7 definerer kommunens ansvar i forhold til boliger for 
vanskeligstilte slik:  

«Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på 
boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som 
trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker». 

I formannskapets behandling av saken ble det fattet vedtak om følgende tekstendringer i foreslåtte 
retningslinjer: 

Pkt. 1, avsnitt a skal lyde: «Søker må på grunn av økonomiske, helsemessige eller sosiale forhold 
anses ute av stand til selv å skaffe egnet bolig». 

Ordlyden harmoniseres dermed med lovteksten. 

 
Pkt. 2, første setning, endres til: «Boligene i Ringerike Kommune tildeles av et team bestående av 
saksbehandler NAV og avd. leder rus/psykisk helse. Teamet suppleres faglig ved behov». 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/396-3  Arkiv: F73  

 

Sak: 19/16 

 

Håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i barnehage  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Det anbefales at Kommunestyret vedtar «Rutine og veileder for håndtering av mistanke om 

seksuelle overgrep i barnehage».  

 
 

Behandling i Formannskapet 16.02.2016: 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HOK) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/396-2  Arkiv: F73  

 

Sak: 1/16 

 

Håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i barnehage  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur: 

 
Det anbefales at Kommunestyret vedtar «Rutine og veileder for håndtering av mistanke om 

seksuelle overgrep i barnehage»  

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 03.02.2016: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOK) innstilling til 

formannskapet. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/396-1   Arkiv: F73  

 

Håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i barnehage  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Det anbefales at Kommunestyret vedtar «Rutine og veileder for håndtering av mistanke om 

seksuelle overgrep i barnehage»  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Sammendrag 
Med utgangspunkt i Barne- og likestillingsdepartementets veiledere; «Seksuelle overgrep 

mot barn, en veileder for hjelpeapparatet» og «Mistanke om ansattes seksuelle overgrep mot 

barn», er det utarbeidet retningslinjer for hvordan mistanke om slike overgrep skal håndteres 

i Ringerike kommune. Retningslinjene er gjeldende for både de kommunale og private 

barnehagene i kommunen. Dette blir en del av kommunens internkontrollsystem.  

I retningslinjene har man forsøkt å lage rutiner og veiledning for behandling av et 

saksområde som er svært vanskelig. Veilederen har en konkret rutinebeskrivelse, som sier 

noe om hva man gjør ved mistanke og hvem som skal kontaktes.  

Planen har en juridisk og psykologisk definisjon på hva seksuelle overgrep er. Den beskriver 

fysiske og psykiske tegn på overgrep i ulike aldere, fra 0-2år, fra 3-5 og 6-12 år. 

Den beskriver også barn i risikosituasjoner, samt overgrep som begås av andre barn og av 

voksne, enten det er ansatte eller andre voksne i barnets nærhet/familie. Det er beskrevet 

forebygging og informasjon til barna fra de voksne.  

Planen beskriver også barns naturlige seksualitet. 

 

I den siste delen av planen er det lagt ved vedlegget; «Rutine for barnevernstjenestens 

håndtering av mistanke om vold» 

   

 

 

 

Bakgrunn 



Rutinen/veilederen som omhandler mistanke om seksuelle overgrep i barnehagen, har tatt 

utgangspunkt i Barne- og likestillingsdepartementets veiledere;  

 «Seksuelle overgrep mot barn, en veileder for hjelpeapparatet», 

 «Mistanke om ansattes seksuelle overgrep mot barn», 

 «Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger», 

 «Formidling av opplysninger og samarbeid der barn utsettes for vold i familien»    

 
Økonomiske forhold 

 «Rutine og veileder for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i barnehage» får 

ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Rutinen/veilederen er drøftet med de kommunale og private barnehagelederne.  

 

 

Rådmannens vurdering 
«Rutine og veileder for mistanke om seksuelle overgrep i barnehage» skal være informativ 

og være retningsgivende for barnehagepersonalet i de kommunale og private barnehagene.  

Rådmannen anbefaler at denne planen vedtas. 

 

Vedlegg 
«Rutine og veileder for håndtering av mistanke om seksuelle overgrep i barnehage» 

 

 

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, 20.01.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Torill Ånesen 

 

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

 



 

 

  

RUTINE OG VEILEDER FOR 
HÅNDTERING AV MISTANKE 
OM SEKSUELLE OVERGREP  
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Ringerike kommune 
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RUTINEBESKRIVELSE 

Rutinebeskrivelser Kommentar 

Skriv ned, inkl. dato og tidspunkt 
det du observerer/blir fortalt så 
objektivt som mulig. Ikke still 
ledende spørsmål, men «fortell 
meg, hvordan». Vær tydelig og 
ærlig ovenfor barnet  

Viktig med hensyn til senere dokumentasjon 
og troverdighet. 

Se tips til spørsmål  side 13.  

Informer leder om mistanken. Så raskt som mulig! 

Ved mistanke om et overgrep, skal 
styrer/daglig leder kontakte 
barnevernstjenesten direkte. 

Det er leders ansvar å melde videre.  

 

Melding til barneverntjenesten skal alltid skje 
i samråd med styrer/daglig leder. Dersom 
styrer/daglig leder ikke vil gi opplysninger om 
bekymringen til barneverntjenesten, har den 
som er bekymret et selvstendig ansvar for å 
informere barneverntjenesten, jf. 
barnehageloven § 22.  

I akutte saker med fare for 
bevisforspillelse, kontakter leder 
politiet direkte. 

Hvis man er i tvil om bekymringen til 
barneverntjenesten vil være tilstrekkelig for å 
gi barnet god nok beskyttelse raskt nok, skal 
man i tillegg kontakte politiet. 

Barnevernstjenesten vurderer 
videre behandling og gir 
tilbakemelding til den som har tatt 
opp saken.  

Barnevernet samarbeider med politiet i 
forhold til videre saksgang. 

Se vedlagte rutine for barnevernstjenestens 
håndtering av mistanke om vold.  

           Informasjon og oppfølging *Leder i kommunale barnehager informerer 
kommunalsjef. Kontakte kriseteam? 

 * Leder i private barnehager kontakter 
styreleder, bedriftshelsetjeneste, kriseteam? 
Se egen rutine. 

Akutt: 

Kontakt politiet for hjelp til å vurdere 
anmeldelser/arbeidsrettslige skritt/legge 
saken bort, de kan også kontaktes for 
generelle råd og veiledning tlf. 02800/ 

Barneverntjenesten tlf. 32 11 74 00 eller 
barnevernsvakta: 91 11 46 00 mellom 
15.00-22.00 hvor saken også kan drøftes 
anonymt. 

Legevakt/overgrepsmottak tlf. 32 11 11 11 

Anbefaler barnevernet eller politiet at vi går 
videre med saken, skal  

Rådmannen/kommunalsjef for barn og unge 
kontaktes, dette gjelder kommunale 
barnehager. Private barnehager handler etter 
egen rutine. 
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Forord 

 

Denne veilederen gjelder krisehåndtering i forhold til seksuelle overgrep og vold, 
overgrep som kan ha skjedd både i barnehagen og i hjemmet. 

 

Det er ikke opp til barnehagen å avklare spørsmålet om et barn har vært utsatt for 
seksuelle overgrep, det er annet fagpersonell som skal ivareta dette. Det er imidlertid 
viktig at barnehagen tilkjennegir bekymringer de har til enkeltbarn. 

 

Å ta fatt i en slik sak krever varsomhet og faglighet, i tillegg til dokumentasjon av hva 
som har ført til din bekymring. Nettopp fordi usikkerhet som oftest vil være tilstede, er 
det nyttig med samarbeidspartnere. 

 

Barnehagene drives etter Lov om barnehager, og loven har formuleringer som 
tilsvarer barnevernloven § 6-4 vedr. opplysningsplikt (se kapittel 10.2 om 
opplysningsplikt til barneverntjenesten). 

 

Råd fra barn og unge som har vært utsatt for seksuelt misbruk: 

 Du trenger ikke kunne mye 

 Du må lytte til det jeg sier uten at du selv kommer i en krise 

 Du må hjelpe meg å finne ut hva slags muligheter jeg har til å få hjelp 

 

Vi oppfordrer alle ansatte til å forberede seg på” det utenkelige”.  

 

1.0 Hva er seksuelle overgrep? 
 

1.1 Juridisk definisjon 

Seksuelle overgrep er når en autoritetsperson tvinger, lokker eller truer barnet til å 
delta 

i eller å se på seksuell omgang, handling eller atferd. Seksuelle overgrep deles 
juridisk 

(straffelovens kap. 19 om seksuallovbrudd) inn i følgende kategorier: 

 

 Seksuell omgang; kan være samleiesurrogater eller samleie analt, oralt 
og/eller vaginalt 

 

 Seksuell handling; kan være beføling av barnet og/eller at barnet tvinges til å 
ta på overgripers kjønnsorganer 

 

 Seksuell atferd; ikke fysisk kontakt – vise barnet pornografi, tvinge barnet til å 
se på seksuelle handlinger, blotte seg, tvinge barnet til seksuelle handlinger 
med seg selv, til å vise seg fram i ulike positurer, fotografere eller filme barnet i 
seksuelle stillinger 
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Straffelovens kap. 19 - §§ 195, 196, 200 og 201 

 

 

1.2 Psykologiske definisjoner 

Et seksuelt overgrep er når en person manipulerer, lurer, tvinger, truer eller lokker en 
annen til å delta i seksuelle aktiviteter den andre ikke er moden til eller ikke vil være 
med på, når den andre ikke er i stand til å vurdere eller forstå rekkevidden av det 
som skjer. Det er enhver form for seksuell kontakt den andre ikke er i stand til å si ja 
eller nei til p.g.a. alder, evne, beruselse, redsel, frykt eller trusler. Det er når 
handlingen er ulovlig, når den er hemmelig og ikke tåler dagens lys. 

 

Det er seksuelle overgrep når en person misbruker sin posisjon som autoritet på en 
eller annen måte, og involverer barnet i seksuell handling. Omgang eller atferd som 
uansett omstendighet er overgripers ansvar. Seksuelle overgrep mot barn kan altså 
ta form av blotting, kikking, fotografering, verbale kommentarer av seksuell natur, 
seksuelt preget berøring, oralsex, samleie eller innføring av gjenstander i kroppens 
hulrom etc. Det dreier seg om handlinger som barn ikke kan forstå, ikke er modne for 
eller kan gi informert samtykke til. 

 

Som vi ser ovenfor er mange av definisjonene fokusert på forholdet mellom voksne 
og barn, men dette kan også gjelde for uønsket seksuell kontakt mellom barn og 
tenåringer. 

Incest er inkludert i definisjonene, et utvidet incestbegrep som inkluderer alle som 
innehar en foreldrerolle/omsorgsrolle til barnet. Søskenincest kommer også inn her. 

 

Mange av de mest brukte sosialpsykologiske definisjonene sier ikke noe konkret om 
hva 

de seksuelle handlingene består i, dermed favner definisjonene lettere opp den store 
variasjonen av overgrep, bl.a. overgrep som muliggjøres gjennom moderne 
informasjonsteknologi. 

 

1.3 Fysiske og psykiske tegn 

Mange barn som er utsatt for seksuelle overgrep ønsker eller klarer ikke å fortelle om 
dette til andre. Dette skyldes ofte stor grad av lojalitet og/eller trusler fra overgriper. 

Barnet kan som regel med sitt kroppsspråk likevel sende ut signaler om at noe er 
galt. 

Det kan være vanskelig å skille disse signalene fra lignende tegn på at det er noe 
annet som plager barnet, for eksempel omsorgssvikt eller vantrivsel. Man bør alltid 
forsøke å finne ut bakgrunnen for barnets unormale atferd. De vanligste symptomene 
på at barn er utsatt for seksuelle overgrep er: 

 forandring i atferd 

 spiseforstyrrelse 

 seksualisert atferd 

 umotivert gråt eller angstreaksjoner 
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 søvnløshet eller mareritt, uforklarlige sykdom symptomer, magesmerter, 
hodepine, urinveisinfeksjoner eller kjønnssykdommer 

 manglende konsentrasjon, tristhet, depresjon 

 hyperaktivitet eller passivitet 

 destruktiv atferd eller fysisk overgrep mot andre 

 læringsvansker 

 få venner 

 

Seksuelle overgrep etterlater vanligvis ikke varige fysiske forandringer, av og til kan 
man påvise tydelige fysiske spor gjennom en medisinsk undersøkelse. Sårhet i 
underlivet kan gjøre slik at barnet har problemer med å sitte og gå normalt. 
Blødninger, utflod og gjentatte urinveisinfeksjoner kan være tegn på overgrep – og jo 
yngre barnet er jo mer mistenkelig er slike symptomer. 

 

Det er viktig å være klar over at mange av uttrykkene er av generell karakter, og kan 
bety at barnet er utsatt for ulike former for belastninger. Seksuelt misbrukte barn vil 
oftest ha en kombinasjon av flere symptomer og reaksjoner som er beskrevet 
nedenfor. 

 

 

Ta barnets signaler på alvor – og finn ut hva det er som plager 
barnet 

 

 

Nedenfor følger en aldersinndelt oversikt over psykiske tegn og signaler. En del av 
signalene som er beskrevet innenfor de yngre aldersgruppene, kan være like aktuelle 
i eldre aldersgrupper. Barn kan gi vage signaler og signalene kan være reaksjoner på 
andre forhold. 

 

1.3.1 Små barn 0-2 år 

 angst under stell og bleieskift (f. eks ikke kontakt på stellebordet, vil ikke skifte 
bleie, spriker med beina, blir vasket og «sier mer») 

 generelt engstelige, klamrende, sutrete og sinte 

 skriketokter og/eller panikkanfall 

 forstyrret søvnmønster 

 generelle tegn på mistrivsel 

 uttrykksløs, mimikkfattig, trøtt 

 

1.3.2 Barn 3-5 år 

 fortelle med ord at de er utsatt for overgrep 

 det triste eller det veldig blide barnet du ikke kommer inn på  

 gi uttrykk for at det er noe de ikke tør, kan eller vil snakke om 

 kan isolere seg eller bli «plagsomt» kontaktsøkende 

 smerter i magen og/eller i hodet 
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 smerter og sårhet i underlivet 

 vil ikke tisse og bæsje i barnehagen 

 plutselig gråt og raseri 

 problemer med vannlating/avføring etter at de har blitt renslige 

 hyppige mareritt hvor barna kan bli paniske og utilgjengelige for trøst 

 fjerne og stirrende i perioder 

 fortvilelse, angst og depresjon 

 problemer med å spise (spesielt ved oralt misbruk) 

 seksualisert adferd og/eller utagerende adferd som er uvanlig i forhold til alder 
og modenhet. 

 

1.3.3 Barn 6-12 år 

 de har psykisk vondt 

 de har ikke lyst å leve, gir uttrykk for et vanskelig liv eller truer med å ta livet av 
seg 

 sterk skam- og skyldfølelse kan bidra til at barnet isolerer seg 

 blir lukket, avflatet og mimikkfattig, innadvendt og deprimert 

 blir aggressive, vanskelige og/eller hyperaktive 

 får lærevansker 

 pendle mellom ekstrem atferd som barnslige og klamrende til sinte og 
anklagende 

 uforutsigbare, hører stemmer, føler seg dirigert av fantasipersonligheter, lange 
perioder med fjernhet, leve ut ulike personligheter. Dette kan være barn som 
dissosierer, dvs. splitter opp verden for å overleve 

 stikker seg bort for å unngå situasjoner som minner om overgrepssituasjonen 

 lar seg utnytte seksuelt 

 forvirret i forholdt til sin kjønnsrolle 

 hygieneproblemer – tvangsmessig opptatt av renslighet eller nekte å dusje 
 

 

Uansett alder – voksne som er villige til å se og hjelpe barnet er 
viktig 

 

2.0 Barn i risikosituasjoner 

Noen barn er mer risikoutsatte for overgrep enn andre, for eksempel barn som er 
ensomme og sosialt isolerte, og barn med svak utviklet tilknytningsatferd. Barn av 
rusmisbrukere og foreldre med alvorlig psykiske lidelser, funksjonshemmede barn, 
enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, barn i voldelige familier, samt barn 
med en mangelfull tilknytning til foreldre har forhøyet risiko for overgrep. (Seksuelle 
overgrep mot barn, 2001). Andre risikofaktorer er seksualisert atferd og tidligere 
overgrep. De som begår overgrep er som oftest i barnets nærmiljø. (Q-1085 Strategi 
mot seksuelle og fysiske overgrep mot barn). 

 

 



Ringer ike  kommune   7   

 

Seksuell adferd ut over det normale og foreldres uro må alltid tas på 
alvor. 

Hvis man er i tvil, bør man søke råd. 

 

 

3.0 Barn som begår overgrep 

Det er viktig å være oppmerksom på at også barn kan begå overgrep. Barn kan 
krenke barn som både er yngre og eldre enn seg selv. Barn kan tvinges, lokkes og 
lures av søsken eller andre barn til å utføre overgrep. Følgende kjennetegn kan 
hjelpe oss når vi mistenker at det forekommer seksuelle overgrep mellom barn: 

 

1. Maktforholdet mellom barna. Overgrep skjer oftest ved at et barn med makt 
utnytter et annet barn. Det andre barnet kan være svakere eller yngre. 

2. Ofte er trusler involvert. I vanlig seksuell lek er det gjensidighet og en frivillig 
avtale om at leken er noe barna skal holde for seg selv. Når det gjelder overgrep 
har det ene barnet bestemt at det andre skal holde det som skjer hemmelig. 

 

3.1 Seksuell lavalder er en aldersgrense som et lands lov har satt for når man 
kan ha seksuell omgang. Den norske straffeloven regulerer dette i to ulike 
straffebud, §§ 195 og 

196. http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-023.html#195 Sistnevnte forbyr 
seksuell omgang med personer under 16 år, mens førstnevnte straffer seksuell 
omgang med barn under 14 år. Derfor er maksimumsstraffen for brudd på § 195 
høyere, i tillegg til at samleie gir en minimumsstraff på 2 år. 

 

 

3.2 Hva er normal seksuell lek mellom barn? 

 Den er motivert ut fra gjensidig nysgjerrighet 

 Den er lystbetont for begge parter 

 Den preges av felles utforskning; den har en karakter som kan forventes ut fra 
barnets alder 

 

Normal seksualitet i alderen 0-6 år 

Barn blir tidlig opptatt av sitt kjønnsorgan og kan nyte og ta på dette. Dette skjer 
vanligvis fra 2-års alder. De er opptatt av hverandres kjønnsorganer (sterkest fra 3-
års alder) og de leker en del leker for å utforske kjønnet (for eksempel doktor lek). En 
del barn bruker også seksuelle ord og en stor del av barna prøver også å berøre 
mors eller andre kjente kvinners bryster og fars kjønnsorgan. Det er uvanlig at barna 
prøver å berøre genitalier til folk utenfor familien eller at de ber voksne om å berøre 
barnas kjønnsorganer. 
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3.3 Når er barns lek overgrep? 

 Når det er mangel på gjensidighet - den ene har makt over den andre 

 Når den er ulystbetont for en av partene 

 Når den er preget av en voksen måte å leve ut seksualiteten på (inntrengning i 
kroppens hulrom, slikking/suging av kjønnsorganer) Aktuell litteratur: 
Langfeldt, Thore: Barns seksualitet. Pedagogisk forum 2000 

 

 

Vær oppmerksom på maktforholdet mellom barn 

 

 

3.4 Kort om barns seksuelle utvikling 

Når barn forteller oss historier eller viser adferd som gjør oss bekymret, er det viktig å 
ha noen kunnskaper om hva som er normal og forventet seksuell utvikling hos barn i 
ulike alder. (Seksuelle overgrep mot barn, 2001). 

I hverdagen bør normal seksuell lek over 4-5 års alderen møtes med anerkjennelse, 
diskresjon og eventuelt henvisning til det private rom. Den voksne kan sette ord på 
det barnet gjør for eksempel «Du undersøker tissen, ser jeg». Man må imidlertid 
forsikre seg om at ingen av barna er presset eller lider overlast. Voksne bør også 
signalisere til barna at de kan spørre voksne hvis de lurer på noe. Det er viktig å få 
tak i stemningen rundt slik seksuell lek, om den er god eller preget av angst, ubehag 
eller usikkerhet. Det kan være en god pekepinn å kjenne etter egen magefølelse. 

 

Et barns atferd kan oppleves som ubehagelig; en kan oppleve at egne eller andres 
grenser blir krenket av barnet, en føler seg invadert, det er noe rart eller annerledes i 
kroppskontakten eller med måten barnet henvender seg på; det er noe i blikket en 
reagerer på. Da er det grunn til å følge opp barnet, gi barnet anledning til å snakke 
og eventuelt still spørsmål som: Hvor har du lært det, hvem har lært deg det, hvor har 
du sett dette? Kanskje kan den voksne på denne måten komme på sporet av 
overgrep. Alternativt kan den voksne bli beroliget ved at det er en naturlig årsak til 
atferden.  

Barn som har vært utsatt for overgrep skal ikke usettes for mange samtaler som kan 
være påvirket av voksne. Følgende momenter er viktige å huske i samtale med barn: 
 

 Vær åpen for å ta imot det barnet måtte ønske å fortelle om seksuelle 
overgrep. 

 Barnet bør i størst mulig grad fortelle fritt. 

 Det er viktig at det ikke stilles ledende spørsmål! 

 Ikke spør flere spørsmål enn nødvendig for å forvisse det om at du har forstått 
barnet rett eller avklare hvordan barnet kan hjelpes videre. 

 Man bør ha i minne at voksne kan ha ulike grenser for hva som oppleves 
ubehagelig. 

 

4.0 Ansatte som begår overgrep 

Det er styrer/daglig leder i barnehagen som har ansvaret for at barn ikke utsettes for 
seksuelle overgrep så lenge de oppholder seg i barnehagen. Det er viktig å ha 
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kunnskap om betydningen av omsorgspersoners atferd og være bevisst sine 
holdninger til overgrep mot barn. 

 

Overgrep mot barn fra en ansatt stiller spesielle krav til kommunikasjon og 
informasjon, eier har ansvar både for barna og for den ansatte. Taushetsplikten 
innebærer en plikt til å hindre at andre får kjennskap til opplysninger om noens 
personlige forhold, en må også ivareta mistenktes rettigheter. 

 

Barns interesser bør veie tyngst i de avgjørelser som må tas. Hensynet til barna kan 
tilsi at den ansatte fjernes fra stillingen, arbeidsgiver må da fravike hovedregelen om 
retten til å uttale seg før vedtak treffes. Se også veilederen Mistanke om ansattes 
seksuelle overgrep mot barn Q-1047 fra Barne- og familiedepartementet. 

 

 

Barns interesser bør veie tyngst 

 

 

5.0 Hvem henvender man seg til ved mistanke 

Ved mistanke om seksuelle overgrep fra barnets omsorgspersoner kan man 
henvende seg til nærmeste overordnede eller ringe det lokale hjelpeapparatet, evt. 
for å drøfte saken anonymt. Utgangspunktet er at man har meldeplikt til politi og 
barneverntjenesten ved straffbare forhold. Se forøvrig Ringerike kommunes 
samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. 

 

Styrer /daglig leder skal ivareta saken. Styrer/daglig leder tar videre kontakt med 
andre samarbeidspartnere som for eksempel: 

 

5.1: Akutt: 

Politiet for hjelp til å vurdere anmeldelser/arbeidsrettslige skritt/legge saken bort, de 
kan også kontaktes for generelle råd og veiledning tlf. 02800/ 

Barneverntjenesten tlf. 32 11 74 00 eller barnevernsvakta: 91 11 46 00 mellom 
15.00-22.00 hvor saken også kan drøftes anonymt. 

Legevakt/overgrepsmottak tlf. 32 11 11 11 

 

Anbefaler barnevernet eller politiet at vi går videre med saken, skal  

* kommunale barnehager kontakter Rådmannen/kommunalsjef for Barn og 
unge. 

* private barnehager evt. kontakter styreleder, avgjøres av den enkelte 
barnehage 

 

Melding til barneverntjenesten bør alltid skje i samråd med styrer. Dersom styrer ikke 
vil gi opplysninger om bekymringen til barneverntjenesten, har den som er bekymret 
et selvstendig ansvar for å informere barneverntjenesten, jf. barnehageloven § 22. 
Hvis man er i tvil om bekymringen til barneverntjenesten vil være tilstrekkelig for å gi 
barnet god nok beskyttelse raskt nok, bør en kontakte politiet. 
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5.2 Mottak av mistanken eller anklager 

a) Når mistanken eller anklagen kommer fra barnet selv eller et annet barn 

 Lytt og noter ned det barnet har å fortelle. Unngå å stille ledende spørsmål. 

 Det er viktig å ikke love hemmeligholdelse. Forklar at opplysningene kan være 
så alvorlige at andre voksne må få vite om dette. 

 Orienter umiddelbart nærmeste overordnede. 

 Vurder barnets behov for oppfølging videre. 

 

b) Når mistanken eller anklagen kommer fra en ansatt eller en annen voksen/-
foresatte 

 Dersom en ansatt i virksomheten har mistanke eller opplysninger om 
seksuelle overgrep, skal vedkommende umiddelbart kontakte nærmeste 
overordnede av virksomheten. 

 Dersom mistanken gjelder daglig leder, må den nærmeste overordnede til 
daglig leder orienteres umiddelbart. 

 Noter ned opplysningene som blir gitt fra ansatte eller fra foresatte å be om 
diskresjon. Opplysningene vil bli gitt til daglig leder. 

 Ta hensyn til at det kan være flere som er offer i samme sak, 
venninnegrupper, flere barn i samme barnehage, flere offer med samme 
overgriper. 

 Være oppmerksom på reaksjoner hos andre barn/unge i denne tiden 

6.0 Informasjon 

Overgrep mot barn i barnehager kan medføre en krisesituasjon som stiller spesielle 
krav til informasjon og kommunikasjon. Dersom det oppstår mistanke om at en ansatt 
i barnehage har begått et seksuelt overgrep mot et barn, og dette blir kjent i resten av 
miljøet, vil det føre til et stort press på styrer ved den enkelte enhet. 

 

Styrer/daglig leder skal sørge for å ivareta både barnets og den ansattes 
interesser, samtidig som det vil bli stor pågang fra andre barn, foreldre/foresatte og 
media som vil ha informasjon. 

Det vil kunne oppstå rykter og sladder som kan medføre en ytterligere belastning for 
de personene som er direkte berørt, men også for andre i barnehagen.  

 

Selv om informasjonsbehovet er stort, bør følgende vurderes: 

 Taushetsplikten setter grenser for hvem som skal ha informasjon 

 Hensynet til politietterforskningen vil medføre et behov for politiet til å 
begrense eller styre informasjonen. De opplysninger som gis må ikke 
ødelegge for den videre etterforskningen. Der politiet er inne i bildet skal 
informasjon alltid gis i samråd med dem. Det er lederens ansvar å ta 
initiativ til nødvendig informasjon i samarbeid med kommunalsjef/øvrige 
samarbeidsparter 

 

6.1 Målsettinger med å gi informasjon er 

 Forebygge nye overgrep. 
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 Forebygge og dempe krise hos de involverte og sikre at de får nødvendig 
hjelp. 

 Forebygge og dempe konflikter i miljøet. 

 Skape forståelse for politiets og hjelpeapparatets fremgangsmåte. 

 Sikre forsvarlig saksgang. 

 Hindre ryktespredning, spekulasjoner og forhåndsdømming. 

 Politiet kan komme i kontakt med personer som har relevant informasjon. 

 Hindre lekkasje til pressen. 

 

6.2 Hvem kan gi informasjon 

Dette kan variere, men følgende instanser kan være aktuelle: 

 Politiet. 

 Eier av virksomheten (repr. v/kommunalsjef og styrer/daglig leder/styreleder). 

 Representanter for hjelpeapparatet (barnevernet). 

 Den enkelte ansatte kan ikke gå ut med informasjon. 

 

Det kan skilles mellom flere grupper av personer og aktører som har behov for 
informasjon og kommunikasjon. Disse er: 

 De forskjellige aktørene som har ansvaret for å håndtere overgrepssaken. 

 Barn som er eller kan ha blitt utsatt for overgrep og deres foreldre (de/den av 
foreldrene som har foreldreansvar). 

 Den ansatte som er mistenkt. 

 Andre ansatte i barnehagen. 

 Andre barn som er eller har vært i barnehagen hvor den mistenkte er ansatt. 

 Resten av foreldregruppa. 

 

Mediehåndteringen: 

Det er kommunalsjef Barn og unge eller styrer/daglig leder som 
uttaler seg ved henvendelser fra media. Private barnehager handler 

etter egen rutine. 

 

 

6.3 Informasjon til de andre ansatte i barnehagen 

Når mistanken er reell, vil det være nødvendig å gi informasjon til andre ansatte som 
har oppgaver i forhold til det aktuelle barnet. Disse ansatte har behov for veiledning 
for hvordan de skal forholde seg til resten av barnegruppa. Andre ansatte skal i 
utgangspunktet ikke få opplysninger om et overgrep, da de ikke har behov for slike 
opplysninger for å utføre sitt arbeid. Det kan for eksempel være vaktmester, 
rengjøringspersonale og barnehagelærere/BUA/assistent som ikke har oppgaver i 
forhold til det aktuelle barnet. Det må foretas en konkret vurdering i hver enkelt sak 
om hvilke opplysninger personale skal få. Færrest mulig bør vite om hvilke barn som 
kan ha vært utsatt for overgrep. Den ansatte som er mistenkt har også krav på 
diskresjon. Der mistanken om overgrep blir kjent blant de ansatte, vil det kunne få en 
negativ virkning på arbeidsmiljøet. 
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Det må også vurderes i hvert enkelt tilfelle om bestemmelsene i taushetsplikten 
åpner for å kunne gi en informasjon til andre barn og deres foreldre. 

 

 

Hovedregelen er at det ikke skal gis opplysninger i større 
utstrekning enn det som er absolutt nødvendig. 

 

 

6.4 Den ansatte som er mistenkt eller anklaget 

Den ansatte som er mistenkt er direkte berørt. Informasjon kan gis uten hinder av 
taushetsplikten. Den ansatte bør få tilbud om å ha med tillitsvalgte eller annen 
fullmektig. 

Vedkommende har også rett til bistand av advokat, og har også krav på diskresjon. 
Det er viktig at informasjonen koordineres av politiet. Ansettelsesforholdet bør 
vurderes (suspensjon). 

 

7.0 Forebygging 

Er det mulig å forebygge? Vi kan snakke med barn uten å skremme dem, det handler 
om å gjøre barna kompetente. De som begår overgrep prøver ofte å lokke barn, å få 
dem til å samarbeide. Forberede barn på uventede situasjoner, at de kan hyle, skrike 
og løpe. Vi kan si til barn at de ikke skal bli med fremmede, at ingen har lov til å røre 
deg hvis du ikke vil. De ikke har lov til å kle av seg sammen med andre voksne. At de 
skal si fra hvis de opplever noe. 

 

Viktig med informasjon til barna fra de voksne 

 Hva er seksualitet? 

 «Normalt forhold» - lære kroppen sin å kjenne. 

 Respektere barnas privatliv. 

 Hva er gode berøringer/riktige? 

 Barn kan onanere, men oppfordre de til å gjøre det alene. 

 Voksne usikre, barn også. 

 Du bestemmer over kroppen din. 

 Lære barna at de kan si nei. 

 

Barn trenger å kjenne ordene og få lov til å snakke om kroppen. Vi kan hjelpe 
barn til å få et positivt og godt forhold til kropp og nærhet. Helsesøster kan bidra i 
forebyggingsarbeidet – flere programmer tilgjengelig. Psykolog i helsetjenesten 
kan også være til hjelp for barnet, familien og veilede i prosessen. 

 

 Intern organisering 

Barnehagen må organisere driften slik at man minsker risikoen eller muligheten for 
overgrep. 
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Politiattest 

Lov om Barnehager § 19 ” Den som skal arbeide i barnehage må legge frem tilfredsstillende 
politiattest. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot 
barn”. 

 

 

Gjør barn kompetente – snakk med dem! 

 

 

7.1 Kunnskapsbygging 

Ansatte i barnehager må få den nødvendige kunnskap om barns signaler på at de 
kan ha blitt utsatt for et seksuelt overgrep. Vi må snakke med barna og være lydhøre. 
Den voksne må stole på magefølelsen, ta bekymringen på alvor og finne årsaken. 
Barn lyver seg ikke inn i vanskeligheter, men ut av vanskeligheter.  

 

Man må være oppmerksom på barnas signaler. Hva sier barnet? Stusser du på noe? 
For eksempel « Det kommer melk ut av tissen på pappa». Gjenta det siste barnet 
sier, uten å legge til noe eller trekke noe fra. Ikke avbryt og flytt oppmerksomheten. 
Tål pauser- vær avventende, oppmerksom, ærlig og tydelig. Vis barnet 
anerkjennelse! 
 

Eksempler på spørsmålsformuleringer i samtale med barnet: 

 

 «Fortell, hvordan er det å være deg da?»  

 «Fortell, hva skjer da?» 

 «Hvordan har du det da?» 

 «Det du forteller er så viktig at jeg vil fortelle det til … (navnet til styrer/daglig 
leder)» 

 «Det du forteller er så viktig for deg at jeg må tenke litt på det» (hvis du må 
vinne litt tid/kontakte andre voksne) 

 

Barn kan gi uklare signaler, og de fleste signaler kan ha andre årsaker enn at barnet 
blir utsatt for overgrep. Husk: en vond hemmelighet er ingen hemmelighet! 

 

Barnehagen må ha tilgang til relevant litteratur, som for eksempel bøkene «Sveket», 
«Si det til noen», «Jeg er meg, min meg!» og «Jeg sa ikke kom inn». 

Aktuelle veiledere fra Barne- og likestillingsdepartementet 

 Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger 
 Formidling av opplysninger og samarbeid der barn utsettes for vold i familien 
 Seksuelle overgrep mot barn, en veileder for hjelpeapparatet i PDF-format 
 Mistanke om ansattes seksuelle overgrep mot barn 
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Referanser til lover og forskrifter:      
Barnehageloven kap. 6, §§ 22 og 23 
Opplæringsloven kap.15 § 15-3 
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 5 
Lov om barneverntjenester kap. 4 og kap. 6 § 6-4 
Straffeloven § 139 
Rundskriv Q-24/2005 

 

 

Konkrete spørsmål som hva, hvor, hvem og fortell. 

 

 

Vedlegg: Rutine for barneverntjenestens håndtering av mistanke om 
vold. 

 
Rutinen er basert på/ hjemlet i: 

Lov Lov om barnevernstjenester § 4-12, bokstav c, 
§ 4-6, 2.ledd og § 6-8. 

 

 
Ansvar for oppfølgingen av rutinen: 
Barnevernleder har det overordnede ansvaret. Hver sak har en saksbehandler som har ansvaret for 
at rutinen følges. 
 
Hensikt: 
Sikre at barneverntjenesten utfører sitt arbeid på en lovmessig og best mulig måte for alle parter. 
 
Rutine:  

Når barneverntjenesten får bekymringsmelding om at barnet blir/kan bli utsatt for vold/ overgrep 
(straffbare handlinger): 

 

 Snakke med melder for å få utfyllende opplysninger. 

 Drøfter situasjonen internt. 

 Drøfter saken med familie/So.koordinator/etterforsker 

 Vurderer hvem som snakker med barnet og når dette skal skje 

 Sender skriftlig underretning om mulige straffbare forhold til politiet 

 

Sakens alvorlighetsgrad avgjør om dette blir gjort samme dag eller om prosessen tar lengre tid.  
Barneverntjenesten samarbeider med politiet i forhold til videre saksgang.  

Barneverntjenesten eller politiet snakker med foreldrene. 
 

 Barneverntjenesten foretar en vurdering i forhold til om barnet skal akuttplasseres utenfor 
hjemmet. 

 Barneverntjenesten vurderer om et opphold på krisesenteret kan være aktuelt  

 Ved en akuttplassering kan barneverntjenesten være avhengig avhjelp fra skolen i form av at 
barnet kan være på skolen mens barnevernet fatter akuttvedtak og finner plasseringssted. 

 Eller bistår barneverntjenesten i samtaler med barnet og/eller følger barnet til 
plasseringssted der det blir gjort en vurdering at dette er til barnets beste.  

 Avhør av barnet i Tingretten eller på barnas hus i Oslo, fortrinnsvis barnas hus. 
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 Avhørene blir tatt opp med lyd og bilde. 

 Legeundersøkelse vurderes – politiet begjærer rettsmedisins undersøkelse. 

 Barneverntjenesten informerer rektor/styrer om hva som skjer i saken. 

 Ved en flytting tar barneverntjenesten ansvar for at barnet besøker den «gamle» 
klassen/barnehagen dersom det er ønskelig og til barnets beste.  
Dette avtales mellom barneverntjenesten og rektor/styrer. 
 

Barneverntjenesten informerer politiet fortløpende om vesentlige endringer i barnevernssaken. Hva 
skjer med barnet, flyttinger etc. Hvilke tiltak har barneverntjenesten iverksatt? Alle vesentlige 

endringer siden saken ble påbegynt sendes skriftlig til jurist hos politiet. ( Jfr. Samarbeidsrutiner mellom 

barnehagen og barnevern i Ringerike kommune s. 5) 

 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1017-15  Arkiv: PLN 360  

 

Sak: 22/16 

 

360 Detaljregulering for Tosseviksetra - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. 0605_360 Detaljregulering for Tosseviksetra med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas. 

2. Reguleringsplanene 293 Bernhatten-Tosseviksetra og 264 Tosseviksetra øst overlappes 

av ny plan og oppheves.  

 
 

Behandling i Formannskapet 16.02.2016: 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1017-14  Arkiv: PLN 360  

 

Sak: 21/16 

 

360 Detaljregulering for Tosseviksetra - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. 0605_360 Detaljregulering for Tosseviksetra med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas. 

2. Reguleringsplanene 293 Bernhatten-Tosseviksetra og 264 Tosseviksetra øst overlappes 

av ny plan og oppheves.  

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 15.02.2016: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak i to punkter ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens 

(HMA) innstilling til formannskapet 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1017-11   Arkiv: PLN 360  

 

360 Detaljregulering for Tosseviksetra - 2. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. 0605_360 Detaljregulering for Tosseviksetra med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas. 

2. Reguleringsplanene 293 Bernhatten-Tosseviksetra og 264 Tosseviksetra øst overlappes 

av ny plan og oppheves.  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Sammendrag 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse i tråd med kommunedelplan for 

Ådalsfjella. Planen innebærer en fortetting av eksisterende hytteområde, samt utbygging av 

et nytt delområde; Hyttekastberga.  

 

Det er i dag 115 eksisterende hytter i planområdet, og 20 regulerte ubebygde tomter. Planen 

åpner for 75 nye tomter. Totalt vil det kunne bli 210 hytter innenfor planområdet. Det er 

foreslått at 37 tomter kan bebygges med oppstugu. I tillegg reguleres to områder med formål 

fritidsbebyggelse- konsentrert / utleiehytter. Her åpnes det for bygging av leiligheter og 

enkelthytter, totalt 26 enheter.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Planforslaget ble 1.gangsbehandla av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) 

og vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 11.06.2012, sak 81/12.  

Se "Lenker" for saksdokumenter fra 1. gangsbehandling, høring og offentlig ettersyn.  

 

Vedtakspunkt nr 3 i HMAs vedtak var:  

Før 2. gangsbehandling skal: 

a) Forhold knytta til renovasjon være ivaretatt i planen. 

b) Forhold knytta til brannvann være nærmere utreda og eventuelt tatt inn i 

reguleringsbestemmelsene. 

c) Vann- og avløpsplan for området være utarbeida og følge planen. Områder for 

avløpsanlegg må være vist på plankartet. 



d) Formulering av rekkefølgebestemmelse om kryss ved Ringmoen være avklart 

med Statens vegvesen. 

e) Det gjøres en grundigere vurdering og framlegges dokumentasjon for de 37 nye 

tomtene som tillates bebygd med oppstugu, jf. § 2.2 i bestemmelsene til 

kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt 30.06.11. 

 

Oppfølging av disse punktene er omtalt under rådmannens vurdering.  

 

Beskrivelse av saken 
Planforslaget (vedlegg 2-4) 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangsbehandling og består av:  

- Plankart i målestokk 1:5000 

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 293 Bernhatten-Tosseviksetra 

vedtatt 06.03.2003, og 264 Tosseviksetra øst vedtatt 27.01.2000. Hovedformål i disse 

planene er fritidsbebyggelse. Området ved Hyttekastberga er uregulert.  

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

Videre følger omtale av de viktigste endringer etter 1.gangsbehandling. I tillegg er det gjort 

mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget, og for å imøtekomme 

høringsuttalelser. 

 

Ny adkomstveg og tomtejustering 

Etter høring og offentlig ettersyn har det kommet ønske om å regulere adkomstveg til 

tomtene nordvest i planområdet. Det var ikke vist adkomstveg her ved høring og offentlig 

ettersyn. Regulerte tomter i dette området er: N1-N7 som per i dag ikke er fradelt, og 

tilhører Stein Olav Bleken (gnr/bnr 296/1). I tillegg er det 3 eksisterende hyttetomter i 

området:  

 Gnr/bnr 296/1/77  Knut J Weberg Grønvold 

 Gnr/bnr 296/33 Johan Fredrik Fredriksen  

 Gnr/bnr 296/90 Tor-Erik Sand 

 

Tomtene N2 og N7 foreslås med en noe annen plassering enn tidligere, for å tilpasse til ny 

adkomstveg. Se vedlegg 5 for situasjonskart som viser adkomstveg og ny og gammel 

plassering av tomter. 

 

Berørte grunneiere er orientert om forslag til ny adkomstveg, og har gitt skriftlige 

tilbakemeldinger om dette (vedlegg 6). Grønvold og Sand har ingen innvendinger, mens 

Fredriksen har innvendinger mot den delen av veien som går opp til kollen som tomtene 

296/33, 296/90 og N6 ligger på. Denne delen av vegen er vist i vedlagt situasjonskart, men 

er ikke tatt med som regulert adkomstveg på forslag til plankart. 

 

Ny tuntomt 

Tor-Erik Sand har sendt inn søknad om tuntomt for gnr/bnr 296/90. Berørte grunneierne i 

området har samtykket til denne endringen (vedlegg 7).  

 



Forlengelse av adkomstveg til gnr/bnr 297/20 og tomt nr 146 

Veg til Elida og Kåre Engen med forlengelse fram til ny tomt nr. 146 er lagt inn i 

planforslaget.  

 

Avløpsanlegg 

Område for avløpsanlegg er utvida noe med bakgrunn i detaljert vurdering av 

avløpsforholdene i området. Forklaring til dette er gitt i VA-materialet. Det er ikke 

eksisterende fritidsbebyggelse i dette området, og derfor ikke behov for ny varsling. Mellom 

område for renseanlegg og Hyttekastbekken er formål endra fra skogbruk til friluftsområde, 

med tilhørende bestemmelse for å hindre terrenginngrep i dette området. Det er lagt inn 

noen flere områder for vannforsyning i tråd med VA-planen.  

 

Rekkefølgebestemmelse om kryss 

Bestemmelse knytta til venstresvingefelt ved Ringmoen er endret, og avklart med Statens 

vegvesen (se omtale under rådmannens vurdering).  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 21.06.2012 -22.08.2012, og i samme 

periode ble forslaget sendt til berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til 

uttalelse. I perioden 29.08.2012-10.10.2012 ble forslaget sendt regionale myndigheter til 

uttalelse. Det kom inn totalt 5 uttalelser (vedlegg 8). Hovedtrekkene i uttalelsene er referert 

og kommentert i vedlegg 9. Det er ingen formelle innsigelser til planforslaget, og 

kommunestyret kan dermed vedta planen.  

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011 er planområdet avsatt til 

fritidsbebyggelse, næringsbebyggelse og landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF).  

Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordna planer.  

 

Kommunedelplan for Ådalsfjella angir byggeforbud i en 100 m sone fra vann og vassdrag i 

LNF-områder, og 50 m i byggeområder. Det er flere mindre vann og bekker i planområdet. 

50 m byggegrense fra bekkedrag vil berøre flere eksisterende tomter, både med og uten 

bebyggelse. Rådmannen anser at det er riktig å opprettholde disse tomtene, som er regulert 

og godkjent i tidligere planer. Det er derfor ikke lagt inn byggegrense på de aktuelle 

eksisterende tomtene, der en 50 m byggegrense ville ødelegge tomta som byggetomt. På nye 

tomter langs bekkedrag er 50 m byggegrense lagt inn.  

 

Et av områdene for avløpsanlegg (BAV) ligger innenfor 50 m sone fra bekk. Dette var også 

vist ved høring og offentlig ettersyn, men området er utvida etter det. Plassering og utvidelse 

er basert på grundige hydrogeologiske vurderinger (vedlegg 4.5 og 4.6), og plasseringen 

anses som hensiktsmessig. Eventuell etablering av avløpsanlegg i dette området vil ikke 

medføre store bygg. Hensyn til bekkedrag vil bli ivaretatt i en eventuell søknadsprosess for 

framtidig avløpsanlegg.  

 

Juridiske forhold  
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken fram for kommunestyret til 

vedtak. Saken behandles først i HMA og Formannskapet. 

 



Økonomiske forhold 
I forbindelse med opparbeidelse av nytt kryss med venstresvingfelt på E16 ved Ringmoen 

har kommunen forpliktet seg til å dekke 2 millioner kroner av en totalsum på 10 millioner 

kroner. Lokale tiltakshavere bidrar med 3 millioner kroner, og Statens Vegvesen og 

Buskerud Fylkeskommune bidrar med det resterende beløpet. Kommunen forskutterer 

grunneiernes andel. Det er avsatt 5 millioner kroner til dette i Ringerike kommunes budsjett 

for 2016.  

 

Rådmannens vurdering 
Utleiehytter  

Ved 1. gangsbehandling av planforslaget ønsket rådmannen å avvente høringsinnspill før 

anbefaling med tanke på regulering av områder for utleiehytter. Fylkesmannen viser i sin 

uttalelse til at det i arbeidet med kommunedelplan for Ådalsfjella ble lagt stor vekt på 

satsing på næringsutvikling og turisme, blant annet på Tosseviksetra. Videre ba 

fylkesmannen kommunen om å nøye vurdere om det er ønskelig å åpne for ordinær 

fritidsbebyggelse i område avsatt til næringsformål i kommunedelplanen.  

 

Forslagsstiller har ønsket å regulere området til fritidsbebyggelse- konsentrert. Begrunnelsen 

er et usikkert utleiemarked, og ønske om å ha mulighet til å vurdere salg dersom 

utleiemarkedet svikter. Formål fritidsbebyggelse- konsentrert er valgt for å kunne bygge 

leiligheter.  

 

Kommunedelplanen for Ådalsfjella er en relativt ny plan, og som fylkesmannen bemerker 

ble det i planprosessen lagt stor vekt på næringsutvikling og turisme. Rådmannen har 

samtidig forståelse for forslagsstillers ønske om å ha mulighet til salg.  

 

Rådmannen anbefaler å regulere de to aktuelle områdene til kombinert formål 

fritidsbebyggelse- konsentrert / utleiehytter, med bestemmelse om at en viss andel skal være 

utleieenheter. Dette er avklart med forslagsstiller. 

 

I kommunedelplan for Ådalsfjella er ca 5 daa i område FK/UH2 på plankartet avsatt til 

næringsformål, mens i detaljreguleringen er FK/UH2 ca 11 daa.  

 

Oppfølging av vedtakspunkter ved 1.gangsbehandling  

Ved 1. gangsbehandling av planforslaget ble det lista opp noen punkter som skulle være 

avklart før sluttbehandling av planen. Videre følger en redegjørelse om oppfølging av disse 

punktene.  

 

Renovasjon 

Hytterenovasjon er pålagt etter renovasjonsforskriften. Kommunedelplan for Ådalsfjella sier 

at renovasjon skal medtas som et eget punkt i reguleringsplaner, og at område for kontainere 

skal vises. Rådmannen har vært usikker på hvordan dette skal ivaretas i de enkelte 

reguleringsplanene. I 2012 ble det derfor avholdt et møte med Hadeland og Ringerike 

Avfallsselskap (HRA), grunneiere i Ådalsfjella og Vikerfjell forum AS. I etterkant av møtet 

har rådmannen konkludert med at det i planbeskrivelsen for reguleringsplaner i Ådalsfjella 

skal dokumenteres hvordan renovasjon skal løses.  

  

Med bakgrunn i dette er det tatt inn en beskrivelse av renovasjonsordningen i 

planbeskrivelsen for Tosseviksetra. Konteinere er i dag plassert langs atkomstvegen nede 



ved fylkesvegen. Planen for Tosseviksetra kan derfor ikke regulere areal til konteinere, da 

planavgrensninga ikke omfatter dette området. I følge forslagsstiller fungerer ordningen med 

renovasjon for tiden godt. Rådmannen anser at renovasjon er tilstrekkelig ivaretatt i planen.  

 

Brannvann 

Temaet er drøfta med Brann- og redningstjenesten. I et hytteområde som Tosseviksetra er 

tilfredsstillende adkomstveger og tilgang til brannvann viktig. Det er lagt inn en nærmere 

beskrivelse av dette i planbeskrivelsen. Forslagsstiller kommer til å sette ned to kummer for 

brannvann.  

 

Vann- og avløpsplan 

Sweco har utarbeida en vann- og avløpsplan for Tosseviksetra/Hyttekastberga (se vedlegg 

4f). Områder for fellesanlegg er vist på plankartet. Kommunen anbefaler at det i nye 

utbyggingsområder bygges felles gråvannsløsninger. Reguleringsbestemmelsene åpner 

imidlertid for enkeltanlegg i områder der det er hensiktsmessig.   

 

Rekkefølgebestemmelse om kryss ved Ringmoen  

Det er lagt inn følgende bestemmelse om kryss ved Ringmoen:  

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye hytter innenfor planområdet før 

gjennomføring av bygging av nytt kryss med venstresvingefelt mellom fylkesveg 172 

og riksveg E16 Ringmoen er sikret. Unntak fra denne rekkefølgebestemmelsen 

gjelder følgende tomter, som er regulert i tidligere reguleringsplaner: N1-N7, 

gnr/bnr 297/48, 297/50, 297/53, 297/82, 297/95 og tomtene 95, 97, 98 og 99.  

 

Statens vegvesen har godkjent formulering av rekkefølgebestemmelse i brev datert 

29.06.2015 (vedlegg 10). Rådmannen legger til grunn at avtalen om finansiering og 

gjennomføring av kryss innebærer at gjennomføringen er sikret, slik det er formulert i 

bestemmelsen, og at det kan gis igangsettingstillatelse til nye hytter når reguleringsplanen er 

vedtatt. Statens vegvesen har bekreftet denne forståelsen i møte med kommunen. Det 

forventes at utbygging av krysset vil bli gjennomført i 2016.  

 

Oppstugu 

Planforslaget tillater oppstugu på 37 tomter, av totalt 210 tomter i planområdet. 

Kommunedelplanen legger opp til en restriktiv holdning til oppstugu, og med bakgrunn i 

dette har rådmannen vært noe skeptisk til antallet tomter for oppstugu.  

 

Forslagsstiller har gjort en vurdering av tomtenes egnethet på overordna nivå. Vurderingen 

er basert på befaring i terrenget.  Det er foreslått oppstugu i nye områder, som ikke ligger på 

kanten og ikke for nær eksisterende bebyggelse. Tomtene som er foreslått tillatt bebygd med 

oppstugu er vist på et eget kart og det er utarbeida snitt (se vedlegg 4c).  

 

Rådmannen v/areal- og byplankontoret har befart området sammen med forslagsstiller i 

2011. Rådmannen anser at vurdering av oppstugu er tilstrekkelig dokumentert.  

 

Samla vurdering 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anser rådmannen at punkter som skulle avklares før 

2. gangsbehandling er ivaretatt. Det er nå over 3 år siden planforslaget var på høring og 

offentlig ettersyn. Hovedgrunnen til dette har vært problemstillingen med 

rekkefølgebestemmelse om venstresvingfelt ved Ringmoen. Dette er nå løst, og det er på 



tide å legge planforslaget fram for sluttbehandling. Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor 

anbefaler rådmannen at planforslaget vedtas slik det det nå foreligger. 

 

Vedlegg 
1.  Oversiktskart  

2.  Forslag til plankart merka 2. gangsbehandling  

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser, merka 2.gangsbehandling 

4.  Planbeskrivelse, merka 2. gangsbehandling  

4.1 *Temakart tuntomter 

4.2 *Temakart grøntstruktur 

4.3 *Temakart oppstugu og snitt 

4.4 *Sjekkliste risiko- og sårbarhet 

4.5 *Hydrogeologisk vurdering HACO 2006 

4.6 *VA-plan SWECO 2015 

5.  *Ny adkomstveg og tomtejustering, situasjonskart  

6.  *Ny adkomstveg, tilbakemelding fra berørte  

7.  *Ny tuntomt, søknad og tilbakemelding fra berørte 

8.  *Høringsuttalelser:  

a) *Kommunens forurensningsmyndighet, 26.06.2012 

b) *Elida og Kåre Engen, 22.08.2012 

c) *Morten Fornes, 21.08.2012 

d) *Fylkesmannen i Buskerud, 10.10.2012 

e) *Statens vegvesen, 10.10.2012 

9.  Oppsummering og vurdering av høringsuttalelser 

10. *Brev fra Statens vegvesen, godkjenning av rekkefølgebestemmelse 09.06.2015 

 

Lenker 
1. Kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011 

2. Dokumenter fra 1. gangsbehandling av planforslaget, høring og offentlig ettersyn: 

Saksframlegg, saksprotokoll, plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og 

oppsummering av uttalelser til oppstart  

 

 

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, 29.01.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Guro Skinnes 



 

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

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  
0605_360 Detaljregulering for Tosseviksetra  

 

Utarbeidet av ar plan & landskap v/Anne Ribberud, 28.12.2011 

Sist revidert av Ringerike kommune 29.01.2016 

 

1.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 11.06.12, sak 81/12 

Høring og offentlig ettersyn 23.06.12 – 10.10.12 

2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 

Formannskapet  DATO, sak SAKNR 

Vedtatt av Kommunestyret DATO, sak SAKNR 

 

 

Endringsliste: 

Nr  endring  dato  sign 

01    

    

Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 

Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5: 
 

Bebyggelse og anlegg 

Fritidsbebyggelse- frittliggende    

Fritidsbebyggelse- konsentrert / utleiehytter  FK/UH 1-2 

Herberg/bevertning      H/B 

Vannforsyningsanlegg    V 

Avløpsanlegg       A 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Kjøreveg       

 

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift   

Skogbruk       S 

Friluftsformål       LF 1-3 

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag  

Friluftsområde i sjø og vassdrag  

 

§ 0. Felles bestemmelser 
 
§ 0.1 Bevaring av vegetasjon og terreng 
Sår i terrenget som følge av anleggsvirksomhet bør unngås. Så snart anleggsarbeidet er 

avsluttet, skal terrenget tilrettelegges slik at stedegen vegetasjon raskt kan etablere seg. 

Skogsjord påføres og tilsåes/plantes. 
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§ 0.2 Kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet framkommer automatisk fredete 

kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndigheten varsles jf. lov om 

kulturminner § 8, 2. ledd.  

§ 0.3 Vann- og avløp 
1. Felles bestemmelse om vann og avløp 

For nye bygninger med innlagt vann skal det ikke gis igangsettingstillatelse før avløp og 

tilstrekkelig vannforsyning er sikret. VA-planene for området (HACO 2006 og Sweco 2015) 

skal legges til grunn for prosjektering av vann- og avløpsløsninger. 

 

2. Vannforsyning 

Det tillates lagt inn vann i hyttene. Vannforsyning skal skje ved borebrønner i løsmasser/fjell.  

Vannforsyningen skal oppfylle krav i drikkevannsforskriften.  

 

3. Avløpsanlegg 

Alle utslipp fra private avløpsanlegg skal ha godkjent utslippstillatelse fra kommunen.  

Enkeltanlegg kan godkjennes der det er mest hensiktsmessig. Avsatte renseområder i VA-

planene skal brukes til fellesanlegg og/eller utslippssted (etterpolering) for renset avløpsvann 

fra enkeltanlegg/små fellesanlegg.  Vannklosett kan tillates ved bruk av tett tank og 

vannbesparende toalett.  

 

§ 0.4 Ledninger 
Ledninger for vann/avløp, kabler o.l. skal innenfor planområdet legges i bakken. 

Ledningstraseer tillates lagt gjennom alle formål i planområdet.  

 

 

§ 1. Bebyggelse og anlegg  
 
§ 1.0 Felles bestemmelser  
1. Situasjonsplan 

Med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn situasjonsplan som viser plassering av 

bebyggelsen med høydeangivelse i meterskoter, veg/parkering og terrengbearbeiding 

(gammelt og nytt terreng). I tillegg skal det vises snitt gjennom bebyggelsen i to retninger.  

 

2. Bebyggelsens utforming, materialvalg og farger 

a. Ny bebyggelse skal gis en arkitektonisk god utforming, tilpasset tradisjon og/eller 

eksisterende bebyggelse mht. material- og fargebruk, stiluttrykk, vindussetting og det 

landskap og natur den inngår i.  

b. Fasader skal være av tjærede eller jordfargede materialer i mørke nyanser.  

Lyse farger og kontrastfarger godkjennes ikke.  

c. Uthus skal oppføres i samme materiale og med samme takform som hovedbygningen.  

d. Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng. 

Høyde på grunnmur/pilarer, målt fra laveste terrengnivå til overkant gulv, skal ikke 

overstige 0,8 m. Bygninger skal plasseres i balanse mellom skjæring og fylling. 

Fyllingen skal ikke overstige 1 m og skal i hovedsak ikke strekke seg mer enn 2,5 m 

fra yttervegg til fyllingsfot.  

e. Kjeller/underetasje er ikke tillatt. 
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f. Tak skal utformes som skråtak, med takvinkel mellom 20 og 32 grader. Det tillates 

takoppløft for inntil 1/3 av takflaten. Taktekking skal utføres med materialer som gir 

en mørk og matt fargevirkning. Blanke metallplater tillates ikke som taktekking.  

g. Oppføring av flaggstenger, spir eller klokketårn er ikke tillatt.  

h. Utendørs lyssetting skal ha skjult lyskilde.  

 

3. Byggegrense 

Byggegrense mot større veger og bekkedrag er vist på plankartet.  

 

4. Inngjerding 

Det kan settes opp enkle skigarder nær hyttene, med maks høyde inntil 90 cm.  

Inngjerdingen skal være sauesikker, og skal ikke omfatte mer enn 1/3 av tomta. 
 

§ 1.1 Fritidsbebyggelse-frittliggende 
1. Utnyttingsgrad 

På den enkelte tomt tillates en enkelt hytte med ett tilhørende uthus.  

Maks tillatt BYA for enkelttomter er 170 m2, hvorav 30 m2 er øremerka parkering.  

Maks tillatt BYA for hytte er 120 m2, og for uthus 20 m2.  

 

Tuntomter er merka TUN på plankartet. For tuntomter tillates inntil 3 bygninger samt ett 

uthus. Maks tillatt BYA for tuntomt er 300 m2, hvorav 75 m2 er øremerka parkering. 225m2 

BYA kan fordeles på hytter og uthus.  

 

3. Byggehøyde  

Bebyggelse skal ligge lavest mulig i terrenget. Maks byggehøyde for gesims er 3,2 m og for 

møne 6,0 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 

 

For tomtene 118, 119, 120, 126, 127a, 131, 132, 133, 134, 135, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 

210, 213, 214, 215, 216, 217, 222, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 238, 

239 samt gnr/bnr 297/65 tillates høyder for ramloft/oppstugu.  

For disse tomtene er maks byggehøyde for gesims 4,4 m og for møne 6,3 m over planert 

terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.  

 

4. Bebyggelsens plassering  

Hytteplassering er vist i terrenget med nummererte pæler. Dette merket skal ligge innenfor 

hyttas grunnmur. Mindre justering av hytteplassering kan gjøres ved søknad om tiltak dersom 

det dokumenteres at endringer gir minst mulig inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng.  

 

6. Samtidsarkitektur - Hyttekastberga 

Bebyggelse på tomtene 202-239 kan planlegges med samtidsarkitektur såfremt bygningene 

harmonerer med tilliggende bebyggelse som naturlig hører til samme gruppe. På disse tomtene 

kan det tillates avvikende takform og takvinkler i forhold til det som er fastsatt i § 1.0.2 pkt f.  
 

§ 1.2 Fritidsbebyggelse- konsentrert / utleiehytter 
1. Formål 

FK/UH 1-2 reguleres til kombinert formål fritidsbebyggelse- konsentrert og utleiehytter.  

Områdene skal nyttes til leiligheter/enkelthytter med tilhørende uthus og anlegg i grupper/tun. 

To hovedbygninger tillates sammenbygd dersom utomhusplan viser at dette gir gode 

løsninger. Minimum 30 % av enhetene skal være utleieenheter.  
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2. Utnyttingsgrad 

Maks tillatt BYA per hovedbygning er 120 m2.  

Det tillates ett uthus per enhet på maks 10m2.  

 

Maks tillatt BYA i FK/UH 1 er 680m2, hvorav 120m2 er øremerka parkering.  

I FK/UH 1tillates 4 hovedbygninger, plassert i inntil 2 tun.  

Hver hovedbygning kan romme to enheter.  

 

Maks tillatt BYA i FK/UH 2 er 1980 m2, hvorav 360m2 er øremerka parkering.  

I FK2 tillates 12 hovedbygninger, plassert i inntil 6 tun. Totalt tillates 18 enheter.  

 

3. Utomhusplan 

Med søknad om tiltak skal det følge utomhusplan for hele delområdet.  
 

4. Byggehøyde 

Bebyggelse skal ligge lavest mulig i terrenget. Maks byggehøyde for gesims er 4,4 m og for 

møne 6,3 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.  

 

5. Utforming av bebyggelse og anlegg 

Bebyggelse og anlegg skal estetisk tilpasses hverandre og ha en felles arkitektonisk utforming. 

Hovedmøneretning skal legges parallelt med høydekotene og hyttas lengderetning.  

Avvik for å skape variasjon i bygningsmassen tillates.  
 

§ 1.3 Herberge/bevertning 
1. Formål 

H/B skal nyttes til herberge/bevertning. Innenfor området kan det drives kiosk/kafeteria og 

lignende virksomhet. Overnattingsmulighet med inntil 18 sengeplasser er tillatt.  

            

2. Utnyttingsgrad 

Maks tillatt BYA er 400m2.  

 

3. Byggehøyde 

Bebyggelse skal ligge lavest mulig i terrenget. Maksimal byggehøyde for gesims er 4,4 m og 

for møne 6,3 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.  

 
§ 1.4 Bebyggelse og anlegg – Vannforsyningsanlegg og avløpsanlegg 
Områdende skal nyttes til henholdsvis vannforsyningsanlegg og avløpsanlegg.  

Deler av område for avløpsanlegg kan etter endt opparbeidelse nyttes til parkering. Områdene 

skal etter endt utbygging gis en terrengbehandling slik at de faller naturlig inn i omgivelsene.  

 

§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
 

§ 2.1 Kjøreveg   
1. Formål 

Områdene skal nyttes til kjøreveg. Mindre justeringer av kjøreveg og parkeringsplasser kan 

gjøres ved søknad om tiltak dersom det dokumenteres at endringer gir minst mulig inngrep i 

eksisterende vegetasjon og terreng.  
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2. Vegstandard 

Hovedadkomstveg til området er regulert med 10 m total bredde.  

Maks opparbeidet vegbredde er 5,5 m inkludert skulder.  

 

Mulig forbindelsesveg mellom Tosseviksetra og Ringerudsetra er regulert med 8 m bredde. 

Maks opparbeidet vegbredde er 4,5 m inkludert skulder.  

 

Veger internt i hytteområdene er regulert med 6 eller 8 m bredde.  

Maks opparbeidet vegbredde er inntil 3,5 m eller 4,5 m inkludert skulder.  

 

3. Parkering 

Parkering kan etableres på egnede steder langs vegen. Det kan opparbeides plass til 2 biler per 

fritidsbolig. Hovedparkeringsarealer dekker kravet for tomter uten adkomstveg.  

 

 

§ 3. Landbruks-, natur- og frilufsområder samt reindrift  
 

§ 3.1 Friluftsformål   
1. Formål  

Områdene skal nyttes til friluftsformål.  

I LF 2 tillates rydding av vegetasjon og etablering av område for skileik.  

I LF 1 tillates tilrettelegging for sitteplasser, grillplass og område for lek/opphold.  

Eventuelle lekeapparater skal utføres i tremateriale i jordfarger.  

 

2. Skogsdrift og terrenginngrep  

Snauhogging er ikke tillatt, for øvrig kan skogen driftes i tråd med naturlig skogbruk i 

området. I LF 3 tillates ikke terrenginngrep. I øvrige områder tillates terrenginngrep dersom 

det er naturlig for å tilrettelegge for ferdsel på ski eller til fots.  

 

§ 3.2 Skogbruk   
Områdene skal nyttes til skogbruk. Nødvendige enkle tiltak for å legge til rette for skiløyper 

og stier er tillatt.   

§ 4. Rekkefølgebestemmelser 

§ 4.1 Brannvann 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye bygninger i planområdet før det er dokumentert 

at brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. Se planbeskrivelsen kap. 6.13.  

§ 4.2 Kjøreveg 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye bygninger før det er gitt brukstillatelse for 

regulert samleveg minimum til nærmeste punkt for den aktuelle tomta.  

§ 4.3 Krav til oppgradering av kryss, Ringmoen 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye hytter i planområdet før gjennomføring av 

bygging av nytt kryss med venstresvingefelt mellom fylkesveg 172 og riksveg E16 Ringmoen 

er sikret.  

Unntak fra denne rekkefølgebestemmelsen gjelder følgende tomter, regulert i tidligere planer: 

N1-N7, gnr/bnr 297/48, 297/50, 297/53, 297/82, 297/95 og tomtene 95, 97, 98 og 99.  
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1. Sammendrag 
 
Hensikten med reguleringa er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse i tråd med 
kommunedelplan for Ådalsfjella. Planen innebærer en fortetting av eksisterende 
hytteområde, samt utbygging av et nytt delområde, Hyttekastberga.  
 
Det er i dag 115 eksisterende hytter i planområdet, og 20 regulerte ubebygde 
tomter. Planen åpner for 75 nye tomter, samt to områder for konsentrert 
fritidsbebyggelse/utleiehytter. Totalt vil det kunne bli 210 hytter innenfor 
planområdet, i tillegg til 26 enheter i områder for konsentrert 
fritidsbebyggelse/utleiehytter.  
 
Det er foreslått at 37 tomter kan bebygges med oppstugu. Bestemmelsene åpner 
for bygging av leiligheter og enkelthytter i områdene for konsentrert 
fritidsbebyggelse.  
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2.  Bakgrunn 
2.1  Hensikten med planen 

Planen legger til rette for fortetting av eksisterende områder med fritidsbebyggelse og nye 
atkomstveier, i tillegg en utvidelse av områdene for fritidsbebyggelse mot øst; Hyttekastberga. 
Det er etterspørsel etter tomter i området, og ønske om mulighet for oppgradering av 
infrastruktur, både veg, vann og avløp.  
 
Det er to gjeldende 
reguleringsplaner i området;  
Bernhatten-Tosseviksetra med 
bebyggelse i hovedsak fra 60-
tallet, samt et område øst for 
dette langs hovedadkomst-
vegen; Tosseviksetra Øst, som 
er bygget ut siste tiår.  
 
I utgangspunktet var det 
planlagt to reguleringsplaner: 
endring av Bernhatten-
Tosseviksetra med fortetting i 
bebygde områder, og en plan 
for ny bebyggelse ved 
Hyttekastberga, øst for nyere 
bebyggelse i Tosseviksetra 
Øst. Etter varsel om oppstart 
valgte en å samle alt i et 
planforslag. Dette forenklet 
det videre arbeidet gjennom at 
bestemmelser er felles for hele 
området.  
 
I den videre beskrivelsen vil 
områdene for enkelhets skyld 
omtales som fortettingsområdene og Hyttekastberga. Terrengforhold, landskap og vegetasjon 
er til dels ulikt innenfor områdene og det er forenkler beskrivelsen å vise til de ulike områdene 
hver for seg.   
 

2.2  Hovedintensjonen i planen 

Ådalsfjella er et familieområde og et attraktivt område for fritidsbebyggelse, med godt tilbud 
av turterreng og langrennsløyper, samt kort avstand fra sentrale deler av Østlandsområdet. 
Gjeldende arealplanstrategier vektlegger bedre utnyttelse av områder som allerede er tatt i 
bruk til fritidsbebyggelse, med fokus på «senterområder» med utvidet tilbud til både 
dagsturister og beboere. Tosseviksetra har kafé og utleiemulighet per i dag, og ønsker å utvide 
tilbudet gjennom utvikling av områder for fritidsbebyggelse i tillegg til mulighet for utvidet 
utleietilbud. Økt bruk av området vil kunne gi utvidet åpningstider for kafe og andre tilbud i 
området, og styrker næringsgrunnlaget for både grunneier så vel som andre næringsdrivende i 
lokalmiljøet og kommunen. 
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2.3  Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Planområdet omfatter i hovedsak gnr/bnr 297/1. I og med at planen ble bestemt å skulle 
erstatte hele gjeldende plan for Tosseviksetra-Benhatten er også deler av gnr/bnr 298/1 og 
296/1 del av planen. Forslagsstiller for planen er grunneiere Paal Anders og Marianne Strande.  
Planen utarbeides av ar plan & landskap ved Landskapsarkitekt Anne Ribberud. 
 

3.  Planprosessen 
3.1  Innspill til kommunedelplan for Ådalsfjella 

Planprosessen har vært langvarig. Innspill til kommunedelplanen ble utarbeidet i 2007. I 2010 
ble planforslag første gang utarbeidet og innmålt for å kunne sendes til behandling så snart 
kommunedelplanarbeidet var avsluttet. Kommunedelplanen ble vedtatt i juni 2011. I etterkant 
av dette er det tatt grep for å tilpasse planforslagene til bestemmelsene i kommunedelplanen, 
særlig med hensyn til vann og vassdrag.  

3.2  Varsel om oppstart 

Oppstart av planarbeidet er varsla to ganger, først som to separate planer, deretter som et 
samla planforslag. Regionale myndigheter, naboer og berørte er varslet ved brev og annonse i 
Ringerikes blad.  
 
Ved oppstart kom det uttalelser fra Buskerud Fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud, 
Mattilsynet og fra hytteeiere/naboer. Uttalelsene er oppsummert og kommentert i sakspapirene 
til politisk 1. gangsbehandling.  

 
3.3  Informasjonsmøte 

Det er avholdt et informasjonsmøte med hytteeierne i fortettingsområdet i oktober 2009.  
I etterkant av møtet var det en befaring med de som ønsket dette og tomteplasseringer ble 
noen steder justert i tråd med ønsker fra hytteeierne. 
 
Planforslaget er også basert på tilbakemeldinger fra Ringerike kommune, referat fra 
oppstartsmøte og tilbakemelding etter at kommunen var på befaring i området.  
 

3.4  Høring og offentlig ettersyn  

Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn i 2012, etter politisk 1. gangsbehandling i 
hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Det kom inn 5 uttalelser. Disse er oppsummert 
og kommentert i sakspapirene til politisk 2. gangsbehandling.  
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4.  Planstatus og rammebetingelser  
4.1  Kommunedelplan for Ådalsfjella (vedtatt 30.06.2011) 

Hoveddelen av området er i 
kommunedelplan for 
Ådalsfjella avsatt som 
områder for fritidsbebyggelse 
og landbruks-, natur og 
friluftsområder (LNF).  
To områder er avsatt til 
næringsvirksomhet: 
Tosseviksetra og et areal 
sørøst for Tosseviksetra.  
 
Planforslaget følger i 
hovedsak rammene i 
kommunedelplanen. Det er 
foreslått noen endringer:  
 
To områder foreslås regulert 
til kombinert formål 
konsentrert fritidsbebyggelse/ 
utleiehytter (FK/UH1-2). I 
bestemmelsene fastslås det at 
en viss andel av skal nyttes til 
utleiehytter. Deler av FK/UH2 
er i kommunedelplanen avsatt 
til næringsvirksomhet.  
 
Forslagsstiller er bevisst på at dersom det i framtida skal være mulighet for utleie/tettere 
bebyggelse og økt bruk av området rundt Tosseviksetra er det viktig å tilrettelegge for at dette 
lokaliseres tett opptil Tosseviksetra. FK/UH1 er avsatt som en framtidig mulighet for dette 
dersom interessen tilsier at det er gjennomførbart. Området er ikke til sjenanse for øvrige 
utbyggingsarealer.  
 
Når det gjelder enkelttomter er det mindre justeringer med bakgrunn i terrenget i området. 
 

4.2  Gjeldende reguleringsplaner 

Planen erstatter gjeldende reguleringsplaner Bernhatten-Tosseviksetra og Tosseviksetra Øst. 
Endringene omfatter i all hovedsak den delen av Bernhatten-Tosseviksetra som ligger på 
gnr/bnr 297/1, og foreslått ny fritidsbebyggelse i Hyttekastberga. For deler av gnr/bnr 296/1 
og 298/1 omfatter endringene kun tilpassing til faktisk bygd vegsituasjon samt endring av 
bestemmelsene. For områdene som inngår i gjeldende plan for Tosseviksetra Øst er det 
foreslått endringer i randsonene. For øvrig er det bare reguleringsbestemmelsene som endres.  
 
Planforslaget har i tillegg vurdert RPR for barn og unge, og krav til universell utforming 
innenfor området.  
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5.  Beskrivelse av planområdet 
5.1  Beliggenhet og størrelse 

Planområdet ligger i Ringerike kommune vest for Sperillen og omfatter ca. 1640 daa. 
 

5.2  Eksisterende bebyggelse 

Det er i dag 115 eksisterende hytter innenfor planområdet, og 20 ubebygde tomter som er 
regulert i tidligere plan.  
 
Arealene ved Tosseviksetra ble utbygd på 1960-tallet, og består i stor grad av hytter fra denne 
perioden. Forslagsstiller bygde ut eksisterende kafe og utleieenhet, kalt Tosseviksetra, i 2006 
samtidig med utbyggingen av Tosseviksetra Øst.  
 

5.3  Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Adkomst til området er fra egen veg til Tosseviksetra. Vegen har god standard. Det er i de 
seinere år bygget ut en del internveger også oppe i områdene ved Tosseviksetra.  
 
Det er ført fram strøm til områdene og deler av bebyggelsen har middels standard, innlagt 
vann, gråvannsutslipp og biologisk toalett.  
 

 
Flyfoto viser veger internt i området samt hovedadkomstvegen fra fylkesvegen nede i bygda. 

Bildet viser også vegetasjonsstrukturen i området med åpne myrpartier (brune områder) og 

skogkledte arealer. Vi ser også hogstflatene (lysegrønne områder) innenfor Hyttekastberga.  

 



2. gangsbehandling 

 8

5.4  Terrengforhold, vegetasjon, landskap, vann og vassdrag 

Vegetasjonsstrukturen i området består  
av åpne myrpartier, skogkledte arealer 
og hogstflater. Arealet strekker seg fra 
550 - 700 moh. Området som tidligere 
inngikk i reguleringsplan for 
Bernhatten-Tosseviksetra er forholdsvis 
flatt. Mot øst faller terrenget gjennom 
skogsområdene i Tosseviksetra Øst og 
Hyttekastberga. Øst for Hyttekastberga 
blir terrenget brattere ned mot dalen. 
Det er større myrpartier sentralt i 
området Bernhatten-Tosseviksetra med 
enkelte mindre vannputter. Halvorselva 
renner i et søkk i terrenget som utgjør 
avgrensning av planområdet i nordvest.
      Foto fra fortettingsområdet, myrområder og små   

       koller med furuvegetasjon  

 

Snittet viser de overordna terrengforholdene i området.  

 
Hyttekastbekken renner østover og 
avgrenser byggeområdene innenfor 
Tosseviksetra Øst og Hyttekastberga 
mot sør. Kart og terreng stemmer ikke 
helt overens med hensyn til vassdrag. 
Endringene redegjøres for under 
beskrivelsen av tiltakene. 
 
Hele området er del av det store 
landskapsrommet vest for Sperillen og 
er ei østvendt li. Det er skogkledt li 
både øst og vest for området. 
Skoggrensa går lenger opp i lia.  
All bebyggelse har ryggdekning i terrenget mot vest. Området har gode solforhold 
 
Se vedlegg 2, temakart grønnstruktur.  



2. gangsbehandling 

 9

5.5  Naturmangfold 

Artsdatabanken viser registreringer av 
fugleliv i, og i tilknytning til området. Elg 
og småvilt beiter også her som i 
fjellområdene for øvrig. Det er ikke 
kjente viltkorridorer innenfor området. I 
østre del av områdene er det delvis 
barblandingsskog og delvis åpnere 
områder med furuskog og bart fjell. 
Langs med bekkedragene er det også 
kratt og lauvvegetasjon.  
 

 
6.  Beskrivelse av planforslaget 
Planområdet er ca. 1640 daa totalt. Arealet fordeler seg på: 
Bebyggelse og anlegg:  Fritidsbebyggelse-frittliggende 

Fritidsbebyggelse-konsentrert / utleiehytter 
Herberge/bevertning 
Vannforsyningsanlegg 
Avløpsanlegg 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Kjøreveg  

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 
Skogbruk 
Friluftsområde 

Bruk og vern av sjø og vassdrag 
    Friluftsområde i sjø og vassdrag 
            

6.1  Bebyggelse og anlegg 

Det er totalt foreslått 75 nye tomter for fritidsbebyggelse (nummerert fra 110-146 og 202-
239). Av disse er 14 avsatt til tun (se temakart vedlegg 1). Det er i tillegg to områder for 
tettere bebyggelse. Nye tomter innenfor fortettingsområdet er i hovedsak foreslått som klynger 
av ny bebyggelse i tilknytning til eksisterende bebygde områder, eller som enkelttomter som 
fortetting. Hyttekastberga er et nytt område i forlengelsen østover fra Tosseviksetra Øst.  
 
Tosseviksetra 
Tosseviksetra er møtested i området 
med kafe og utleieenhet. Kafeen er 
åpen i ferier og i helger i perioder med 
mye trafikk i området. Planforslaget 
åpner for mulighet for utvidelse av 
formålet med en økning i tillatt 
utnytting og antall tillatte sengeplasser. 
Tiltaket er et viktig servicetilbud til 
brukere av området.  
         Tosseviksetra slik den framstår i dag 
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Konsentrert fritidsbebyggelse / utleiehytter 
I tilknytning til Tosseviksetra er det ønske om utvikling av tettere bebyggelse med mulighet 
for utleie. Det er imidlertid et vanskelig marked for utleie og det er derfor behov for å kunne 
utvikle områdene over tid, og for muligheten til å kunne vurdere salg dersom markedet for 
utleie svikter.  
 
Det foreslås regulert to områder til kombinert formål konsentrert fritidsbebyggelse / 

utleiehytter, med bestemmelser om at en viss andel skal være utleieenheter.  
 
Formål konsentrert fritidsbebyggelse er valgt for å ha mulighet for å bygge leiligheter. 
Bestemmelsene åpner for både leiligheter og enkelthytter. Det er fastsatt et maksimalt antall 
med maksimal størrelse per hovedbygg for områdene, men med åpning for at 
hovedbygningene kan bygges inntil hverandre dersom det hensiktsmessig. Planforslaget tar 
med dette høyde for å omfatte en maksimal trafikk og tetthet, og en eventuell reduksjon av 
utnyttelsen vil således medføre mindre ulemper og være en uproblematisk endring.  
 
For disse områdene er det krav om utomhusplan for det totale området for å sikre at arealet 
sees i sammenheng.  
 
For å gi mulighet for 
løsninger med hems er 
det i FK1 og 2 foreslått 
gesimshøyde 4,4 m og 
6,3 m. Øvre del av FK1 
er vurdert som aktuell 
for universell 
utforming.  
 
I tilknytning til 
Tosseviksetra og 
områdene med tettere 
utnyttelse er det avsatt 
et grøntområde til felles 
opphold med mulighet 
for tilrettelegging av 
sitteplasser, grill etc.     Foto viser område avsatt til felles opphold 

 
Frittliggende fritidsbebyggelse 
I fortettingsområdet er det foreslått 9 tomter som fortetting innimellom eksisterende 
bebyggelse. En gruppe nye tomter er foreslått sørvest i planområdet på nordsida av en kolle. 
Øvrige tomter i området er plassert gruppevis på østsida av platået ned i lia mot øst. Tomtene 
ligger delvis i tilknytning til eksisterende bebyggelse som allerede er trukket ned i mot øst, 
men vil ikke påvirke landskapet oppe på platået. 
 
I Hyttekastberga er det lagt vekt på å trekke hytteplasseringen bakover på hyllene i terrenget 
og hensynta lokale terrengforhold og innbyrdes plassering av ny bebyggelse.  
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Foto er tatt fra tomt 137 sørover mot 142 og 143 i oktober 2011. Vannpyttene i området er så 

vidt synlige etter en særlig våt sommer. Myrområdene holdes åpne.  

 
Oppstugu 
For enkelttomter som fortetting eller i «nye» områder er det vurdert hvilke tomter som egner 
seg for oppstugu. Det er særlig lagt vekt på forholdet til omkringliggende bebyggelse og 
terreng/landskapsvirkning ved vurderingen. Det er ikke foreslått oppstugu på tomter som 
ligger inniblant eksisterende, lavere bebyggelse, og heller ikke på tomter som ligger framme 
på hyllene i terrenget og som kan være utsatt for fjernvirkning. Tomter som foreslås for 
oppstugu er listet opp i reguleringsbestemmelsene gjennom egne bestemmelser for høyde. 
Bestemmelsene stiller også krav til utforming og materialvalg for bygningene. Se vedlegg 3 
for temakart og snitt for aktuelle områder/tomter for oppstugu.  
 

Tomtestørrelser og utnyttelse 
Kommunedelplan for Ådalsfjella fastsetter at tomtene bør være minst 1,5 daa. Dette er 
gjennomført i planforslaget, med ekstra buffersone mot grøntområder. Utnyttingsgrad for 
bebyggelsen følger kommunedelplanens bestemmelser. For tuntomtene legges en total ramme 
til grunn med samme størrelsesbegrensning per bygning som for enkelttomtene.  
 
Samtidsarkitektur 
Kommunedelplanen åpner for samtidsarkitektur. Hytter med en avvikende utforming bør 
fortrinnsvis samles i en gruppe. Området med hyller og grupper av bebyggelse er godt egnet 
for dette. I planområdet vurderes Hyttekastberga som et område hvor det kan åpnes for 
samtidsarkitektur, og det er derfor gitt egne bestemmelser om takvinkler her.  
 

6.2  Adkomst og parkering 

Kommunedelplan for Ådalsfjella gir rekkefølgebestemmelse om opparbeiding av kryss ved 
Ringmoen. Finansiering av dette krysset ble løst i 2015, og krysset forventes utbygd i 2016.  
 
Krysset mellom fylkesvegen og Tosseviksetervegen ble vurdert ved behandling av 
reguleringsplan for Tosseviksetra Øst og funnet akseptabelt. Det ble i denne planen stilt krav 
til frisiktsoner mv. noe som er i grunneieres interesse å videreføre og opprettholde.  
 
Hovedvegen opp fra bygda er privat veg med 10 m bredde. Større adkomstveger som forsyner 
en del tomter er regulert med 8 m bredde og øvrige små adkomstveger med 6 m bredde.  
Nye foreslåtte veger i området er søkt lagt godt i terrenget, så langt som mulig utenom 
myrområdene og med god stigning. For stikkveger har det delvis vært et samarbeid med eiere 
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av eksisterende hytter i området. Det kan være behov for vedlikehold og opprusting av 
eksisterende veger, dette er privatrettslige forhold som ivaretas mellom hytteeiere og 
grunneier. 
 
Fortetting og nye klynger av bebyggelse vil medføre økt tetthet og noe økt trafikk i området. 
Flere tomter vil imidlertid også gi flere brukere å fordele vegvedlikeholdskostnader på.  
Det må inngås avtaler mellom hytteeiere/velforening og grunneier mht. etablering og 
vedlikehold av veger.  
 
Området er også utfartssted for dagsturister. Det er anlagt en stor parkeringsplass ved 
Tosseviksetra som også betjener disse. For øvrig fastsetter bestemmelsene at det skal 
opparbeides to parkeringsplasser per enhet i området. Med flere stikkveger fram til hyttene vil 
flere brukere ha bilen ved egen hytte og ikke på felles parkeringsplass. Dette vil frigjøre til økt 
bruk av hovedparkeringsplassen til dagsturister.  
 
Kommunedelplan for Ådalsfjella viser en mulighet for vegforbindelse mellom Tosseviksetra 
og Ringerudsetra. Vegtraseen følger i hovedsak tilrettelagt tursti/ veg for barnevogn og sykkel. 
Det er diskusjoner rundt hvorvidt det er ønskelig å etablere gjennomkjøring mellom 
områdene, og vegen er ikke planlagt etablert per dags dato. Det er imidlertid vurdert som 
riktig å ta vegtraseen inn på plankartet dersom det i framtida skulle fremkomme ønske om 
gjennomføring. Traseen benyttes i dag som tursti, kan brukes av både sykkel og barnevogn og 
er et attraktivt tilbud i området. Dersom det i framtida blir aktuelt å etablere en vegforbindelse 
her, skal bruk av vegen vurderes nærmere, herunder om veien skal låses med bom for å hindre 
unødvendig gjennomgangstrafikk.   
 

6.3  Terrengforhold, landskap og fjernvirkning 

Den europeiske landskapskonvensjonen vil styrke bevisstheten rundt landskapet og 
landskapskvalitetene omkring oss. Fjellområdene i Ådalsfjella har høy verdi både som 
landskaps-, og naturområder, for friluftsliv og for rekreasjon. Selve fjellområdene er ubebygd 
og urørt av andre inngrep enn stier og løypetraseer. I randsona rundt fjellområdet er 
hyttebebyggelsen lokalisert. Områdene er vurdert i kommunedelplan for Ådalsfjella, og legger 
opp til at utvikling skal bygges videre på eksisterende utbyggingsstruktur. Området ved 
Tosseviksetra er definert som et byggeområde som kan utvikles. Dette er rammene for 
forvaltning av området. Den videre detaljplanlegging skal ivareta grøntstruktur, 
løypekorridorer og vassdrag innenfor områdene foreslått til bebyggelse.  
 
Terrenget i området kan deles i to hovedtyper. Hyttekastberga og Tosseviksetra Øst består av 
ei skogkledt østvendt li, med mindre hyller men overordnet sett jevnt stigende terreng. 
Tosseviksetra og den «gamle» bebyggelsen ligger på et platå, tilnærmet flatt med større 
myrområder innimellom små koller. Vest for platået faller terrenget av igjen ned mot 
Halvorselva før det stiger igjen brattere opp mot fjellområdene.  
 
Terrenget i fortettingsområdet er, med unntak av de åpne myrpartiene, småkupert med koller 
og høydedrag. De små terrengforskjellene bidrar til at området fortsatt bærer preg av å være et 
naturlandskap da bebyggelsen i stor grad skjermes av de små kollene og variasjonen i 
terrenget. Det er søkt å opprettholde dette preget ved å skjerme myrområdene fra ny 
bebyggelse, og legge hoveddelen av nye foreslåtte tomter ned i terrenget øst for platået.  
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I utbyggingsområdene ved Hyttekastberga er det viktig å trekke ny bebyggelse inn på hyllene 
for mest mulig å unngå fjernvirkning av området fra dalen i øst. All bebyggelse vil ha 
ryggdekning i terrenget, og det er ikke plassert bebyggelse ytterst på utsatte hyller i terrenget.  
De fremste tomtene vil likevel være mer synlige enn de øvrige, og med bakgrunn i dette er det 
ikke foreslått å åpne for økt høyde (oppstugu) på disse.   
 
Kommunedelplanen stiller krav til at lyskilden skal være skjermet ved bruk av utebelysning. 
Dette er et godt virkemiddel som reduserer fjernvirkningen av området fra dalen. Krav i 
reguleringsbestemmelsene til høyder, materialvalg og fargebruk bidrar til at bebyggelse vil 
tilpasse seg landskapet på best mulig måte.  
 

6.3 Grøntstruktur, vegetasjon og vegetasjonsbehandling 

Større myrdrag sentralt på platået sør for Tosseviksetra utgjør den viktigste grøntstrukturen i 
området. Eksisterende bebyggelse i fortettingsområdet er spredt slik det var vanlig på den 
tiden det ble utbygd. De åpne myrområdene er en viktig kvalitet for området som danner rom 
og gir lys og luft til områdene. Det er ikke foreslått ny bebyggelse i disse områdene. En 
eksisterende ubebygd tomt er solgt og opprettholdes i planforslaget. Eksisterende vegetasjon i 
disse områdene skal bevares så langt som mulig, dette gjelder især store furuer, som bidrar til 
å gi området karakter. Det er i hovedsak furuskog i området med delvis fjell i dagen. 
 

 
  Foto viser de sentrale myrområdene sett nordover fra tomt 116 

 
Det er søkt å opprettholde grønne korridorer ut mot friområdene der dette er hensiktsmessig. 
Skiløypa gjennom området følger etablerte grøntkorridorer. I områdene ved Tosseviksetra Øst 
og nye utbyggingsområder i Hyttekastberga er det i hovedsak skogsområder og mindre 
myrpartier. Her er det furuskog og fjell i dagen, men og tettere lier med barblandingsskog. 
Deler av området er hogd ut i seinere tid. Her utgjør bekkeløpene de viktigste 
grøntstrukturene. Hyttekastbekken som avgrenser utbyggingsområdene på sørsida samt en 
annen bekk som ikke er kartfesta som krysser området i nordøstlig retning.  
 

6.4 Vann og vassdrag 

Det er ikke større vann i området. Halvorselva danner plangrense i nordvest og det er noen 
små vannputter internt i området. Hyttekastbekken renner fra myrområdene østover mot dalen 
og danner søndre grense for Tosseviksetra Øst og Hyttekastberga.  
Hattebekken er vist på plankartet i området ved foreslåtte tomter 120 og 122. Dette er et 
bekkeløp som ikke eksisterer lenger.  
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 Foto sørover langs vestsida av veg ved tomt 116 Foto fra området ved tomtene 118 - 127 
 
Ved foreslåtte tomter 116 og 117 viser kartgrunnlaget vannputter vest for etablert 
adkomstveg. Disse eksisterer heller ikke lenger. Etter en våt sommer som i 2011 er det knapt 
vann i grøftene i området. 
 
Det er ellers i stor grad tatt hensyn til vann og vassdrag i området: 

• Opprinnelig foreslåtte tomter mot Halvorselva er tatt ut (opprinnelig 111 og 112) 
• Ved tomt 137 er tomter og veger lagt om og trukket vekk fra myrområdet 
• I Hyttekastberga er alle tomter ved Hyttekastbekken tatt ut i tillegg til at bekkeløpet 

som ikke er inne i kartgrunnlaget er hensyntatt med ca 100 m byggefri sone og veg til 
nordre del av området er lagt om for å unngå kryssing av bekken.  

• Vannpytter vist på plankartet er også til dels gjengrodd som vist på foto ovenfor. 
 

6.5  Friluftsliv 

Området er godt egnet til opphold og friluftsliv med fine turområder både på godværsdager 
innover fjellområdene og mellom de ulike hytteområdene. Det kjøres gode løypenett i området 
både sørover mot Flaskerudsetra og nordover mot Vikerfjell. Nettopp turmulighetene er 
hovedattraksjonen i området og årsaken til at folk ønsker å etablere seg med fritidsboliger her. 
Stier og løyper ut mot fjellområdene ivaretas i planforslaget. Det viser seg også at folk i stor 
grad benytter vegsystemet i nærområdet til turbruk. Det er etablert en sykkelsti fra vegnettet 
ved Tosseviksetra til vegnettet som kommer fra hovedadkomstvegen til Ringerudsetra. Denne 
stien benyttes flittig og er attraktiv da den er såvidt tilrettelagt at den er framkommelig både 
med barnevogn og sykkel. På dager med grått vær er et løypenett langs med fjellsida mellom 
de ulike utbyggingsområdene for fritidsbebyggelse viktig. En tilrettelagt tursti videre sørover 
mot områdene ved Flaskerudsetra kan bygge videre på denne muligheten. I nordlig retning 
mor Vikerfjell er det en bred grøntkorridor som det er ønske om å bevare.  
 
For ny bebyggelse i Hyttekastberga legges det til rette for løyper som vil gi bebyggelsen i 
nedre del av området tilknytningsmuligheter til etablert løypenett innover fjellet. 
 
Innenfor gjeldende plan for Tosseviksetra Øst er det avsatt et areal til skileik nord i 
planområdet. Dette arealet videreføres østover inn i plan for Hyttekastberga. Løype ut til 
terrenget vil følge dette området.  
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6.6 Naturmangfold  

Området er vurdert etter opplysninger fra Artsdatabanken, DN sin naturbase,WMS–klient 
samt MiS. Det er tre registreringer på artsdatabanken i tilknytning til området, men ingen 
rødlista eller truede arter. En av registreringene viser orrfugl leik. Orrfuglen er 
tilpassingsdyktig, og det vurderes ikke som negativt med utbygging i forhold til dette. 
 
En registrering av storfugl er gjort i 1980 nordvest for området, et par hundre meter utenfor 
planområdet. Registreringen er forholdsvis gammel og det er et bredt skogbelte mellom 
utbyggingen og denne registreringen, og naturlig utfartsvei for hyttefolket er ikke i denne 
retningen. Det vurderes derfor å være tilstrekkelig avstand mellom registreringen og nytt 
utbyggingsområde. Nord for området vises en rekke registreringer av fuglearter, dette er i et 
område hvor det ikke foreslås fortetting. Det er ikke funnet andre registreringer i området. 
 
Skogbruket i området har lav til middels bonitet, og utgjør en svært begrenset inntektskilde.  
 
Med hensyn til naturmangfoldloven §§ 8 – 12 har vi med bakgrunn i dette ikke funnet 
opplysninger som viser at tiltaket vil ha vesentlig negativ virkning på naturmiljøet. Det 
foreligger heller ikke forhold som gjør det nødvendig å begrense tiltaket ytterligere. 
 

6.7  Kulturminner og kulturmiljø 

Området er registrert for kulturminner når det er gjennomført planarbeid, både innenfor 
Bernhatten-Tosseviksetra og Tosseviksetra Øst. Hyttekastberga ble befart høsten 2010. Det 
ble ikke gjort funn i området.  
 
Reguleringsbestemmelsene omfatter en generell bestemmelse vedrørende funn av 
kulturminner under anleggsarbeid.  

6.8  Samfunnssikkerhet, ROS-analyse 

Det er planlagt adkomst i rimelig nærhet til hyttene. Sammen med eksisterende vegnett i 
området sikrer dette at beredskapsmessige forhold er tilstrekkelig ivaretatt. Se vedlegg 4 for 
sjekkliste for risiko- og sårbarhet hvor ulike tema er gjennomgått. Det ble ikke funnet 
nødvendig å utdype disse.  
 

6.9 Energi 

Det er strøm i området i dag. All strømtilførsel er lagt som kabel i bakken. Bruk av alternative 
energiformer er ønskelig i størst mulig grad. Dette må imidlertid vurderes opp mot kostnader 
ved utbygging. I et område med spredt bebyggelse som bygges ut over tid er det vanskeligere 
å oppnå effektive alternative løsninger.  
 

6.10  Vann- og avløp (VA) 

Eksisterende bebyggelse har lav til middels sanitær standard, med unntak av Tosseviksetra 
som har etablert renseanlegg. Det er ønske om å tilrettelegge for høy sanitær standard. 
Hydrogeologisk vurdering fra 2006 og VA-plan fra 2015 følger som vedlegg 5 og 6.  
I Hyttekastberga er det vist to mulige områder for avløpsanlegg. Ved innleggelse av vann skal 
det foreligge godkjent utslippstillatelse. Eksisterende felles områder for vannforsyning er vist 
på plankartet.  
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6.11  Renovasjon 

Hytterenovasjon er pålagt etter renovasjonsforskriften, og i kommunedelplan for Ådalsfjella 
står det følgende:  

Renovasjon skal medtas som et eget punkt i reguleringsplaner. I nye planer og ved 

oppgradering av eksisterende hytteområder skal reguleringsplanen vise område for 

plassering av søppelcontainere. Alle hytter må gjennomføre renovasjon i tråd med til 

enhver tid gjeldende forskrifter.  

 
Området omfattes av ordning ved Hadeland og Ringerike avfallsselskap. Kontainere er nede 
ved fylkesvegen på Paal Anders Strandes eiendom, innenfor bommen til atkomstveg mot 
Tosseviksetra. Brøyting av plassen blir gjort av grunneier og bekostes gjennom årskort knytta 
til atkomstvegen for hytteeiere. Denne ordningen fungerer per 2015 godt.  
 

6.12 Universell utforming 

Det er et krav i dag at det ved planlegging skal tas hensyn til universell utforming. 
Terrengmessig er universell utforming vanskelig å løse i store deler av området. Områder/ 
tomter som vurderes som egnet for universell utforming er avmerket på plankartet som UU. 
Kart med oversikt over tomter forslått med oppstugu viser også disse forholdene. Det er ikke i 
reguleringsbestemmelsene stilt krav til at områdene skal utformes med universell utforming.  
 

6.13  Brannvann 

Generelt vil brannutrykning ha lang reisetid til Vikerfjell. For at brann- og redning skal kunne 
betjene området med tankbil stilles det noen krav til standard på tilkomstvegen:  

- 10 tonn akseltrykk  
- Minst 3 m bredde på rette strekker, og 4,5 m i svinger. Vanlige hårnålssvinger går bra, 

men mer vinkelrette kryss gir problemer 
- Behov for møteplasser 
- Helning må være jevn 

 
Forslagsstiller mener hovedadkomstvegene tilfredsstiller disse kravene. Hovedvegen opp fra 
bygda er privat veg med 10 m bredde. Større adkomstveger som forsyner en del tomter/ hytter 
er regulert med 8 m bredde og øvrige små adkomstveger med 6 m bredde. Mindre 
eksisterende stikkveger fram til de enkelte hyttene tilfredsstiller ikke kravene, men det er 
ingen hytter som har svært lange stikkveger.  
 
Det bør være en viss avstand mellom hyttene slik at fare for spredning reduseres. Det antydes 
25 m, men dette er ikke noe krav. For overnattingssted utløses krav om automatisk 
brannslukningsanlegg, som oftest vil dette være sprinkelanlegg.  
 
Brann og redning ønsker en kum eller hydrant i hytteområder. En tankbil og en vanlig 
brannbil har ikke nok vann i seg selv, men kan fylles i kum/hydrant og kjøres til brannsted. 
 
Dersom det er under 25 m fra kum/hydrant til brannen kan slange brukes direkte. Ved en slik 
løsning er det viktig å fordele ansvar for vedlikehold, slik som rensing av rist til kum/hydrant.  
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Forslagsstiller setter ned to kummer for brannvann, sentralt i området. Kartet nedenfor viser 
plassering av kummer. Brannvann kan også hentes fra småvann i planområdet, samt 
Hyttekastbekken og Halvorselva.  
 

 
 
 
7. Virkninger av planforslaget 
 
Økt utbygging i Ådalsfjella vil sette Vikerfjell på kartet og markedsføre Ringerike kommune 
som kan dra nytte av denne type næringsvirksomhet. Kommunen har i seinere tid vært utsatt 
for nedlegging av arbeidsplasser. Denne type virksomhet kan bidra til økt sysselsetting i 
bygda, men også i kommunen totalt sett. Håndverkere, byggevareforretninger og generelt 
næringsliv i bygda kan dra nytte av økt utvikling i fjellområdene. Nærheten til Oslo-området 
gir et unikt utgangspunkt i denne sammenhengen. 
 
Den viktigste konsekvensen av planforslaget er en styrking av næringsgrunnlaget på 
eiendommen og for lokalsamfunnet/ kommunen. Fortetting og nytt område for 
fritidsbebyggelse vil medføre økning av trafikk i og til området. Trafikken vil imidlertid 
fordeles utover i området og ha begrenset påvirkning. For landskap og miljø utover 
trafikkspørsmålet er endringene av lokal karakter med betydning for nærområdet. 
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Hydrogeologiske vurderinger i forbindelse med etablering av renseanlegg 

for gråvann og vannforsyninger for hyttefelt ved Tosseviksetra – Ringerike 

kommune. 

 
 

Bakgrunnsopplysninger 
Tiltakshaver:       Paal Anders Strande  

 

Antall hytter:        101      

           

Reguleringsplan: Reguleringsplan for hytteområde Tosseviksetra Øst, Ringerike 

                             kommun  27.01.00 

 

Reguleringsplan: Reguleringsplan for Bernhatten - Tosseviksetra hytteområde, Ringerike 

                             kommun  06.03.03 

     

Vannforsyning:    Felles borebrønner i fjell 

 

Avløpsanlegg:      Prefabrikerte og plassbygde filteranlegg fra HACO as for rensing av 

                             gråvann fra enkelthytter med biologisk klosett.  

 

Orientering 
HACO as har etter avtale med Paal Anders Strande gjennomført en vurdering av hyttefelt ved 

Tosseviksetra i Ringerike kommune, vedrørende etablering av vann- og avløpsanlegg for et 

hyttefelt på 101 hytter. Hyttefeltet går inn under to reguleringsplaner som i 

reguleringsvedtektene krever utarbeidelse av en hydrogeologisk plan som viser forholdet 

mellom avløp og vannforsyningene i området. Ringerike kommune må forelegges en slik plan 

før en ev utslippstillatelse kan gis.  

 

Arbeidet har bestått av hydrogeologiske undersøkelser med fokus på brønnplasseringer sett i 

forhold til muligheter for plassering av renseanlegg for gråvann. Vurderingene er gjennomført 

for å minimere en ev interessekonflikt mellom utslipp av avløpsvann og forsyning av 

drikkevann fra borebrønner. Feltarbeidet ble gjennomført 14.09.05 og 31.10.05 av Nils Erik 

Pedersen og Lars Westlie. Det er ved feltbefaring lagt stor vekt på bergartenes sprekksystemer 

og fallretninger, overflatetopografi, løsmassedekke samt høydeforskjeller mellom brønntopper 

og utslippspunkter.  

 

Det vil etter hvert bli lagt strøm inn til området. Det er derfor et ønske om på sikt å etablere 

renseløsninger for gråvann som benytter pumper og spredesystemer for optimalisering 

avrenseeffekten. Denne rapporten vil ligge som et grunnlag for hver enkelt søknad som 

omhandler utslippstillatelse innenfor omtalte område.   

 

Vurderinger av bergarter, vanngiverevne og sprekksystemer. 
Bergartene i området består av båndet gneis med amfibolittlag. Disse bergartene har som 

oftest liten porøsitet med varierende oppsprekking. I overflaten fremstår bergarten i området 

ofte som glattskurt fjell med lite sprekkdannelser. 
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Vanngiverevnen i slike stive og krystallinske bergarter er lav og gjenspeiler ofte et tettere fjell 

og liten grad av sprekksystem. Det kan ofte forventes en vanngiverevne som varierer mellom 

180 – 7200 liter/time (Grunnvannsmuligheter i Norge – GIN veileder nr: 8). Større 

sprekksystemer i dypere lag kan forekomme, noe som forbedrer vanngiverevnen.   

 

I fjellskjæringer som sees flere steder på vei opp mot feltet ser man et tydeligere sprekksystem 

i underliggende utsprengt fjellparti. Hovedfallretningen på sprekksystemene synes å være ca 

30° mot øst. Ofte vises også enkelte sprekker i nærmest loddrett posisjon. Lokale foldinger 

kan medføre at sprekkmønsteret avviker noe fra det generelle. Sprekksystemene som vises i 

fjellskjæringene har vært utsatt for mekaniske påkjenninger fra sprengning i anleggsperioden 

og senere frostsprengning. Det som vises er derfor overdimensjonerte sprekker som trolig 

ikke er sammenfallende med situasjonen for urørte fjellmasser.  

 

Vurdering av løsmasser  
Området består av et usammenhengende løsmassedekke med blokk og stein i overflaten. 

Løsmassene består av varierende morenemasser med sandig silt, samt torv og myr. 

Myrområdene dominerer mye. Tett bunnmorene ligger som oftest over fjell med en mer 

permeabel og løsere lagret overliggende morene.  Myr dannes ofte over tette morenemasser 

der det er rikelig vanntilsig. Øvre morenelag har blitt påvirket av frost/tinings prosesser som 

gjennom mange år har ført til en høyere permeabilitet. Dette laget bør utnyttes til infiltrasjon 

av ferdig renset gråvann ev i kombinasjon med avrenning ut mot myr. Myrmasser og 

underliggende morenemasser er i stor grad tette og vil ligge som en beskyttende barriere mot 

fjellet.  

 

Plassering av brønner 
Eksisterende brønner i området er etablert med håndpumper. Plasseringene er sannsynligvis 

gjennomført ut fra at det ikke er utslippstillatelse og forhåpentligvis ikke utslipp i området. 

Det er derfor heller ikke tatt høyde for fremtidig utslipp av renset avløpsvann innefor området 

generelt. Plassering av nye brønner må ta hensyn til hyttetomtenes plassering, utslipp av 

avløpsvann, bergarter, sprekksystemer, vanngiverevne og antall hytter som skal forsynes. 

 

Det er i undersøkelsen lagt stor vekt på å oppnå størst mulig avstand fra utslippspunkt for 

renset gråvann til brønnpunkt. Helhetsvurderingen legger opp til at nye brønner i området skal 

etableres på høydepartiet i vestlig retning (se vedlagte kart med inntegnet ”brønnsone”), så 

langt dette lar seg gjennomføre. Brønnpunktet skal ligge høyere enn nærliggende 

utslippspunkter. Alle brønntopper skal sikres for nedtrengning av overflatevann. Brønner skal 

ikke plasseres slik at det er fare for at humusholdig myrvann skal trenge ned i borehullet. Om 

nødvendig skal det benyttes tettemansjetter nede i borehullet.  

 

Borehullene bør skråbores svakt mot vest slik at flest mulig sprekksystemer i underliggende 

fjellpartier berøres. Dette øker sjansen for større vanngiverevne. Dersom vanngiverevnen 

ønskes økt ytterligere foretrekkes trykking. Fremkommelighet for bil med trykkeutstyr er da 

nødvendig. Alternativet til dette er sprenging i bunn av hullet. Trykking og sprenging fører 

ofte til utvidelse av sprekker som øker vanngiverevnen. Dersom det skal etableres 

brønnpunkter utenfor det området som er oppgitt på kartet må plassering avklares med 

fagkyndig instans før boring.     

 

Plassering av avløpsanlegg 
Tomteplasseringen i området er gitt gjennom reguleringsplanen. Avløpsanleggene skal 

plasseres som enkeltanlegg eller små fellesanlegg nært opp til hyttene. Anlegg må stikkes ut i 
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felt av fagkyndig instans og vises på kartvedlegg som vedlegges søknad om utslippstillatelse 

og tillatelse til tiltak etter hvert som disse blir utarbeidet. Utstikkingen skal foretas etter en 

helhetsvurdering av foreliggende materiale for å minimere faren for forurensing av nye og 

eksisterende brønner i området. Det skal fokuseres på overflatetopografi med utslipp av renset 

gråvann som ledes vekk fra brønnområder samtidig som det skal tas hensyn til 

sprekksystemer som kan forekomme i underliggende fjellparti ut fra tidligere antydet 

fallretning.  

 

Hyttene som ligger innenfor og vest for ”brønnsonen” skal ha utslipp mot vest ned mot 

Halvorselva. Utslippsgrøftene må trekkes godt utenfor ”brønnsonen” angitt på kartet og 

fortrinnsvis godt ned mot myrdraget. Grøftene skal legges høyt i jordprofilet og isoleres.  

 

Utslipp øst for brønnsonen skal ledes mot øst og utslippet skal fortrinnsvis skje i områder med 

godt løsmassedekke eller ut mot myr. 

 

Ved plassering av samtlige utslippsgrøfter skal det kontrolleres at det er et godt lag med tette 

underliggende masser som danner en beskyttende barriere mot grunnvann i fjell. 

 

Det er av stor betydning for å beskytte eksisterende brønner ute i feltet (utenfor angitte 

brønnsone) at det stilles strenge krav til plassering av utslippsgrøftene fra renseanleggene 

(spesielt øst for brønnsonen). I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å samle utslippet fra flere 

anlegg til et felles utslippsområde for å minimere konflikten med eksisterende brønner. Det er 

imidlertid lite hensiktsmessig å gå inn på dette nå da forutsetningene for antall anlegg, -

størrelse og plassering først kan avklares etter hvert som ønsket om økt sanitær standard 

fremmes fra hytteeierne. 

 

Anleggene etableres som vist i monteringsanvisning i vedlegg 2 eller anvisninger tilknyttet 

større dimensjonerte anlegg. Plassering av utslippsgrøft er viktig og oppbyggingen er grundig 

forklart i vedlegget. Det er viktig at anleggene er riktig dimensjonert i forhold til bruken av 

hytta. Tabell 1 må derfor benyttes for å oppnå dette. Samme tabell benyttes i HACOs eget 

kontrollskjema som bør fylles ut av hytteeier slik at vedkommende er kjent med 

dimensjoneringsforholdene. 
 

Tabell 1. Veiledende tabell for valg av riktig dimensjonert prefabrikert renseløsning 

 for gråvann fra fritidsboliger og boliger 
 

Dimensjoneringstabell Brukstid på maks.  

3 mnd pr år 

Brukstid på maks.  

6 mnd pr år 

Brukstid inntil  

12 mnd pr år 

Fritidsbolig – inntil 6 sengeplasser HACO GV – H1  HACO GV – H2 HACO GV – B1 

Fritidsbolig – inntil 12 sengeplasser HACO GV – H2 HACO GV – H3 HACO GV – B2  

Flere fritidsboliger – inntil totalt 12 sengeplasser  HACO GV – H2 HACO GV – H3 HACO GV – B2  

Flere fritidsboliger – inntil totalt 18 sengeplasser HACO GV – H3 HACO GV – H4/5 Dimensjoneres 

på forespørsel 

Flere fritidsboliger – inntil totalt 24 sengeplasser HACO GV – H4/5  HACO GV – B2 Dimensjoneres 

på forespørsel 

Flere fritidsboliger – inntil totalt 30 sengeplasser HACO GV – H4/5 HACO GV – B2 Dimensjoneres 

på forespørsel 

1 bolig - inntil normalt 5 personer - - HACO GV – B1  

2 boliger – inntil normalt 10 personer  - - HACO GV – B2  

 

 

Det er viktig før valg av renseløsning at eier bruker noe tid på eventuelle fremtidige ønsker for fritidsboligen. 

Mulige ønsker som f.eks utvidelse, økt bruk, flere sengeplasser, omregulering til bolig, salg, generasjonsskifte osv, 
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er avgjørende momenter før endelig valg av riktig dimensjonert renseløsning bestemmes. Husk at en fornuftig valgt 

renseløsning alltid vil være positivt ved salg av eiendommen.  

   

For anlegg som dimensjoneres med høyere belastning enn oppgitt i tabell 1 skal 

dimensjonerende data fremlegges med prinsipptegninger. Slike anlegg skal prosjekteres 

spesielt med vekt på riktig valg av anleggskomponenter og optimal ledningstrase. For omtalte 

område gjelder dette spesielt for utleiehytta med kafeteria.   

 

Videre gjennomføring 
Etablering av avløpsanleggene skal gjennomføres i nært samarbeid mellom prosjekterende og 

utførende entreprenører. Nødvendig rapportering og ev avvik skal rapporteres til kommunen 

forløpende slik at arbeidet blir utført iht reguleringsplanen og denne hydrogeologiske 

vurdering. 

 

 

Rygge  16.03.06 

HACO as 

 

 

Lars Westlie          Nils Erik Pedersen 

Hydrogeolog             Siv. Ing 
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RAPPORT  
VA Plan Tosseviksetra Hyttekastberget 
 
Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 

001/2015 145121 16.10.2015 

Kunde: 

Pål Anders Strande 

VA – plan Tosseviksetra/Hyttekastberget 
 

Ringerike kommune  

Sammendrag: 

Denne rapporten er utarbeidet av SWECO Drammen ved Odd Roar Sæther og Hydrogeologi 
og AvløpsRådgivning ved Lars Westlie på oppdrag fra grunneier Paal Anders Strande. 
Undersøkelsene omfatter vurdering av vann- og avløpsløsning for hytter på Hyttekastberga ved 
Tosseviksetra i Ådalsfjella.  
 
Odd Roar Sæther og Lars Westlie gjennomførte feltundersøkelser med vurdering av 
grunnforhold, løsmasser og resipienter 21.11.12. Undersøkelsene omfattet også forhold rundt 
drikkevannskilder og vurdering av forurensningsfaren i tilknytning til drikkevannskilder generelt.  
 
Rapporten tar for seg og diskuterer forhold rundt anbefalt avløpsbehandling.  Anbefalt  
alternativ er utformet slik at det med stor sannsynlighet ikke oppstår konflikt med ønske om å 
forsyne hyttene i område med drikkevann via grunnvannsbrønner, eller uønsket påvirkning av 
nærmiljøet i området generelt.  
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1 Innledning 
 
Hyttekastberget, Tosseviksetra øst og Storsteinmyr hyttefelt ligger ved Tosseviksetra på 
Ådalsfjella i Ringeike kommune og består av 101 hytteenheter . Se figur 1.  
 
 
 

  
Figur 1. Lokalområde med Hyttekastberga,  Tosseviksetra øst og Storsteinmyr  

 
Tosseviksetra øst har fra tidligere hatt en vurdering av hydrogeologiske forhold knyttet til 
vann og avløp i området. Denne utredningen ble gjennomført av HACO as i 2006 og 
konkluderte med egne soner for uttak av drikkevann i området. I senere tid er det påbegynt 
en reguleringsplan for området hvor Hyttekastberga øst i området utvides med flere hytter og 
fortettinger generelt i området. For å få ferdigstilt denne reguleringsplanen er det påkrevet en 
vann- og avløpsplan som tar hensyn til dette.  
 
Rapporten er utarbeidet med bruk av VA- miljøblad nr. 48, og 60, samt teknisk veileder som 
følger ny forskrift på området. Feltundersøkelser er gjennomført med basis i beskyttelse av 
drikkevannskilder i kombinasjon med utnyttelse av lokale resipienter så langt dette er mulig. 
Det er søkt etter valg av renseløsning og områder for anleggsplassering ut fra avstand til 
bebyggelse, topografi, fallforhold, avstand til fjell og resipient. Det er spesielt fokusert på god 
utnyttelse av naturgrunnlaget ved etablering og plassering av løsningene for å forhindre 
uønsket forurensing til overflatevann, drikkevann, samt sår i terrenget. 
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2 Eksisterende avløpsløsninger og vannforsyninger 
 
Det er etablert enkelte renseløsninger for gråvann i den generelle delen av området i.h.t 
tidligere anbefalinger og søknader. Eksisterende og fremtidige løsninger i dette området er 
forutsatt videreført i samsvar med de tidligere anbefalingene i rapporten fra 2006. Stort sett er 
det etablert biologiske klosettløsninger eller tilvarende i feltet. Boring av brønner i fjell er ikke 
et søknadspliktig tiltak etter P og B loven. Dette har ført til at enkelte hytteeier har boret etter 
vann på egen tomt og ikke ut fra anbefalte soner som tidligere beskrevet. Dette kan føre til at 
noen av disse brønnene kan være utsatt for forurensing i mindre grad da de er etablert utenfor 
disse områdene. For disse brønnene anbefales det å etablere UV behandling på den delen av 
vannet som benyttes som drikkevann i tillegg til at det tas ut vannprøver jevnlig. Se kapittel om 
vannforsyning. 
    

3 Grunnundersøkelser og feltvurderinger 
 
Det er benyttet inspeksjonsbor og skovelbor for å vurdere jordmassene i området.  Hensikten 
med disse undersøkelsene var å avdekke muligheter for infiltrasjon av slamavskilt eller 
fullrenset avløpsvann.  
 

3.1 Vurdering av bergarter med strøk og fall   

Bergarten i området ligger i en overgangssone mellom amfibiolitt/glimmergneis og granitt og 
granodioritt. Dette er stive og krystallinske bergarter med lagdelinger som ofte syns i 
overflaten, men med lite porøsitet og varierende oppsprekking.   
 

 
  
Bilde er tatt mot sør.                                                    
 
Bilde 1.  Bergart med strøk og fall i skifrige lag.  Foto: Lars Westlie 
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I fjellskjæringer som sees flere steder på vei opp mot feltet ser man et tydeligere 
sprekksystem i underliggende utsprengt fjellparti. Hovedfallretningen på sprekksystemene 
synes å være ca 30° mot øst og nordøst. Dette gir et strøk i nordvestlig retning. Ofte vises 
også enkelte sprekker i nærmest loddrett posisjon. Lokale foldinger kan medføre at 
sprekkmønsteret avviker noe fra det generelle. Sprekksystemene som vises i fjellskjæringene 
har vært utsatt for mekaniske påkjenninger fra sprengning i anleggsperioden og senere 
frostsprengning. Det som vises er derfor overdimensjonerte sprekker som trolig ikke er 
sammenfallende med situasjonen for urørte fjellmasser. 
 

  
Figur 2. Bergarten i feltet er i en overgang mellom Amfibiolitt/glimmergneis og granitt og granodioritt. 

 

3.2 Løsmasser i området og topografi 

Området har stedvis et tynt løsmassedekke som i hovedsak består av morenemateriale med 
sandig silt og noe stein. Det er sporadiske mindre felter med løsmasser og mye fjell i dagen.   
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Figur 3. Løsmassekart over området. NGU 
 
Det er gjennomført 3 skovleboringer i aktuelle deler av området hvor området var av en slik 
karakter at det kunne vurderes. Løsmasseprofiler er beskrevet i tabell 1.  

                

Tabell 1. Grunnforhold registrert med skovleboringer og observasjoner i aktuelt område. 
Skovlebor og inspeksjonsbor ble brukt i hele området for å eventuelt finne variasjoner i 
løsmasser og avstand til tette masser og fjell. 

Undersøkelseslokalitet Jordbeskrivelse Lagringsfasthet 

Lokalitet 1.   
0 - 0,2 m 
0,2 - 0,5 m 
Under 0,5 m 
Grunnvann ble ikke registrert  

 
Humusholdig topplag 
Sandig morene med noe stein  
Stor stein/fjell 

 
- 
Middels lagringsfasthet 
- 

Lokalitet 2.    
0 - 0,3 m 
0,3 - 0,4 m 
0,4 m 
Grunnvann ble ikke registrert 

 
Humusholdig topplag (torvjord) 
Sandig morene 
Fjell  

 
- 
Middels lagringsfasthet 
- 

Lokalitet 3.  
0 - 0,1 m 
0,1 m 
Grunnvann ble ikke registrert 

 
Humusholdig topplag 
Fjell 
 

 
- 
- 
- 
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Som undersøkelsene viser består løsmassene stor sett av et tynt morenelag og mye bart fjell i 
øvre deler av området. Det er ingen steder i det undersøkte området som er egnet for naturlig 
infiltrasjon. Det finnes enkelte områder representert med lokalitet 1 og 2 som har noe mer 
mektighet enn andre steder, men som er marginalt. Området ved lokalitet 1 heller og drenerer 
ned mot Hyttekastbekken, mens lokalitet 2 drenerer mot lokal bekk i nord. Det er i tillegg 
naturlig utformet enkelte områder (terrasser) som kan benyttes som mellomresipient for ferdig 
renset gråvann. Hovedresipientene i området da bli Hyttekastbekken og lokalt vassdrag i nord. 
Andre områder for infiltrasjon av renset gråvann kan utelates ut fra løsmassenes beskaffenhet 
og hydraulisk kapasitet. Hydraulisk kapasitet i andre deler av området generelt vil også være 
begrensende. Tiltak for dette må vurderes og diskuteres.      
 

4     Resipientforhold 
 
Hyttekastbekken med andre små bekker er lokale resipienter i området med Sperillen som 
hovedresipient. Alternative resipienter utover dette er jord og grunnvann. 
 

4.1 Jord som resipient 

Løsmasser med god hydraulisk kapasitet er ofte egnet som resipient (eller mellomresipient). 
Løsmassenes utstrekning, mektighet, sammensetning og opprinnelse avgjør behovet for 
forbehandling av avløpsvann. Dette varierer fra enkel slamavskilling til biologisk og kjemisk 
fullrensing. Under forutsetning av at det ikke er drikkevanns- eller andre brukerinteresser som 
direkte er knyttet til området vil jord som resipient normalt være å foretrekke.  
I det undersøkte område er løsmassene av en slik kvalitet at infiltrasjon og transport av 
slamavskilt avløpsvann frarådes. Massene kan imidlertid benyttes som mellomresipient for 
bortleding av renset gråvann i enkelte tilfeller. Det forutsettes da at det tas tilstrekkelig hensyn 
til massenes hydrauliske kapasitet ved utforming av grøftene. Plassering av grøftene skal vies 
stor oppmerksomhet av hensyn til forurensningsfare av Hyttekastbekken og lokalt vassdrag i 
nord.   
 

4.2 Grunnvann som resipient 

Det undersøkte området har i hovedsak to grunnvannsmagasiner. Grunnvann i fjell og lokalt 
hengende grunnvann i mineralske løsmasser. Grunnvannet i fjell er ikke undersøkt nærmere.  
Grunnvann i løsmasser henger ofte over fjell enten på tette silt og leirmasser eller 
bunnmorene. Slike hengende grunnvannsspeil kan benyttes som resipient dersom 
jordmassene som vannet magasineres i har tilstrekkelig transportevne. Det må ikke foreligge 
fare for forurensing av brønner som bruker denne delen av grunnvannet som 
vannforsyningskilde. Det må også vurderes faren for og ev konsekvensen av vannutslag i 
terrenget.  
Det er lite løsmasser og hengende grunnvann i området. Grunnvann som resipient er dermed 
lite aktuelt. 
 



 

  
 

 
 

 
 
 
 
16.10.2015 
VA Plan Tosseviksetra Hyttekastberget 

 
 

6 
Oppdrag 145121; odse 

\\fs02\prog\etater\planbygg\aby\planverk\reguleringsplaner\forelopige\360 tosseviksetra\5. 
2.gangsbehandling\va-plan 161015.docx 

 
 

ra
o4

n 
20

08
-0

1-
23
 

4.3 Åpne vannspeil som resipient 

Bruk av åpne vannspeil som resipient er gunstig der hvor vannføringen er god og 
utnyttelsesmulighetene i forbindelse med vannforsyning og rekreasjon ikke forringes.  
Hyttekastbekken og det lokale vassdraget i nord er lokale resipienter med til tider liten 
vannføring og dermed en noe sårbar resipient. De kan imidlertid benyttes, da den er eneste 
alternativ i området, men det forutsetter at det stilles strenge rensekrav og stabile driftsforhold. 
Hyttekastbekken/lokalt vassdrag i nord er også til dels i tillegg til dette utilgjengelig for 
allmenheten østover ut fra topografiske forhold (stort fall).  

 
 

5 Vannforsyningskilder og anbefalinger 
 
Det er i dag etablert  flere borebrønner for forsyning av drikkevann i øvre deler av området. 
Ut fra området strøk og fall ligger disse brønnen godt beskyttet sett i forhold til avløpstiltak i 
denne planen. Nærmeste brønn nedstrøms ligger flere kilometer unna med fast bebyggelse.   
 
Vanngiverevnen i tidligere omtalte stive og krystallinske bergarter er lav og gjenspeiler ofte et 
tettere fjell og liten grad av sprekksystem. Det kan ofte forventes en vanngiverevne som 
varierer mellom 180 – 7200 liter/time (Grunnvannsmuligheter i Norge – GIN veileder nr: 8). 
Større sprekksystemer i dypere lag kan forekomme, noe som forbedrer vanngiverevnen.   
 
I henhold til Granada (NGUs nasjonale grunnvannsdatabase) er det registrert 7 brønner i 
området. Brønnene er boret fra 75 til 120 m dyp og med en registrert kapasitet fra 50-1200 
l/time. Ut fra registreringsdata for brønnene ser det ut som om det er bedre kapasitet på 
brønner etablert mot vest i feltet. Dette kan muligens skyldes at det her er et bergartsskifte 
som tidligere omtalt. Se figur 2.  
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Figur 4. Brønner i området som er registrert i GRANADA   Kilde:NGU 
 
Innlegging av vann og økt sanitær standard krever vannforsyningskilder som sikrer 
hytteeierne vann av god kvalitet og tilstrekkelig mengde. Borebrønner i fjell bør fortrinnsvis 
etableres for grupper av hytter i hyttefeltet. Dette vil være hensiktsmessig for å sikre nok vann 
til alle hytter. Det er viktig at brønner ikke bores for tett for å unngå påvirkning av 
vanngiverevnen brønnene i mellom. Endelig antall brønner, plassering og behov for 
behandling bør avgjøres etter prøveboring. En prøveboring vil gi klarhet i vanngiverevne 
lokalt, dybdeforhold og vannkvalitet. 
  
Borebrønnene bør bores svakt skrånende mot vest slik at flere sprekksystemer vil påvirke 
innsiget i brønnene. Dette bør også vurderes av kompetent firma som skal etablere brønnene. 
Foreløpig forslag til brønnplasseringer er vist i vedlegg 1.  
 
Brønnplasseringer må foretas av fagkyndig personell og i tråd med denne planen. 
Borebrønner bør etableres på høydedrag og  med tette foringsrør i den øverste delen for å 
hindre nedtrengning av overflatenært grunnvann. 
 
Det er stor sannsynlighet for at man har et grunnvanntrykk fra høyereliggende områder i vest 
med tilsig, gradient og strømning mot øst. Dette vil bidra et påtrykk mot øst og gir muligheter 
for økt vanntilførsel for borebrønner generelt.  
 
Behovet for vannbehandling bør som tidligere nevnt avgjøres etter prøveboring og 
prøvetaking. Området har fra før utslipp av renset gråvann i.h.t tidligere vurderinger rundt 
hydrogeologi, avløp og vannforsyninger. Det nye feltet ligger nedstrøms det gamle og utslipp 
av renset gråvann vil kunne gå i øst og nordøstlig retning. Plassering av felles vannkilder for 
det nye feltet er anbefalt ut fra best mulig egnethet i forhold til denne situasjonen. Det 
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anbefales allikevel ut fra disse forhold å legge opp til bruk av UV behandling på alle 
vannforsyninger knyttet opp til det nye området. Dette gjelder også for private brønner som er 
boret utenfor angitt område i gammel og ny plan. Uttak av grunnvann i fjell i kombinasjon med 
UV behandling vil dermed gi to barrierer som vannforskriften krever. Dette regnes for å være 
et tilfredsstillende tiltak for uttak av drikkevann til flere hytter.  
 
Andre former for vannbehandling må avgjøres etter prøveboring med vannprøvetaking.  
 
Beste sikkerhet ved etablering av vannforsyninger er som nevnt tidligere at brønntoppene 
sikres mot nedtrengning av overflate- og fremmedvann. Sokkeloppbygging og brønnhus 
anbefales.         
     
 

6  Dimensjonerende vannmengde og PE beregning. 
Renseanleggene skal samlet dimensjoneres for behandling av gråvann fra totalt 101 
hytteenheter fiordelt på mindre fellesløsninger, jfr. vedlegg. Som toalettløsning anbefales det å 
føre toalettavløp til tett oppsamlingstank. Alternativt kan det benyttes biologisk eller 
forbrenningstoalett. Det forutsettes at renseanleggene må dimensjoneres ut i fra god sanitær 
hyttestandard.  

 
 
 
Tabell 2. Dimensjonerende vannmengde 
Dimensjonerende vannmengde tar utgangspunkt i   
 
Virksomhet/ 
Bebyggelse 

Antall normgivende 
enheter 

 

Spesifikk 
vannmengde 
[l/enhet] 

Total vannmengde [ 
m3/døgn] 

 
Hytte enheter 
i hele rensesonen 1   
 

 
 
101 
 
 

 
     
7002 

 

 

 
 
70,7 
 
 

 
     Totalt                        101 

  
70,7 

 
1       Delområde Hyttekastberget, jfr. vedlegg 1 og FK 1 og FK 2, utgjør inntil 53 hytteenheter. 

Resterende del er knyttet til eksisterende bebyggelse og planlagte tomter i området Tosseviksetra 
øst/Storsteinmyr.  

 
2 Estimert for høystandardhytter etter ”Veiledning ved bygging og drift av større jordrenseanlegg” 

(TA 611) og VA- miljøblad nr. 48 ”Slamavskiller” 
 
 



 

  
 

 
 

 
 
 
 
16.10.2015 
VA Plan Tosseviksetra Hyttekastberget 

 
 

9 
Oppdrag 145121; odse 

\\fs02\prog\etater\planbygg\aby\planverk\reguleringsplaner\forelopige\360 tosseviksetra\5. 
2.gangsbehandling\va-plan 161015.docx 

 
 

ra
o4

n 
20

08
-0

1-
23
 

Tabell 3. Bestemmelse av teoretisk antall personekvivalenter (pe) for Hyttekastberget, 
Tosseviksetra øst og Storsteinmyr hyttefelt etter NS 9426.  

Virksomhet/ 
Bebyggelse 

Antall  
normgivende 
enheter 
(brukerdøgn) 

Antall g 
BOF5 pr 
enhet 
(gråvann) 

Gjennomsnittelig 
døgnbelastning for 
maks ukentlig 
belastning 
gjennom året [g 
BOF5 / døgn] 

Antall Pe 
(à 60 g BOF5/d) 

101 Hytte-
enheter 101*5*70%1=354      182      6372 106,2 

     

Totalt        354       6372 106,2 

1  Det forventes maksimalt 70% belegg i snitt for den uka med mest belastning.   

2 Bof5 bidrag pr døgn pr enhet ut i fra NS9426. 

 
 
 

7 Diskusjon og anbefaling - Avløp 
Med bakgrunn i gjennomførte grunn- og resipientundersøkelser, samt utbyggers ønske, 
anbefales etablering av mindre felles gråvannsrenseanlegg,  prinsippskisse er vist i figur 1, i 
henhold til VA/Miljøblad nr 60, ”Biologiske filtre for gråvann”. Renseanleggene skal plasseres 
innenfor områdene avmerket i vedlegg. Dette for å utnytte tilgjengelig areal og begrense ev. 
sprengning. Tilgjengelighet for bl.a. slamtømmebil er da ivaretatt. Det anbefales videre å 
benytte Hyttekastbekken/lokalt vassdrag i nord som resipient for renset gråvann men at det i 
tillegg etableres en utløpsanordning med etterpolering før vannet når bekken.  Ut fra stedets 
naturgrunnlag som resipient, løsmasser, hydraulisk kapasitet og brønner i området anbefales 
det å etablere renseløsning for kun gråvann. Renset gråvann skal etterfiltreres i tilkjørte 
sandmasser/annet optimalt filtermedium  og ledes diffust ut mot vassdragene. Det velges en 
løsning ut fra forhold som tilgjengelig areal. Etterpoleringen/utslippsanordningen skal foregå i 
en egen avsatt utslippssone som avgrenses mot vassdragene. Stedlige løsmasser og tilført 
filtermedium vil bidra til en god etterpolering for restorganisk stoff, fosfor og bakterier før 
vannet samles opp i vassdragene.     
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Utslipp av renset gråvann fra hyttefeltet slik som foreslått vil, ut fra våre undersøkelser, med 
svært liten sannsynlighet kunne berøre nye og etablerte vannforsyninger i influensområde 
eller andre brønner i området. Valg av renseløsning er også knyttet opp mot å ivareta resipient 
og vannforsyninger på best mulig måte ut fra renseeffekter og naturgrunnlag etc.  
 
Delområde Hyttekastberget, jfr. vedlegg, utgjør inntil 53 hytteenheter. Dette område skal ledes 
til planlagte mindre fellesanlegg. Resterende del er knyttet til eksisterende bebyggelse og 
planlagte tomter i området Tosseviksetra øst/Storsteinmyr. I dette område kan enkelte hytter 
følge gammel plan dersom dette er hensiktsmessig. Det er ut fra et forurensningsmessig 
synspunkt en fordel at flest mulig knyttes til fellesanlegget, jfr. kap. om vannforsyning.     
 
Anlegget skal dimensjoneres og bygges innenfor rammen av VA/Miljøblad nr 60, ”Biologiske 
filtre for gråvann”. Foreslåtte renseløsning vil gi meget liten tilførsel av næringsstoffer til 
resipienten. Anlegget skal prosjekteres og stikkes ut i felt av fagkyndig firma/person. 
 
 

7. Toalettløsninger  
Som toalettløsning anbefales det å føre toalettavløp til tett oppsamlingstank eller det kan 
benyttes biologisk- eller forbrenningstoalett. Dette vil redusere utslippet på organisk materiale, 
fosfor og ikke minst bakterier betraktelig i forhold til å benytte en renseløsning med rensing av 
alt avløpsvann. Dette er også av stor betydning i forhold til valgte resipient. 
 

7.1 Tett tank 

Ved bruk av tett tank må tanken utstyres med alarm for varsling av full tank. Volumet mellom 
varsling og helt full tank må være så stor at tømmebil kan komme senest et par dager etter 
bestilling av tømming. Normalt vil dette volumet utgjøre ca 200 liter avhengig av antall 
personer i hytta. Dersom veiene i hyttefeltet i perioder ikke brøytes, anbefales det at alle tette 
tanker tømmes sent på høsten slik at vintersesongen startes med tom tank. 
 

7.2 Biologisk klosett 

Ved bruk av biologisk klosett må denne utstyres med varmekabler slik at overskuddsvæske 
fordampes og komposteringsprosessen har best mulige forhold. Kompostert materiale må 
være fri for tarmbakterier (minimum 6 mnd gammelt materiale) før dette deponeres på egen 
tomt. Overskuddsvæske og ukompostert materiale må ikke deponeres på egen tomt eller 
innenfor hytteområdet. Dette kan fort føre til at tarmbakterier transporteres i bergartens 
sprekksystem og kan forurense nærliggende brønner.                
 

7.3 Forbreningstoalett 

Forbrenningstoalett forbrenner alt toalettavfall dersom toalettet brukes riktig etter anvisningen. 
En slik løsning krever en del strøm men vil sørge for et null utslipp av tarmbakterier. 
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Restavfallet deponeres som oftest som vanlig husholdningsavfall og vil innenfor feltet ikke føre 
til noen fare for forurensing. 
 

8  Teknisk beskrivelse av renseløsningen 
 

8.1  Generell beskrivelse av renseløsning for gråvann fra hytter  

De foreslåtte renseanleggene skal dimensjoneres i henhold til VA/miljøblad nr 48 
”Slamavskiller” og VA /miljøblad nr 60 ”Biologiske filtre for gråvann” og VA/ Miljøblad 49 
«Våtmarksfiltre» kapittel om forfilter.   
  
 
 
Anlegget skal utenom ledningsnett bestå av følgende hoveddeler: 
 

1. Slamavskiller, dimensjonert for gråvann (kfr. VA/Miljøblad nr 48/2001). 

2. Fordrøyningskum med pumpe for utjevning av tilførsel og støtbelastning av 
sprededyser i filterkummer/hus (vurderes i forhold til størrelse/behov). 

3. Filterkummer som hovedrenseenhet for gråvann. 

4. Styringsskap med PLS for tidsstyring av pumpe og registrering av driftsdata. Det bør 
også etableres GSM basert alarmvarsling for å sikre rask registrering av eventuelle 
feilsituasjoner. 

5. Inspeksjons-/prøvetakingskum. 

6. Utslippsledning som føres til oppbygd filter over stedlige løsmasser for etterrensing og 
diffust utslipp mot Hyttekastbekken/lokalt vassdrag i nord. Oppbygd filter skal 
støtbelastes fra pumpekum.   

 

8.2  Ledningsnett 

Det skal legges nytt ledningsnett med minimum 125 mm grunnavløpsrør fra hyttene og frem til 
slamavskilleren, tilsvarende fra slamavskilleren og frem til støtbelaster.  Ledningsnettet skal 
legges med fall på minimum 1 % for å sikre selvrensing. Bend på 88,5o bør unngås da disse 
vanskeliggjør spyling. For å beskytte grunnvannet og sikre god effekt og lang levetid på 
avløpsanlegget er det viktig at nettet er tett. Det må derfor utvises nøyaktighet ved alle 
sammen- og påkoblinger. Fra støtbelaster og frem til biofilterene skal det legges manifold i 50 
mm PE, med 32 mm PE til hvert biofilter.   
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8.3 Slamavskiller 

Anleggets slamavskiller skal være en prefabrikkert enhet som ikke skal motta annet vann enn 
gråvann. Toalettavløpet skal i dette tilfellet ledes til tett oppsamlingstank, alternativt biologisk 
klosett. Slamavskillerene skal dimensjoneres i h.t. VA-Miljøblad nr 48, ”Slamavskillere” med  
et våtvolum beregnet for tømming med 3-4 års mellomrom. Slamavskillerene skal plasseres 
slik at det oppnås selvfall fra denne og frem til fordrøyningskummen. 
 

8.4 Fordrøyningskum/støtbelaster  

Anleggene skal utstyres med fordrøyningskum med pumpe for støtbelastning av 
filterkummene. Tankene bør minimum ha et volum tilsvarende et halvt døgns produksjon for å 
sikre tilfredsstillende utjevning av toppbelastninger. Pumpekummene bør fortrinnsvis 
plasseres slik at det ikke oppstår hevertvirkning mellom pumper og filterkummer. Dette gjøres 
enklest ved at det er fall fra sprededysene i filterkummen og ned til vannspeilet i 
fordrøyningskummene. Pumpen skal styres på tid for å sikre jevnest mulig belastning på 
etterfølgende filterkummer/hus. Det skal installeres alarm for varsling av høyt vannivå ved 
pumpesvikt eller strømbrudd. 
 

8.5  Filterkummer/hus 

Filterkummene skal være prefabrikkerte enheter laget av glassfiberarmert polyester. 
Forfilterhus kan alternativt bygges på stedet i ulike varianter. I øvre del av kummen/hus skal 
det være montert trykkdyser som belastes fra fordrøyningskummen. Dette vil gi en optimal 
spredning av slamavskilt gråvann over filterflaten. Filterkummene/hus skal inneholde et lagdelt 
filtermateriale som er dokumentert og anbefalt gjennom offentlige FOU programmer og 
prosjekter. I bunn av kummen skal det være en drenering som leder renset vann via en 
utslipp-/ inspeksjonskum til utslippsledningen. Samlet filterflate på filterkummene 
dimmensjoneres etter VA/Miljøblad 60 ”Biologiske filtre for gråvann,” og VA/ Miljøblad 49 
«Våtmarksfiltre» kapittel om forfilter.   
 

8.6 Utslipp-/inspeksjonkum 

Denne kummen samler renset gråvann før utslipp til resipienten. Kummen benyttes som 
prøvetakningskum for kontroll av rensegrad i anlegget før etterpolering. 

 

8.7 Etterpolering 

Prosjekteringen av etterpoleringstrinnet skal ta utgangspunkt i tilførte filtermasser som faller i 
felt 2/3 i infiltrasjonsdiagrammet eller har en vannledningsevne (K) på > 10 m/døgn. Dette 
rensetrinnet skal bygges med høy grad av fokus på hydraulisk kapasitet da dette er 
begrensende i området. Utstrømning av ferdig renset gråvann vil til dels måtte gå i stedlige 
masser ved lav belastning og noe mer i tilførte masser ved høy belastning. Ut fra disse forhold 
kan filterflaten på etterpoleringsfiltret belastes med 150 - 200 liter pr. m2 og døgn. Størrelsen 
på arealet for det enkelte anlegg må også beregnes av prosjekterende ut fra topografi, 
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hydraulisk kapasitet, tilførte filtermasser og generell lokal tilpasning. Endringer har vil kunne gi 
andre forutsetninger og dermed påvirke dimensjoneringen. Se figur 6 for prinsippskisse. 
 
 
 

 
 
Figur 6. Prinsippskisse av etterpolering med tilført filtermateriale over stedlige jordmasser. 
 
 

8.8 Frostsikring 

Normalt vil avløpsvannets egenvarme sørge for at renseanlegget ikke fryser så lenge det er i 
drift. Avhengig av drifts-, temperatur og snøforhold vil isoleringsbehovet for rør og kummer 
variere. Det anbefales som en ekstra sikkerhet å benytte horisontale markplater fra alle 
«kumkragene» på filterkummene og 2 m ut til alle kanter, samt isolere innvendig med 
tilsvarende plate (legges under lokkene). Generelle tiltak mot frost skal alltid følges. 
 

9 Renseevne 
 
Gråvannsanlegg av den beskrevne typen har vært utprøvd i Norge siden 1994, og med full 
kommersialisering fra 1999. Erfaringene fra forsøk og fullskala anlegg har dannet grunnlaget 
for utarbeidelse av det omtalte VA/Miljøblad 60 ”Biologiske filtre for gråvann”. Bladet oppgir 
følgende gjennomsnittlige renseevne (%) og utslippskonsentrasjon som kan forventes for 
biologiske filtre for gråvann. Verdiene er før rensing i sandfilter og stedlige masser. 
 
(VA/Miljøblad nr 60): 
Totalfosfor   > 75 %  < 0,5 mg/l 
Organisk stoff (BOF7)             > 90 %  < 20 mg/l 
Organisk stoff (KOF)  60-90 %  < 30 mg/l 
Nitrifikasjon   >50 % 
Total nitrogen   >25 %  <10 mg/l 
Termotolerant bakt.  >99 %  <1000 E. coli /100ml 
 
Utslipp av renset gråvann vil i følge VA miljøblad nr 60 om ”Biologiske filtre for gråvann” 
inneholde < 1000 E. coli pr 100 ml. Målte verdier i.f.m service på anlegg viser mye lavere 
verdier. Ut fra verdiene i VA miljøblad nr 60 vil et utslipp til vann i verste fall gi en fortynning i 1 
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m3 vann som tilsvarer 0,1 bakterie/ m3 vann. Ut fra denne betraktning og antall m3 vann som 
passerer i resipienten vil et utslipp til Hyttekastbekken/lokalt vassdrag i nord være minimal. 
Anbefalte løsninger vil også bidra til en mye tryggere vannforsyning for hyttefeltet samt følge 
den praksis i området som er basert på tidligere vurderinger.    
 

10 Prosjektering 
 
Ledningsnett med eventuelt  pumpestasjoner i feltet skal prosjekteres. Renseløsning med 
etterpolering skal prosjekteres ut fra denne planen og relevant dokumentasjon som ulike VA 
miljøblad med støttelitteratur og tilsvarende. All prosjektering skal utføres av firma/person med 
fagkyndig kompetanse.   
 

11 Drift og vedlikehold 
Det er en forutsetning for optimal og problemfri drift at det gjennomføres ettersyn og 
optimalisering av renseanlegget i samsvar med leverandørens servicespesifikasjoner 
(minimum 1 – 2 ganger pr. år). Det skal etter bygging av anlegget utleveres en monterings- og 
driftsinstruks som beskriver de ulike anleggskomponentene med nødvendige kontroll- og 
vedlikeholdspunkter. En god oppfølging av driften ivaretas best ved å tegne en serviceavtale 
med leverandøren og at ettersynet utføres av autorisert personell. Lokal kompetanse kan 
benyttes under forutsetning av at disse er autorisert av leverandøren. Kopi av inngått avtale 
som beskriver service- og rapporteringsrutiner og skal oversendes kommunen sammen med 
søknad om tillatelse til tiltak. 
 

 
 

12 Vedlegg 
 
1.  Kart med inntegnet område for avløpsanlegg, brønnplasseringer, lokaliteter etc.  
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Guro Skinnes
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Emne: Fwd:Mailadresse
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Knutgrønvold,hytteeierStrande,gnr296,huskerikkebnr, menkanfinne det i kveld.

Sendtfra min iPhone
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Fra: Paal [paal.strande@gmail.com] 

Til: Guro Skinnes [Guro.Skinnes@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 15.09.2015 14:09:07 

Emne: Fwd: Vei på Tossevikseter 

Vedlegg:  
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Videresendt melding: 

Fra: Tor-Erik Sand <sand@fromoslo.com> 
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Til: "paal.strande@gmail.com" <paal.strande@gmail.com> 
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Vi er innforstått med at det bygges vei slik som tegnet inn på kart til plan 

ID360 (sender bekreftelse også per brev). 

Med hilsen 

Tor-Erik 
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OPPSTART AV REGULERINGPLANARBEID - FORTETTING I EKSISTERENDE 
HYTTEOMRÅDE VED TOSSEVIKSETRA - GNR.297/1 I RINGERIKE KOMMUNE 
 
Uttalelse fra kommunens miljøvernmyndighet/forurensingsmyndighet 
 

Avløpsplanen skal inneholde en hydrogeologisk vurdering og et kart med plassering av alle 
deler av planlagt avløpsløsning og eksisterende avløpsanlegg, fallretning i fjellet og 
anbefalt/planlagt drikkevannsforsyning i forhold til planlagte tomter. Plassering av anlegg skal 
basere seg på den hydrogeologiske vurderingen samt grunn- og løsmasseundersøkelser. Det 
bør tas sikte på felles vannforsyning og felles avløpssystem. 

 
 
 Med hilsen 
 
 

Astrid Ehrlinger 
miljøvernrådgiver 

telefon: 32 11 75 56 
epost: astrid.ehrlinger@ringerike.kommune.no 
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RingerikeKommune
Areal-ogbyplankontoret
v/ GuroSkinnes

Oslo21.08.12

0605_360Detaljreguleringfor Tossevikasetra– Høring ogoffentlig ettersyn

Visertil brevvedrørendeovenfornevnteav21.06.12ogmine innspillav6. april 2011og5. desember
(vedlagt)

Jeghar lestgjennomoppsummeringenavinnkommendemerknaderogsynesminesynspunkterikkekom
godt nokfrem, muligenser de ikketydelignokformulert.

Lameggjøreet nytt forsøk;

I områdetder jegharhytte, omtalt som”Myreveien” i minetidligeremerknader,er hyttene i hovedsak
byggetflere tiår før veieninn områdetble laget.Veiener et resultatavhytte eierenesegetønskeom
lettere tilgangtil sinehytter. Det liggeri navnet ”Myraveien”at denneer lagt i debløtedeleravterrenget.
Veiener et kompromissmellomhytteeiernesomegentlig bareønsketlitt kortereavstandfra
parkeringsplassen.Deter 1,6km inn til de innerste hyttenei feltet. Forat veienskullekunnerealiseres
måtte de lengstavstandtil parkeringsplassenbetale mestfor veien,samtidigvarmanavhengigavat flest
muligblemedpåveiprosjektetfor å i heletatt få det realisert.Mao ble det gjennomførten demokratisk
prosesshvorveiensbeliggenhetble nøyevurdert i samrådmedallehytteeiernei området. Veienharnå
tilnærmet full oppslutningogdener 100%brukerfinansiert.Veiener ca7 år gammeloggrunneiervil etter
veiavtalenovertadennevederlagtsfrittom ca3 år.

Jegmenerdet bryter medalle intensjonerbakdenneveiennårgrunneiernåsøkeren såvidtdramatisk
økningi antallnyehyttetomter i et områdemed hytter av70-80tallspreg.Jegharogsåfortstått at
grunneierønskerå samleenkeltetomter i klyngerslik at det kangjennomføresenmer ”industriell”
utbyggingavhytter medlik utformingogfellesinfrastruktur.Formin del innebærerdette at jegfra min
syd/vestligeuteplass(sevedleggmedNord-Vestillustrasjoner)får flere nyehytter der det nåer urørt
terrengi synsfeltet,bl.a.et tun omtrent der solen gårnedi dag.Nyetomter er blinketut påsmå
høydedrag/koller,mensveierfølgermyrerogsøkki terrenget.Modernehytter blir gjernemer ruvendeog
tar mer plassenngamlehytter. Detbyggesi daggjernehytter medflere plan(ref oppstugusomnevnt)
eller høyeretakhøydefor flere soveplasseri hemsol. )Jeghar forsøktå illustrererdette i de tre vedlagte
bildene.Leggfor øvrigmerketil at terrengetskråner oppfra der jegharhytte. Veienkrysseromtrent midt
påbildet (kunbrøtestikkeneer synlig).

BildeUtsikt Sør-Vest; Visernabohyttesatt opp i nyeretid uten noenvarsel.TarheleutsiktenavHøgfjell
noesomer spesieltsynligvinterstid.Hyttaharhøyt spissttak.

BildeUtsikt Nord-Vest;Viserutsiktenfra uteplassenslikdener i dag.Knapt noeinngrepi naturensynlig,
kunbrøyestikkeneavveiensomkryssermidten avbildet.

Utsikt Nord-Vestmedpåtegninger;Viserhvordannyehytter vil pregemin uteplassom deblir bygdut.
Ingenandrehytter i områdetfår sammebelastning,leggmerketil at terrengetskråroppover.

Mitt ønskeer at hytte/tomteutvikling i størreskala skalskjei de nyeområdenenedenforTosseviksetra der
modernehytter finnesfra før, mensnyetomter i tilknytningtil Myraveienleggesi feltets ytterkanter med
forlengelseraveksisterendeveistubber.Detbetyr at antalletnyehyttetomter i dette områdetmå



reduseresbetydelig. Deter derfor et sterkt ønske fra min sideat tomtene131og135fjernesfra
reguleringsplanenogat tilsluttendeveier til 132-133-134anleggesfra baksidenavkollen.Det ikkebrattere
terrengder ennandrestederi områdetdet er anlagt veier.

Håperdette var lett forståeligog jegbenyttersamtidig anledningtil å anbefaleenbefaringom man
skulle værei tvil.

Mvh

Morten Fornes



ARPlan& Landskap

Oslo,6. april 2011

AD:Reguleringsplanarbeid,fortetting avhytteområdevedTosseviksetra,gbnr297/1, Ringerike
Kommune

Visertil informasjonsbrevom ovenfornevnte,ogvil hervedklargjøreminesynspunkter.
SomkommunisertmedGrunneiertidligere,synesjegplaneneom en fortetting er for omfattendeogat den
i alt for liten gradhensyntareksisterendehytteeiere somer områdetsviktigsteambassadører.Viharover
desisteårenebetalt for infrastrukturen(veierogstrømi området)ogdet er etter min oppfatninghelt
urimeligat Grunneierbrukerdette til en såvidtkraftig fortettning dadette opplagtredusererverdien av
eksisterendehytteeiendommerogde investeringeri oppgraderingersomnaturligmåtte kommei et
områdethvorhyttemasseni hovedsaker byggetpå70og80 tallet.
Deter i alt tegnet inn rundt 26nyetomter barei områdetMyraveienhvor jegharhytte (nr 128).Dette
områdethar i overkantav40 hytter fra før. Nyehytter blir byggetstørre,deblir brukt mer oghar derfor
helt andrekravtil standard.Detkrevesbl.a.kostbareinvesteringeri vannogavløp.Overtid vil derfor
områdetMyraveieni praksisfå mer ennendoblingav utnyttelsenom vedlagteplanmednyetomter
godkjennes.Detvil ogsåkrevesutbedringerogstandardhevingi storedeleravMyraveienfor å ta håndom
økt bruk.Deter i det heletatt ikkeslikde fleste hytteeiernei områdetsåfor segfremtidendavi gikkfor å
lageveierogleggestrømtil hyttene i området.
Nårdette er sagt,har jegingentingimot at det leggestilrette for en begrensetfortetting vedat nye tomter
leggesut i områdesytterkanter.Detteer ogsåskissert for Grunneierdaplaneneførstegangble luftet for
velet år siden.Spesielter jegopptatt avat ingen skalfå økt innsynogredusertkvalitetpåutsikten i
syd/vestretning(solsiden)hvor de flesteharusjenert uteplass.Nårar Plan& Landskaplikevelomtaler
dette som”en begrensetfortetting inne i området”,menerjegdette er grovtmissvisende. Jegvil derfor gi
ennærmereredegjørelsefor hvajegfinner rimeligutnyttelsei områdetMyraveien,samtforeslåkonkrete
endringeri områdetrundt der jegselvharhytte. Viderehar jegendelkommentarerknyttet til det
økonomiskefundamenteti å klaregjøreensåpassstor ”tomtereserve” i områdenerundt Tosseviksetra.
Myraveienstrekkersegfra parkeringsplassenvedTosseviksetrasydogsørøver.Denble etablert somet
fellesprosjektmellomde flestehytteeierneogGrunneier.I dager nestensamtligehytter i området
tilknyttet. Viharselvsagtstor gledeavat grunneier vistevelviljefor å få dette påplass,samtidig gavbåde
veiprosjektetogstrømprosjektetsomkomnoenår senere,grunneierarbeidssinntekti gjennomføringenog
i fremtidigbrøytingogvedlikeholdavveiene.Strømmenble ført gjennomområdetogfrem til Tosseviksetra
oghyttenerundt. Vihar allehatt gledeavdette (ogsåde somikkeer tilknyttet) og ingener negativt innstilt
til økt aktivitet i området,det er omfangetsomer for voldsomt.
Min hytte (tomt 297/128)har i dagfritt utsynfra uteplassenpåhyttasvestside.Veienøstfor hytta ligger
laverei terrenget.Veiensomgårskrått sør/vestfra veikryssetnord/vestfor min hytte, er lagtsliki
terrengetat veibanenikkesynes,heller ikkenårdener brøytet.Totaltsett liggernestenallenærliggende
hytter sliktil at deer minimalt til sjenansefor hverandre.Hytte297/19er satt oppetter at jegkjøptemin
hytte i 2001. Taketpådennehytte tar faktiskhele utsiktentil Høgfjellfra min uteplass.Skuffelsen er derfor
stor nårdet nåer tegnet inn en tomt medtun(135)samten tomt (131)medveioveret idagurørt
myrområdet. Se påtegningeri vedlagtkart. Videreer ytterligere3 tomter er tegnet inn medtenkt ankomst
fra sammevei som tomt (131).Denneveienbryter meddet somi dagopplevesurørt og liggerder solen
gårnedsommerstid.Områdetvestfor min hytte skrår gradvisoppoverogde foreslåttemyetomtene med
tilhørendeveiergir klart redusertkvalitetpåmin uteplass(økt innsyn).
Deter derfor et sterkt ønskefra min sideat tomtene131og135fjernesfra reguleringsplanenogat
tilsluttendeveiertil 132-133-134anleggesfra baksidenavkollen.Antalletnyetomter i områdetMyreveien,
børgenereltnedjusterestil omlaghalvparten.Videre noterer jegmegat dagenssykkel/gangstier ført opp
sommuligsammenbindingsveimellomTosseviksetraogRingerudsetra.Jegtviler påat noenhytteeiere
ønskerat områdeneskalkunneknyttessammenmedbilvei ogdennestienbørderfor forbli ensti i
reguleringsplanen.Deter hyggeligmedtrafikk til fots ogpåsykkel,menvi vil gjerneunngåspekulasjoner
om fremtidiggjennomsgangstrafikkogevt brøtingavveivinterstid.



Generelter tilbudet avhyttetomter i fjell og innlandsterkt voksendei Norge.Detgjelderogsåfjellområdet
vestfor Sperillen.Nårdenbesteogviktigstekvaliteten i Vikerfjell-områdeter at det fremstårstille oglite
brukt, skalmanværeforsiktigemedå la utnyttelsen gåfor langt.Ønskerman"høystandard"fritidsbolig
hvor hytteneblir liggendetett, er det rikeligutvalgavbådehytter, leiligheterogtomter til salgsved
samtligeavlandetsalpinanlegg.Prisenepåfritidseiendommeri fjellet harogsåfalt jevnt siden2006pgaav
myespekulativutbyggingogmangeselgesdet medbetydeligrabatt i forhold til kostpris.Prisenpåå eie i
forhold til å leieharaldri værtgunstigerefor leie. Deter derfor liten grunntil å tro at Vikerfjell vil tiltrekke
segstorkapitalenmeddet første.
Jeggjentarderfor mitt ønskeom at utviklingeni Tossevikaområdetfølgerenmer nøkternplanendet som
nåer skissert.Deter alleredegodt over100hytteiendommerrundt Tosseviksetra.Detburdeværeet godt
utgangspunktfor Grunneierå satsemer påde somalleredeer der ogsamtidigbevareområdetunike
kvaliteter.Dettehandlerderfor om strekenskalgå i utviklingenavområdetoghensynettil desomallerede
er der.

Mvh

Morten Fornes
Tråkka3A
0774Oslo



ARPlan& Landskap

Oslo,5. desember2011

AD:Reguleringsplanarbeid,Tosseviksetra,gbnr297/1, fornyet plan
Visertil minesynspunkterfra forrigeutkast(under). Heropereresdet fortsatt medbegrepet"begrenset"
fortetting, mensdet i realitetener lagt til endaflere flere tomter i områdetder jeghar hytte. Somsagter
dette et områdei hovedsakbeståendeavhytter fra 70-80tallet mednoerenoveringerog tilbygg.Dapasser
det dårligå leggeinn et størreantallnyetomter hvornyemodernehytter kanbygges.Helesjarmeni feltet
vil brytesopp.Somtidligereer jegpositivt innstilt til et mindreantallenheteri feltets ytterkanter når dette
det ikkesjenererandresuteplassereller sør/vestutsikten.Somnevnter terrengetskråendeoppoverfra
min hytte der tomtene 138-140er tegnet inn. Jegser gjerneat dissetomtene fjernesfra reguleringsplaneni
sinhelhet.Tildissetomtenevil veier til hytteneogfjerningavvegetasjonødeleggevårutsikt betydelig.
Viserfor øvrigtil kommentartil forrigereguleringplan(under).
Viderevil jegsomhytteeier i områdenokengangpåpekteurimelighetenavat infrastrukturen(førstom
fremstveiene)bekostetavdagenshytteeierebenyttestil en såstor økningi områdetutnyttelsesgrad.
Skullehelereguleringplanengodkjennessomdener, frarøvesdegamlehytteeiernestoreverdiervedat
urørte områderi feltet gjørestil hyttetomter. Ingen avdenyeforeslåttehyttetomteneville værtattraktive
uten det veinettet someksistereri dag.
Avslutningsvisbørgrunneierpåleggeset langtstørre ansvarfor helhetennårmanleggeropp til såhøy
utnyttelse.Bl.amåveibreddenøkesfra dagensca1,5 bilbredde,dette mågrunneierbekoste.Mangenye
veierogbredereveiergir storeutfordringervintertid medhøyebrøytekanterogmangeveiersommå
passeres.Skiløypermåmerkesigjennomhyttefeltet medskiltingavallevei-passeringeroggrunneier
påleggeså "skavenedbrøytekanter"slikat det er mulig passereveienepåski,skigåinget jo trossalt
hovedattraksjonenher oppe.I det helevil jegbemerke at denhøyeutnyttelsendet leggesopptil uten noen
form for kvalitativekravtil grunneier.Vilmanhamyeut at området,månoeførestilbake.

Mvh

Morten Fornes



















0605_360 Detaljregulering for Tosseviksetra – oppsummering og vurdering av uttalelser 
 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 21.06.2012 -22.08.2012, og i samme 
periode ble forslaget sendt til berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til 
uttalelse. I perioden 29.08.2012-10.10.2012 ble forslaget sendt regionale myndigheter til 
uttalelse. Det kom inn totalt 5 uttalelser. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og 
kommentert nedenfor. Det er ingen formelle innsigelser til planforslaget, og kommunestyret 
kan dermed vedta planen.  
 
Uttalelse Kommentarer 
Kommunens miljøvernmyndighet/ 
forurensningsmyndighet 
Avløpsplan skal inneholde en hydrogeologisk 
vurdering og kart med plassering av anlegg. Det 
bør tas sikte på felles vannforsyning og felles 
avløpssystem.  

Rådmannens kommentar:  

Etter offentlig ettersyn er det utarbeida en 
V/A-plan for området, og bestemmelsene er 
justert i samråd med forslagsstiller og 
kommunens forurensningsmyndighet. 
Bestemmelsene åpner for innlagt vann og 
enkeltanlegg der det er hensiktsmessig. 
Områder for eventuelle fellesanlegg er avsatt 
på plankartet.  
 

Elida og Kåre Engen 
Fester gnr/bnr 297/20, og ønsker at vei fram til 
hytte på denne tomta tas med i planen.  
 

Forslagsstillers kommentar:  

Traseen går over forslagsstillers grunn, og 
forslagsstiller krever at traseen forlenges fram 
til ny tomt nr. 146.  
 
Rådmannens kommentar:  

Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i 
planforslaget. Veg foreslås regulert fram til 
gnr/bnr 297/20 og videre til tomt 146. 
 

Morten Fornes 
Myraveien er opparbeida etter en prosess hvor 
beliggenhet ble vurdert i samråd med hytteeiere. 
Veien er 7 år gammel, og finansiert av brukerne. 
Grunneier vil etter avtalen overta veien 
vederlagsfritt om 3 år (merk at uttalelsen er 

skrevet i 2012). Fornes mener det bryter med 
intensjonen bak veien når grunneier søker en 
dramatisk økning i antall nye hyttetomter i 
området. Fornes viser til at nye hytter vil komme i 
urørt terreng i synsfeltet fra hans hytte. Fornes 
ønsker at utvikling i større skala skal skje i de nye 
områdene nedenfor Tosseviksetra, mens nye 
tomter i tilknytning til Myraveien legges i feltets 
ytterkanter med forlengelser av eksisterende 
veger. Fornes ønsker at tomtene 131 og 135 
fjernes, og at veier til 132, 133 og 134 anlegges 
fra baksiden av kollen.  
 
 

 

Forslagsstillers kommentar: Forslagsstiller 
mener dette er hensyntatt i bestemmelsene 
hvor det står at bebyggelse skal ligge lavest 
mulig i terrenget, samt at tomtene Fornes 
mener vil sjenere ikke har tillatelse til 
oppstugu. Når det gjelder utforming viser 
forslagsstiller til bestemmelsene hvor det står 
at ny bebyggelse skal gis en arkitektonisk god 
utforming, tilpasset tradisjon og/eller 
eksisterende bebyggelse. 
 
Rådmannens kommentar: Det vises til 
forslagsstillers kommentar. Avtaler knytta til 
veger er privatrettslige forhold som det ikke tas 
stilling til i reguleringssaker. 

Fylkesmannen i Buskerud 
- Kommunedelplanen legger vekt på 

næringsutvikling og turisme, bl.a. ved 
Tosseviksetra. Kommunen må nøye 

Forslagsstillers kommentar:  

Åpning for fritidsbebyggelse i områder avsatt 
til næring i kommunedelplanen er gjort med 
tanke på et mulig sviktende utleiemarked, slik 



vurdere om det er ønskelig å åpne for 
ordinær fritidsbebyggelse i områder 
avsatt til næring i kommunedelplanen.  

- Vegtrase mellom Ringerudseter og 
Tossevikseter er vist i kommunedel-
planen. Vegen var i hovedsak ment for 
gående og syklende, og det var ikke 
ønske om gjennomgangstrafikk. Evt. 
kunne det åpnes for intern transport ved 
behov ifm. økt satsing på turisme/kurs, 
men veien skulle vurderes låst med bom 
og ikke nyttes til allmenn transport. 
Fylkesmannen kan ikke se at 
reguleringsplanen ivaretar en slik 
intensjon, og ber om at dette blir 
innarbeida.  

- Fylkesmannen stiller spørsmål ved tomt 
113 som innebærer en innsnevring av 
løypekorridor fra den store parkeringen. 
Grøntstruktur ved åpne myrområder bør 
styrkes ved å unngå ny bebyggelse i 
randområdene. Fylkesmannen anbefaler 
at utnyttingsgrad vurderes redusert for 
eksisterende tomter i åpne eksponerte 
områder, bl.a. gnr/bnr 297/66 og 53.  

- Fylkesmannen stiller spørsmål ved at 
halvparten av nye tomter tillates bebygd 
med oppstugu, når kommunedelplanen 
har en restriktiv holdning til oppstugu.  

- Redegjørelsen ift naturmangfoldloven 
kunne vært noe mer konkret ut fra de 
enkelte paragrafene.  

- Fylkesmannen oppfordrer til at 
miljøvennlige energiløsninger vurderes, 
og at det for områder med tettere 
bebyggelse med Tosseviksetra blir 
utarbeida bestemmelser om at området 
skal tilrettelegges for forsyning av 
vannbåren varme til ny bebyggelse.  

- Skigard må være sauesikker.  
 

at områdene likevel kan nyttes til næring og 
turisme, men da i form av salg av tomter med 
påfølgende byggeaktiviteter og større 
næringsgrunnlag for f.eks. Tosseviksetra.  
 
Veitrase mellom Ringerudseter og 
Tossevikseter: Dette er forslag fra Ringerike 
kommune, og forslagsstiller ber kommunen 
ivareta sin intensjon.  
 
Oppstugu: Dette er dokumentert fra ar plan & 
landskap, og muntlig godkjent av Ringerike 
kommune. Området er nøye vurdert med flere 
befaringer ute i området på hvilke tomter det 
skal tillates oppstugu.   
 
Rådmannens kommentar:  

Rådmannen har sett på omtalte tomter og 
grøntstruktur, men ønsker ikke å redusere 
utnyttingsgrad for allerede regulerte tomter. 
297/66 er i dag bebygd, og 297/53 er solgt.  

 

Planforslaget tillater oppstugu på 37 av totalt 
210 tomter i planområdet. Tomtenes egnethet 
er vurdert på overordna nivå. Vurderingen er 
basert på befaring i terrenget.  Det er foreslått 
oppstugu i nye områder, som ikke ligger på 
kanten og ikke for nær eksisterende 
bebyggelse. De aktuelle tomtene er vist på eget 
kart og det er utarbeida snitt. Rådmannen 
v/areal- og byplankontoret har befart området 
sammen med forslagsstiller i 2011. 
Rådmannen anser at vurdering av oppstugu er 
tilstrekkelig dokumentert.  
 
Forbindelsesveg: Dette er omtalt i 
planbeskrivelsen kap. 6.2.  
 

Forutsetning om sauesikker inngjerding er tatt 
inn bestemmelsene.  

Statens vegvesen 
- Formulering i vedtakspunkt 5 kunne være 

en måte å omgå plan- og bygningsloven § 
12-4, og vegvesenet kan ikke slutte seg til 
dette.  

- Vegvesenet viser til uttalelser til oppstart 
av planarbeidet, hvor de ba om at 
rekkefølgebestemmelse om 
venstresvingefelt ved Ringmoen tas inn i 
planen.  

- Vegvesenet bekrefter at kryss mellom 
fylkesvegen og Tosseviksetervegen er 
godkjent.  

Rådmannens kommentar:  

Plan- og bygningslovens bestemmelse om 5-
årsfrist for gjennomføring er endra, med 
virkning fra 1.1.2015. HMAs vedtakspunkt nr 
5 om at tidsfrister i plan- og bygningsloven 
ikke tiltrer før ferdigstillelse av 
venstresvingfelt ved Ringmoen er derfor ikke 
lenger aktuell. 
 
Det vises til omtale av rekkefølgebestemmelse 
om kryss ved Ringmoen under rådmannens 
vurdering i saksframlegget.  
 

 





 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/221-18  Arkiv: PLN 402  

 

Sak: 23/16 

 

Detaljregulering 0605-402 Ringveien 10 boligprosjekt 2.gangs behandling 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. 0605_402 detaljregulering for "Ringveien 10 boligprosjekt" med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 15 SV Norderhov, stadfestet 25.09.1947, som blir 

berørt av ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 

bestemmelser, oppheves. 

 
 

Behandling i Formannskapet 16.02.2016: 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 

enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/221-17  Arkiv: PLN 402  

 

Sak: 20/16 

 

Detaljregulering 0605-402 Ringveien 10 boligprosjekt 2.gangs behandling 

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering 0605_402 "ringveien 10. -boligprosjekt legges ut til 

offentlig ettersyn. 

 

2. Rådmannen skal i samarbeid med forslagstiller justere plankart, bestemmelser og 

planbeskrivelse i tråd med gjeldende forskrifter og kommunens maler. 

 

3. Før sluttbehandling skal spørsmål vedrørende krav til tekniske anlegg avklares i 

samråd med tekniske tjenester. 

 

4. Trafikkforholdene for eksisterende bebyggelse i planområdet må vurderes før 

sluttbehandling. 

 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 15.02.2016: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak i fire punkter ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens 

(HMA) innstilling til formannskapet 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/221-16   Arkiv: PLN 402  

 

Detaljregulering 0605-402 «Ringveien 10 boligprosjekt» 2.gangs 

behandling 

Forslag til vedtak: 
::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

1. 0605_402 detaljregulering for "Ringveien 10 boligprosjekt" med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 15 SV Norderhov, stadfestet 25.09.1947, som blir 

berørt av ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 

bestemmelser, oppheves. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

Sammendrag 
Formålet med planen er å tilrettelegge for oppdeling av eksisterende tomt, gnr. 49/10 til tre 

tomter samt etablering av bolig på de to fradelte tomtene. Området er i dag avsatt til bolig. 

Planen medfører nedbygging av en frukthage og fortetting av eksisterende boligområde men 

anses ikke å endre områdets karakter vesentlig. 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning, sak 

13/15 09.02.2015 og av Formannskapet, sak 23/15 17.02.2015. Planforslaget ble vedtatt lagt 

på høring og offentlig ettersyn og lå ute i perioden 28.02.2015 – 11.04.2015. 

 
Beskrivelse av saken 
Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart i målestokk 1:1000 

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse 



  

Området som reguleres er avsatt til bolig. Området er sentrumsnært og sørvest-vent. 

Forslaget legger opp til en boligtype og utnyttelse som er i samsvar med omkringliggende 

tomter, men innebærer nedbygging av en frukthage som skaper et visuelt grøntareal i 

området. Ved varsel om oppstart kom det bl.a. merknader i forhold til naboers solforhold, 

stedets karakter, trafikksikkerhet og støy.  

 

Rådmannen anser at endringen av områdets karakter er akseptabel og ser planforslaget som 

en naturlig følge av ønsket om fortetting i sentrumsnære områder. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet omfattes av reguleringsplan 15 SV Norderhov stadfestet 25.09.1947. Dette er 

en plan av eldre dato og overstyres av kommuneplanen. 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Eiendomsgrense er trukket tilbake til 6m fra naboeiendom ved tomt 3. 

 Bestemmelsene er endret ved at det er lagt inn høydebegrensning på garasje plassert 

utenfor byggegrensene. 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 28.02.2015 – 11.04.2015. I samme 

periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 

tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 9 uttalelser. Disse følger vedlagt i 

planbeskrivelsen. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert nedenfor.  

Fylkesmannen i Buskerud, brev datert 07.04.2015 

Forutsetter at kommunen har vurdert behov for lekearealer iht. kommuneplanens 

bestemmelser og at det aktuelle planområdet ikke har potensial som lekeareal for å sikre 

tilstrekkelige lekemuligheter. 

Ber om at bestemmelse om støy vurderes i forhold til «stille side». 

Forslagstillers kommentar: Forholdet til barn og unges interesser er kommentert tidligere 

og ivaretatt i forbindelse med planprosessen. 

Støyforhold er utredet i hht. T1442/2012, og bestemmelsenes punkt om «stille side» fjernes. 

Rådmannens kommentar: Merknaden anses tilfredsstillende besvart av forslagstiller 

Statens vegvesen, brev datert 07.04.2015 

Statens Vegvesen uttaler at adkomsten til de 2 nye boligene blir fra Myrveien som er 

kommunal vei med lite trafikk, og at det ikke er spesiell fare for ulykkessituasjoner i 

området. Har ellers ingen merknader til støyforhold. 



Forslagstillers kommentar: Ingen kommentar 

Rådmannens kommentar: Ingen kommentar 

    

Buskerud Fylkeskommune, brev datert 10.04.2015 

Uttaler at alle deres anmerkninger er ivaretatt i forbindelse med planprosessen. 

Forslagstillers kommentar: Ingen kommentar 

Rådmannens kommentar: Ingen kommentar 

   

Jernbaneverket, brev datert 23.03.2015 

Viser til tidligere merknader, og bekrefter at dette er ivaretatt i planprosessen. 

 

Forslagstillers kommentar: Ingen kommentar 

Rådmannens kommentar: Ingen kommentar 

  

Svein Jørgensen, e-poster datert 18.03 &10.04 -2015 

Kommenterer trafikkforholdene i krysset Myrveien/ Ringveien. Påpeker at større kjøretøy 

må kjøre om Høyby da jernbaneundergangen er for liten til at slike kjøretøy kan passere. 

Han ønsker en oppgradering av krysset Ringveien/ Myrveien og viser mulig løsning.  

 

Forslagstillers kommentar: Svein Jørgensen beskriver dette som det han oppfatter som et 

eksisterende problem. Det har alltid vært slik at store kjøretøyer har måtte kjøre om Høyby. Eneste 

løsning på dette er at på sikt må denne undergangen bygges om for å ivareta trafikken for alle de 

som bor i området. Det er oss bekjent ingen umiddelbare planer om et slikt tiltak. I forbindelse med 

et slikt tiltak, ville det antagelig være aktuelt også å foreta ei generell oppgradering av 

kryssløsninger. 

Når dette er sagt, så vil ikke 2 boenheter være utløsende for et slikt omfattende prosjekt, og det er 

ikke realistisk å se et slikt stort prosjekt i sammenheng med bygging av 2 boliger 

 

Rådmannens kommentar: Forslag til løsning av oppgradering av krysset 

Myrveien/Ringveien fra Svein Jørgensen er vurdert av kommunens veiavdeling. Det er ikke 

midler og kapasitet til å gjøre en slik oppgradering foreløpig. Ut i fra prosjektets størrelse og 

konsekvenser i form av skapt trafikk anses det ikke rimelig å pålegge forslagstiller 

oppgradering av krysset. 

 

Mette Bergstrøm & Steinar Hovde, brev datert 08.04.2015  

Mener det blir for mye med to leiligheter pr. tomt da dette vil kunne skape utfordringer med 

parkering i gata med dårlig framkommelighet som resultat. Mener dette kan være uheldig 

bl.a. i forhold til sikkerheten.  

Mener standarden på Myrveien er lav og at det vil bli stor belastning på Myrveien, 

Ringveien; Høyby og Vinterovveien. Frykter det vil bli mye støv og støy i byggeperioden og 

ber om anslag på hvor mange lastebillass som skal kjøres ut.  

Forslagstillers kommentar: Størrelsen på husene er helt normale i hht de krav som settes for 

dagens boligstandard. 



Som tidligere nevnt i våre kommentarer skal parkering skje på egen tomt, og om andre 

beboere/ besøkende parkerer i gata og dermed hindrer ferdsel for andre kjøretøyer, så bør 

det gjøres ei vurdering om skilting for parkering forbudt, uavhengig av disse 2 nye boligene. 

Om parkering skjer til hinder for andres innkjøring, så må problemet tas opp med den som 

forårsaker dette. 

Statens Vegvesen har også uttalt seg om Myrveien som et område med lite trafikk og ikke 

spesiell fare for ulykkessituasjoner. 

I en byggeperiode er det naturligvis større trafikk og støy i forbindelse med bygging, men 

dette er ikke noe vedvarende problem. Slik er det over alt der det bygges nye boliger i en 

periode. I samme gate har det også tidligere vært bygd 3 nye boliger uten at problemer har 

oppstått. 

Rådmannens kommentar: Rådmannen har fått opplysninger om at tiltaket vil medføre behov 

for å transportere bort om lag 35 lastebillass og at dette sannsynligvis vil skje innenfor en 

tidsperiode på 2-3 uker når tomten klargjøres for bygging. Rådmannen anser at denne 

belastingen vil være forsvarlig. Rådmannen er kjent med at det i området er dårlig 

fremkommelighet og er i gang med å undersøke behovet for å regulere muligheten til 

gateparkering strengere. Rådmannen anser imidlertid at dette er et arbeid som ikke blir 

direkte berørt av utbyggingen planforslaget vil medføre. 

  

Eivind Bjørntvedt, e-post datert 10.04.2015 

Mener seg som nabo sterkt berørt av utbyggingen av nabotomt med hensyn til solforhold. 

Ønsker primært at tomten deles slik at den kun gir rom for ett bygg plassert sentralt på 

tomta. Sekundært ønskes det at plassering av bygninger, tillatt kotehøyde og takform låses i 

planen slik at solforholdene for 49/23 ikke forringes utover det som vises av soldiagram 

vedlagt saken. 

Forslagstillers kommentar: For dette prosjektet er det intensjon om å bygge ut prosjektet i 

hht. tegninger og situasjonsplan utarbeidet av arkitekt Myrseth, slik som Bjørntvedt ønsker.  

Utarbeidet prosjekt har tatt hensyn til ønsker fra Bjørntvedt og andre naboer om tilpassing 

så langt det er mulig. 

Kotehøyde for byggene vil bli fastlagt i forbindelse med innsending av byggesøknad, som 

også vil bli varslet til Bjørntvedt. Intensjonen er å følge de kotehøyder som er satt på 

tegningene som FG (Ferdig gulv) 

Byggene kan bebygges med pulttak slik Bjørntvedt ønsker, dersom kommunen aksepterer 

dette. 

Rådmannens kommentar: Det vil etter gjeldende regulering være anledning til å rive 

eksisterende hus og bygge nytt inntil fire meter fra tomtegrense slik at ulempe for 

naboeiendommen blir større enn reguleringsforslaget legger opp til. Rådmannen anser at 

planforslaget i tilstrekkelig grad har tilpasset seg i forhold til nabos ønsker for å ivareta 

hensynet til sol på uteplass. Planforslaget blir fremmet med krav om pulttak.  

  

Ringerike kommune brann e-post datert 07.04.2015 

Stiller krav om tilfredsstillende avstand og brannkrav mellom bygninger. 



Påpeker utfordringer med fremkommeligheten i området og presiserer at planen ikke må 

medføre forverring av denne. 

Forslagstillers kommentar Disse krav er ivaretatt i prosjektet, og vil bli påsett i forbindelse 

med byggesaksbehandlingen. Parkeringsdekning er sikret inne på egen tomt. 

Rådmannens kommentar: I forhold til framkommelighet er det tatt initiativ til en nærmere 

vurdering av behovet for å bedre denne. Merknaden anses ellers tilfredsstillende besvart av 

forslagstiller. 

 

Innsigelser 

Det er ikke varslet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til bolig. Reguleringsplan 15 SV Norderhov er 

en eldre plan og overstyres derfor av kommuneplanens arealdel. 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til 

vedtak. Saken behandles først i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og 

Formannskapet. 

Økonomiske forhold 

Planen antas ikke å ha direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. 

Naturmangfoldloven 

Planbeskrivelsen vurderer planens konsekvenser ette naturmangfoldlovens prinsipper § 8-

12. Arealene som tillates bebygd er i dag hage og rådmannen anser at planforslaget ikke er i 

konflikt med hensynene loven er satt til å ivareta. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen anser at forslaget tilrettelegger for en fornuftig utnyttelse av tomten.  

Rådmannen anser at planbeskrivelsen kunne vært noe mer bearbeidet, men at den i forhold 

til tiltakets omfang er forsvarlig. 

Bebyggelsen planforslaget tilrettelegger for er tilpasset terrenget ved at det er trukket inn i 

skråningen og er i samme størrelse som omkringliggende bebyggelse. Områdene rundt 

planområdet er et etablert boligområde med bebyggelse fra ulike perioder. For å 

imøtekomme merknader fra naboer og bedre utsikt/solforhold for disse har forslagstiller 

åpnet for å fremme forslaget med føringer om pulttak. Dette kan bryte noe med 

omkringliggende bebyggelse, men rådmannen anser at variasjonen i eksisterende bebyggelse 

gjør bruddet mindre markert. Forslag med saltak anses foretrukket fra forslagstillers side, 

men dette vil medføre noe større ulempe for naboer i form av tap av sol/utsikt.  

Rådmannen har forståelse for naboers motvilje mot å fortette området og mot tap av 

sol/utsikt. Rådmannen anser at forslagstiller har gjort grep for å tilpasse bebyggelsen for å 

redusere ulempe for naboer i forhold til opprinnelig forslag.  

 

 
Vedlegg 

1. Oversiktskart  



2. Plankart, merket 2.gangsbehandling 

3. Reguleringsbestemmelser, merket 2.gangsbehandling 

4. Planbeskrivelse, datert 10.01.2016 

5. Høringsuttalelser*  Fylkesmannen i Buskerud, brev datert 07.04.2015 

   Statens vegvesen, brev datert 07.04.2015 

   Buskerud Fylkeskommune, brev datert 10.04.2015 

 Jernbaneverket, brev datert 23.03.2015 

   Svein Jørgensen, e-poster datert 18.03 &10.04 -2015 

 Mette Bergstrøm & steinar Hovde, brev datert 08.04.2015  

 Eivind Bjørntvedt, e-post datert 10.04.2015 

 Ringerike kommune brann e-post datert 07.04.2015 

 

Lenker 
1.gangsbehandling  

Vedlegg med stjerne og lenker ligger i planbeskrivelsen. Kontakt servicetorget ved behov 

for papirutskrift. 

 

 

Ringerike kommune, 02.02.2016 

 

 

Tore Isaksen 

Rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Lars Lindstøl 

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

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  

for reguleringsplan nr. 0605_402 ”Ringveien 10” gnr.49 bnr.10,17 og 18. 
 

2. gangs behandling 
 

1.gangs behandling i planutvalget 09.02.15, sak 13/15 

1.gangs behandling i formannskapet 17.02.15, sak 23/15 

Offentlig høring 24.02.15-11.04.15 

2.gangs behandling i planutvalget  DATO, sak SAKNR 

Formannskapet  DATO, sak SAKNR 

Vedtatt av kommunestyret DATO, sak SAKNR 

 

Reguleringsformål 
 

Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 

Området reguleres til følgende formål: 

 

1. Bebyggelse og anlegg    

Boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse 

 

 

 

FORMÅLSBESTEMMELSER 

DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL 

§ 1. Bebyggelse og anlegg (PBL §12-5,nr.1) 

§ 1.1 Bebyggelse og anlegg- frittliggende boligbebyggelse 

1. Formål 

Område B1 kan nyttes til formål byggeområde, underformål frittliggende småhusbebyggelse 

 

2. Utnyttingsgrad 

Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (% BYA) og skal maksimalt være som angitt 

på plankartet (30%). I B1 skal dette være inklusive nødvendige parkeringsplasser i hht 

kommunal forskrift.  

 

3. Byggegrense 

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense mot naboer. Byggegrenser er vist på plankartet. 

 

4. Ekstra boligenhet 

I området B1 kan det bygges eneboliger med utleiedel. Den ekstra boligenheten kan ha 

bruksareal (BRA) på inntil 65 m
2
. 
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5. Byggehøyde 

Innenfor B1 skal maksimal byggehøyde for gesims være 5,5 m og for møne 7,5 m over planert 

terrengs gjennomsnittsnivå. For tomt 3 skal maksimal kotehøyde ikke overstige 114,5m. 

 

6. Takform og takvinkel 

I området B1 kan bygningene ha pulttak med takvinkel mellom 15 og 27 grader. På tomt 3 skal 

nedre gesims være mot øst. 

 

6. Garasje 

Frittstående garasjer kan ha areal inntil 50 m
2
 BYA inklusiv bod. Garasjen skal være tilpasset 

bolighuset på tomta med hensyn til materialer, form og farger. Ved garasjeutforming med pulttak 

skal nedre gesims på tomt 3 være mot øst. 

 

8 Garasjehøyde 

For garasje plassert utenfor byggegrense skal maksimal byggehøyde for gesims være 3,0 m og 

for møne/øvre gesims 4,0m over planert terrengs gjennomsnittsnivå.  

 

9. Garasjeplassering 

Garasje på tomtene i B1 kan plasseres inntil 1,0 m fra formålsgrense bolig mot vei forutsatt at 

garasje og adkomst ligger parallelt med veien. Ved adkomst direkte inn fra vei skal avstanden 

til vei være minst 6 meter. 

Fra øvrige grenser skal garasjer plasseres i en avstand på minimum 1,0 m.  

 

 

10. Universell utforming. 

Byggverk og uteområder som skal være i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at alle 

mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig uten spesielle 

tilpasninger eller hjelpemidler. 

TEK 10 skal ivaretas på dette området 

 

§ 1.2 Bebyggelse og anlegg- Felles bestemmelser for alle boliger. 

 

1. Byggesøknad 

Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert: Husplassering, tilpasning til omgivelsene, 

planlagt gjerde med høyde over 0,5 meter, utnyttelse av ubebygd areal, samt dokumentasjon på 

ivaretakelse av støykrav og eventuelle støytiltak, jf. § 1.1, pkt. 10. 

Tiltak mot radon skal også dokumenteres. 

 

2. Støytiltak 

Støyforhold skal være i tråd med T-1442/2012, og det kan ikke gis igangsettingstillatelse for 

bygninger innen reguleringsplanen før støytiltak er gjennomført som beskrevet i T1442/2012. 

Støyfaglig utredning skal danne grunnlag for igangsettingstillatelse. Utredningen skal belyse 

innendørs og utendørs støynivåer ved valgt løsning, og tilgang på egnet uteoppholdsareal med 

tilfredstillende støyforhold. 

"Området er beregnet mht mulig støy fra både FV35 Askveien og Randsfjordbanen. 

Begge passerer et stykke syd for tomta. Støyrapporten konkluderer med at planområdet ikke er 
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utsatt for støy over grenseverdiene i T-1442, og at marginene også er gode for fremtiden både 

når det gjelder økt trafikkmengde og økt togtransport.. 

 

 

3. Parkeringsdekning 

Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunale parkeringsbestemmelser. 

 

 

4. Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredede kulturminner, må 

arbeidet straks stanses, og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf. 

Kulturminnelovens §8, 2.ledd. 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

 

PLANBESKRIVELSE 

for 0605-402 Ringveien 10, Hønefoss 

 
Utarbeidet av Berntsen Plan & Oppmåling AS,  dato 21.04.2014 

Revidert rko 10.01.2016 

 

  

1. Sammendrag 

Formålet med planen er å tilrettelegge for oppdeling av eksisterende tomt, gnr. 49/10 til 

tre tomter samt etablering av bolig på de to fradelte tomtene. Området er i dag avsatt til 

bolig. Planen medfører nedbygging av en frukthage og fortetting av eksisterende 

boligområde men anses ikke å endre områdets karakter vesentlig. 

 

2. Bakgrunn 

2.1 Bakgrunn/ hensikten med planen er å regulere en del av en gammel plan over 

Myrveien som ikke gir godt nok grunnlag for ønsket utnyttelse av eiendommen gnr. 49 

bnr. 10, 17 og 18.  

2.2 Hovedintensjonen i planen er å bygge 2 nye eneboliger i tillegg til eksisterende 

bolig. Pga skriv fra Miljøverndepartementet av 11.01.2013 der det informeres om regler 

for oppdeling av flere eiendommer fra eksisterende eiendom innenfor eksisterende 

planområde, ble det fra Ringerike kommune fremmet krav om regulering for å kunne 

foreta fradeling. Tidligere ble det praktisert at tomter kunne fradeles med dispensasjon, 

men uten full regulering. Dette var tidligere gjennomført for eiendommen i øst der 

gnr.49 bnr.225 ble fradelt gnr. 49 bnr. 23. 

2.3 Forslagstiller er REO bygg AS v.Trond Jørgensen som også er eier av eiendommen. 

Plankonsulenter er Trond Berntsen og  Kristian Aalberg i  

Berntsen Plan & Oppmåling AS. Kontaktperson er Trond Berntsen 

2.4 Det har tidligere blitt søkt om fradeling, samt bygging av 2 eneboliger uten 
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regulering, saksnr. 1343-59-3. Svaret fra kommunen i anledning saken var at det måtte 

lages en reguleringsplan over området, og saken ble lagt tilside i påvente av dette. 

2.5 Utbyggingsavtaler- kan ikke se noen behov i denne saken. 

2.6 Krav om konsekvensutredning. Denne saken er av svært lite omfang, og det er ikke 

behov for konsekvensutredninger. Det er laget en enkel ROS analyse for alle gjeldende 

forhold.  

2.7 Kart, bilder, ortofoto, illustrasjoner: 
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3. Planprosessen 
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart:  

 Varsling ved brev og annonse ble foretatt 10.02.2014 med frist for tilbakemelding 

21.03.2014. 

Alle naboer i området i hht liste mottatt fra Ringerike kommune ble varslet.  

I tillegg ble følgende offentlige etater varslet: 

Ringerike kommune Planavdelingen 

Fylkesmannen i Buskerud, PB 1604, 3007 DRAMMEN 

Buskerud Fylkeskommune, Regionalavdelingen, Haugesgate 89, 3020 Drammen 

Ringeriks-kraft AS, Serviceboks 22, 3504 HØNEFOSS 

Telenor, Servicesenter for nettutbygging, Pb. 7150 , 5020 Bergen 

Statens Vegvesen Region Sør, serviceboks 723, 4808 Arendal 

 

Merknader er kommentert og gjengitt i beskrivelse under pkt.9 

4. Planstatus og rammebetingelser (med vekt på avvik fra overordnet plan) 

4.1 Overordnede planer : 

• Kommuneplanens arealdel  der eiendommen ligger som boligeiendom  

4.2 Gjeldende reguleringsplaner: 15 S-V Norderov. Planen er gammel, og tilfredstiller 

ikke dagens krav. Eiendommen er i denne plan regulert til boligformål. 

4.3 Tilgrensende planer: Ingen tilgrensende planer av noe slag. 

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer, bl.a: 

I forbindelse med planarbeidet har rikspolititske retningslinjer og bestemmelser vært 

vurdert i hht følgende: 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Retningslinjene er ment å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 

byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Det settes krav til at planlegger skal ivareta arealer 

og anlegg av betydning for barn og unge, som skal sikres i planer der barn og unge er berørt. 

Denne planen omfatter kun et lite areal, og det legges opp til 2 nye tomter med eneboliger der lek vil 

foregå på egen eiendom. 

De nye tomtene har forbindelse til Myrveien som er et rolig boligstrøk med lite trafikk, og gangvei ned 

til sentrum av Hønefoss fra det sted der Myrveien munner ut i Ringveien. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. 

Retningslinjene skal ivareta statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging, og nasjonale mål 

for reduksjon i utslipp av klimagasser. 

Boligområdet ligger i gangavstand til Hønefoss sentrum og er ikke avhengig av offentlig 

kommunikasjon. Kommuneplanen går inn for fortetting i slike strøk for å spare miljøet for forurensing. 

Det bygges moderne og godt isolerte boliger i hht dagens standard for energibesparelse. 

Det satses også på å etablere et estetisk og godt bomiljø som vil passe de fleste befolkningsgrupper. 

 

 

 

 

Universell utforming 
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Skal hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. 

Området er svakt skrånende og lett tilgjengelig. Det er derfor ikke problemer å tilrettelegge området for 

personer med nedsatt funksjonsevne. 

Boligene blir tilpasset i hht krav om universell utforming. 

  

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet 

• Beliggenhet – Arealet er beliggende omtrent midt i Myrveien med grense til 

Ringveien i nord, og Myrveien i syd. Mot vest og øst er det eksisterende boliger. 

Arealet er på  

ca. 2 daa 

5.2 All arealbruk i området er boligformål. 

5.3 Stedets karakter- Boligene i området er av variabel karakter fra eldre bebyggelse til 

ny bebyggelse. 

5.4 Landskap –Landskapet består av eksisterende hage, og er skrånende fra Myrveien 

og opp til Ringveien. Solforholdene er gode fra syd og tilfredstillende fra vest. Det 

finnes ingen spesielle estetiske og kulturelle verdier i området som må ivaretas. 

Området har heller ikke kulturminner, kulturmiljø, naturverdier, rekreasjonsverdier 

eller landbruk som må ivaretas. 

5.5 Trafikkforhold- Adkomsten til de 2 nye boligene blir fra Myrveien. Myrveien er 

kommunal vei med lite trafikk. Adkomsten fra bestående bolig blir som tidligere fra 

Ringveien. Det er ikke noe spesiell fare for ulykkessituasjoner i området. 

5.6 Sosial infrastruktur- Området sokner til Eikli skole. Skolen vil ha kapasitet for en så 

liten økning av barn som dette eventuelt vil medføre. Det er også planer om endring av 

skolekretser, bygging av nye skoler. Å si noe om dette er ikke mulig. Det finnes flere 

barnehager i områdene rundt Myrveien. 

5.7 Universell tilgjengelighet er god i området 

5.8 Teknisk infrastruktur 

• Vann og avløp er utbygd og har kapasitet 

• Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m- Ringeriks Kraft har nett og 

trafo i området som har kapasitet til 2 nye boliger. Alternativ energi i form av 

fjernvarme er ikke utbygd i området. 
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5.9 Grunnforhold- Hele området ellers er bygd ut med boliger. Det er ikke kjent av 

utbygger at området skulle ha spesielle problemer med stabilitet eller rasfare.  

Det ligger heller ikke ledninger i grunnen som er til hinder for utbygging. 

5.10 Støyforhold- Området ligger i god avstand fra større hovedveier, og har også god 

avstand til jernbane sett i støysammenheng. Det er utført støyberegning for arealet, og 

det er dokumentert at det ikke er behov for tiltak 

5.11 Luftforurensing- er ikke noe problemer i nærområdet. 

 

6. Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk- 1 eksisterende enebolig med bileilighet og 2 nye innen området. 

6.1.1 Reguleringsformål- Det legges opp til frittliggende småhusbebyggelse som 

hovedformål. Eventuelt deler av offentlig trafikkareal (skråning/ grøft), og deler av 

offentlig veg.  

6.2 Da denne planen pga Miljøverndepartementets oppfatning av dispensasjoner i eldre 

planer vil omfatte et lite område, så må en ta ei vurdering av hva som skal tas med i 

planen. I tillegg til selve boligtomtene kan det vurderes om det fra kommunalt hold er 

ønske om regulering av arealer til midt i vei for Ringveien og for Myrveien. 

6.3 Reguleringsformålene for boliger, samt bebyggelsens plassering går klart frem av 

vedlagte kart utformet av Arkitekt Ketil Myrseth. Bebyggelsens utforming vil bli 

endelig fastlagt i senere byggesak. 
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6.3.1 Bebyggelsens høyde for de nye boligene skal i hht planbestemmelser ha 

gesimshøyde 5,5m og mønehøyde 7,5m 

6.3.2 Utnyttelsen angis til %BYA= 30%  

6.3.4 Antall boliger er totalt 3 stk- med anledning til utleiedel på inn til 65 m2 BRA 

6.5 Parkering vil foregå på egen grunn i hht kommunal norm for parkeringsdekning 

6.6 Tilknytning til infrastruktur  

6.7 Trafikkløsning er avkjøring til Ringveien for eksisterende bolig og til Myrveien for 

de nye boligene 

6.8 Tilgjengelighet for gående og syklende er god med gangavstand til Hønefoss 

sentrum. 

6.9 Universell utforming –bolig og adkomst utformes universelt. 

6.10 Uteoppholdsareal tillegges den enkelte tomt 

• Lekeplasser- Det lages ikke felles lekeplass da det her er snakk om kun 2 nye tomter 

og 1 eksisterende der hver tomt har en utnyttelse på 30% BYA, og det da vil bli 

tilfredstillende plass til uteaktiviteter på den enkelte tomt. I gangavstand fra tomtene 

finnes det for øvrig lekeplass med trygge gangforhold for barn. 

• Arealstørrelse- tomta som reguleres til boligformål er på 1913 m2.  
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• Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse er ivaretatt i hht arkitekt Myrseths 

tegninger. 

6.11 Landbruksfaglige vurderinger- ikke behov. 

6.12 Kollektivtilbud- Ikke behov 

6.13 Kulturminner- Finnes ikke da dette er gammelt areal som er hage, og tidligere 

arrondert med gravemaskin. 

6.14 Sosial infrastruktur  

6.16 Vann og avløp ligger i Myrveien, og føres rett opp til de planlagte boliger. 

6.17 Avfallshenting  blir i hht krav fra HRA 

6.18 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS- Se egen ROS Analyse 

6.19 Rekkefølgebestemmelser i hht endelige planbestemmelser. 

 

7. Konsekvensutredning 

7.1 Det er avklart med kommunen at det ikke er behov for konsekvensutredning pga 

planens omfang og omgivelser. 

8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen. 

Konsekvenser beskrives når planen avviker fra vedtatt oversiktsplan, temaplan, vedtatt 

retningslinje, norm eller vedtekt eller når planen vil medføre konsekvenser for natur, 

miljø eller samfunn. Eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives. 

8.1 Overordnede planer- Ingen konsekvenser. 

8.2 Landskap- Tomta som er stor endres til bruk for 3 boliger. Dette er en fortetting av 

bynære strøk som er ønsket av kommunen. 

8.3 Stedets karakter endres ikke i nevneverdig grad da det er boliger av varierende 

karakter i området. 

8.4 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven. 

Naturmangfoldloven skal vurderes i forhold til følgende hovedgrupper: 
 

Økosystem: Et mer eller mindre velavgrenset og ensartet natursystem der samfunn 

av planter, dyr, sopp og mikroorganismer fungerer i samspill innbyrdes og med det 

ikke-levende miljøet 
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Naturtype: Ensartet type natur som omfatter alle levende organismer og de 

miljøfaktorene som virker der, eller spesielle typer naturforekomster som dammer, 

åkerholmer eller lignende, samt spesielle typer geologiske forekomster. 
 

Art: etter biologiske kriterier bestemte grupper av levende organismer. 
 

Hva mener vi med verdifullt naturmangfold? 

Når vi omtaler verdifull natur eller verdifullt naturmangfold, mener vi i denne 

veilederen særlig: 

• Naturtyper Norge har et særlig ansvar for. 

• Naturtyper det er knyttet internasjonale forpliktelser til. 

• Naturtyper som framgår av DN-håndbok 13-2007 (Kartlegging av naturtyper – 

verdisetting  av biologisk mangfold) og DN-håndbok 19-2007 (Kartlegging av marint 

biologisk mangfold). 

• Arter Norge har et særlig ansvar for, som endemiske arter og ansvarsarter. 

• Arter det er knyttet internasjonale forpliktelser til. 

 

Området som er under regulering består som tidligere nevnt av enebolig med hage. Slik 

sett berører ikke planen noen form for natur.  

Tilsvarende hagearealer finnes det mange av, og en taper ingen viktig biotop. Således 

har det ingen negativ konsekvens om arealet bygges ut. 

Det er allikevel foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i 

Artsdatabankens artskart at tiltaket ikke berører natur. Det er også søkt på 

Miljødirektoratets base. 
 

Det er ikke registrert noen form for økosystem, art eller naturtype som er til hinder for utbygging. 

 

 

9. Innkomne innspill 

9.1 Merknader  
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Arvid Vikstrøm på vegne av Helge Jørgensen, gnr. 49 bnr.13 

 

 

 

 

Kommentarer: 
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 Utbyggers ønske er å utnytte tomta med 3 boliger. Utbygger ønsker en utnyttelsesgrad 

på 30% BYA, som ikke er stor utnyttelse i bynære strøk. Nabotomta 49/13 har 

tilnærmet samme utnyttingsgrad da denne tomta bare er litt over 1/3 av størrelsen til 

49/10,17 og 18. Opprinnelig er denne eiendommen 3 eiendommer, men ut fra 

dokumenter er det umulig å fastslå med sikkerhet for hvordan de enkelte tomter så ut 

opprinnelig. 

 Innenfor tettbygde strøk er det alltid et ønske fra eksisterende boliger om at ikke noe 

endres slik at de eksisterende boliger får mindre sol eller utsikt. Vi gjør oppmerksom på 

at det ikke er noen lovfestet rett til å beholde utsikt og sol for alltid. Unntakene er de 

tilfeller en overskrider diverse tålegrenser innen de enkelte områder. I dette tilfelle 

ligger det regulerte området mot vest, og vil ikke miste sol hverken mot syd eller vest. 

Utsikten som er mot syd vil heller ikke berøres. Vi kan derfor ikke se at utbyggingen 

gir negative konsekvenser som gjør at innspillet bør tas til følge. 
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Eivind Bjørntvedt 
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Kommentarer til Eivind Bjørntvedt. 

 Utbygger har vært i kontakt med Bjørntvedt for å komme frem til ei løsning som tar 

hensyn til Bjørntvedts meninger. 

 Bjørntvedt mener at byggene som er planlagt vil blokkere fullstendig for 

ettermiddagsolen på balkong og bygg. Det er utarbeidet soldiagram for området som 

viser at dette ikke er tilfelle. Som tidligere nevnt er solforhold  ikke en rettighet en kan 

påberope seg  til all tid. Når en bor i tettbygd strøk må en kunne påregne at det bygges i 

området. Det er viktig med sentrumsnær bebyggelse sett ut fra et miljøhensyn, samt at 

en utnytter eksisterende infrastruktur. I området er det planlagt 2 nye boliger i tillegg til 

eksisterende bolig. 

 I siste skisse fra arkitekt Myrseth er det vist boliger med gesimshøyde på 5,4 m og 

mønehøyde på 7,5 m. I tillegg er boligen trukket vesentlig lengere bort fra Bjørntvedts 

eiendom enn hva som er normal avstand til nabogrense. 

 Det kan ellers opplyses at 49/225 ble fradelt 49/23 uten krav om reguleringsplan til 

tross for at det lå en eksisterende plan til grunn. Tomtene er på henholdsvis 545m2 og 

561 m2. Det vil si at 49/10,17 og 18 er hele 807m2 større enn samlet areal på 49/23 og 

225. 

 Dette vil igjen si at nabotomtene i øst har en vesentlig større utnyttelsesgrad enn det 

som er planlagt på 49/10,17 og 18. 

 Bjørntvedt er allikevel imøtegått med at terrenghøyder er senket i forhold til 

opprinnelig forslag, samt at takvinkelen er senket. 

 

Ringeriks-Kraft 

 Det påpekes at Ringeriks-Kraft har nett i området, og at de holdes underettet om den 

videre saksgangen av hensyn til endringer av nett og trafo. 
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Buskerud Fylkeskommune 
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Buskerud Fylkeskommune 
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 Hadde forespørsel fra Mathias Nome Hemsen i Buskerud Fylkeskommune via mail der 

jeg forklarte at det var planlagt 2 nye eneboliger i tillegg til den eksisterende. Dette var 

25.02.2014. Etter dette Hørte jeg ikke mer fra BFK før 22.04.2014. De beklaget at det 

ved en feiltagelse ikke var sendt ut brev, men jeg ba om at de allikevel oversendte brev 

slik at vi fikk det med. 

 De har ingen innvendinger i saken, men ber om at kommunen setter visse krav i hht sitt 

brev om hva kommunen bør vektlegge ved utbyggingen. (Se brev) 

 De ønsker ellers at det tas med et punkt i planbestemmelsen om automatisk fredede 

kulturminner. Dette er vanlig å ha med, og vi har satt dette  inn i bestemmelsene. 

Andre punkter: 

Siluett og fjernvirkning-  

Andre bygg ligger høyere i terrenget. De nye byggene vil ligge inn i terrenget med 

bakken som bakgrunn. Volummessig tilpasser byggene seg til øvrig bebyggelse. Det 

finnes både større og mindre bygg i nærområdet. Utformingen til eksisterende 

bebyggelse er også variert, og således vil ikke planlagt bebyggelse skille seg negativt 

ut. 

Type bebyggelse er valgt ut fra ønske om å få hensiktsmessige og tidsriktige hus. 

Pulttak er valgt for å bedre terrengtilpassing, samt ta hensyn til naboforhold vedrørende 

sol og utsikt. 
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Jernbaneverket. 
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Kommentarer til Jernbaneverket. 

 Jernbaneverket har ingen negative kommentarer, men påpeker at planprosessen 

ivaretar, støv, støy, rystelser, vibrasjoner , og strukturlyd. 

 Fra nærmeste bolig vil det være ca.85 m til jernbanesporet. Fra husrekken på nedsiden 

er det ca.47 m. Boligene på 49/10,17 og 18 har dobbelt så lang avstand til jernbanen 

som de eiendommer som grenser inn til jernbane. Disse boligene vil også bli liggende 

vesentlig høyere enn jernbanelinjen. Jernbaneverkets krav er vurdert i forbindelse med 

støyberegningen, og det fremkom ingen negative konsekvenser. 

Ved en fremtidig ny Bergensbane er det også liten sannsynlighet at denne legges i 

denne trase. Men det tas allikevel hensyn til Jernbaneverkets ønsker i 

planbestemmelsene. 
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Fylkesmannen i Buskerud 
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Kommentarer til Fylkesmannen i Buskerud. 

 Fylkesmannen ber i sitt brev om at forhold til barn og unge, universell utforming, 

landskap, naturmangfold, støy, klima og energi blir ivaretatt.  Jeg viser da til vår 

informasjon i planbeskrivelsen, samt ROS analyse at dette blir ivaretatt. 

 Alternative energikilder i området finnes ikke. Denne planen omfatter kun 2 nye 

boliger, og det vil ikke være økonomisk forsvarlig å legge frem vannbåren varme for 

disse 2.  

 

9.2 Annet 

 Andre offentlige etater som er varslet, men som ikke har gitt tilbakemelding er: 

 Telenor, servicesenter for utbygging 

 Statens Vegvesen Region Sør 

 Vi antar at årsaken til at vi ikke har hørt noe fra disse er at tiltaket ikke berører disse i 

nevneverdig grad, da dette er en plan av svært lite omfang. 

 

Ringerike kommune v. teknisk: 

Ønsker å komme tilbake når standard på eksisterende anlegg er vurdert nærmere. 

Påpeker mulig test av brannvannsdekning.  

Kommentar: Vannbassenget ligger oppe på Høyby, og det har stor høydeforskjell. 

Vannledningen i Myrveien er 100 mm støpejern. Dette vurderer vi til å være meget bra. 

Overvannshåndtering- Alt overvann føres til terreng og ned til grøft ved vei. Dette vil 

ikke endres vesentlig i forhold til i dag da det ikke er snakk om asfaltering av store 

plasser. 

 

Byggesak:  

Tiltakshaver bør vurdere muligheter for avbøtende tiltak for å imøtekomme nabo. 

Fastsettelse av kotehøyde, vurdering av takform bør sees nærmere på. Parkering må 

vises. 

Alt dette er utført av arkitekt. Takform og høyder er senket for å ta hensyn. Huset er 

flyttet lengere bort fra nabo for å ta hensyn til innspill fra nabo. Viser for øvrig her til 

våre kommentarer til naboers innspill. 

 

Barnevernrepresentanten- miljøretta helsevern:  
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Opptatt av trygg skolevei og trafikksikkerhet. 

Deler av Myrveien er en blindvei med forholdsvis få boliger og 30 km fartsgrense.  

Fra planlagt bebyggelse og frem til innkjøring til Myrveien er det 170 meter. Derfra er 

det gang og sykkelvei til skole, sentrum mm.  

Lekearealer: På tomtene er det god plass til lekeaktiviteter. Vedlagte kart viser også 

andre muligheter i området rundt Myrveien med avstander. 

Universell utforming: Viser til Reguleringsbestemmelsene § 1-1-9 

Landskapshensyn: Viser til punkt 8 i beskrivelsen der dette er vurdert i hht 

naturmangfoldsloven. 

Støyforhold: Er beskrevet tidligere. Støyberegning er utført, og dette har ingen negative 

konsekvenser for området. 
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10. ROS Analyse 

Ringveien 10  
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1 INNLEDNING  
Reguleringsplan for Ringveien 10 omfatter frittliggende boligbebyggelse med 3 boliger. 

Hensikten med denne risiko- og sårbarhetsanalysen er å kartlegge mulige uønskede hendelser, 

konsekvenser av disse, og å foreslå tiltak. ROS- analysen omfatter følgende temaer som er utredet 

gjennom delutredninger i reguleringsplanens konsekvensutredning. Temaene omfatter både 

anleggsfase og etablert fase. Temaer er: 

- trafikk og atkomst - støy - vann og avløp  

-grunnforhold - kulturminner - landskap og estetikk  

ROS- analysen er basert på ”veileder for kommunale risiko og sårbarhetsanalyser” utgitt av 

Direktoratet for Sivilt Beredskap i 1994 og Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i 

kommunene (2001).  
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1.1 Om ROS- analyser  
Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS- analyser) er et verktøy kommunale og private aktører kan benytte 

for å kartlegge risiko og sårbarhet forbundet med uønskede hendelser. 

Uønskede hendelser er hendelser som medfører tap av verdier, deriblant menneskers liv og helse, 

miljø, materielle verdier, funksjoner, samfunnsverdier eller omdømme. ROS- analyser kan utføres 

både på overordnet nivå, som del av et internkontrollsystem, som en analyse av et spesifikt fagområde 

eller for et geografisk avgrenset område (Fylkesmannen i Rogaland, 2008). Generell fremgangsmåte 

for utarbeidelse av risikovurderinger i ROS-analyser er beskrevet i NS 5814:2008 ”Krav til 

risikovurderinger”. En riktig utført ROS- analyse kan bl.a. komme til nytte i følgende situasjoner 

(Fylkesmannen i Troms, 2008):  

 

- I kommunens ordinære planleggings- og beslutningsprosesser, deriblant budsjettarbeid, 

arealplanlegging etc.  

- Som grunnlag for utarbeidelse av kommunens kriseplaner  

- For å avklare samarbeids- og koordineringsmuligheter mellom kommunen og andre offentlige 

instanser  

- Som planleggingsgrunnlag for andre myndigheter eller virksomheter  

- For å dokumentere behov overfor andre offentlige og private aktører  

- I forbindelse med planlegging og utførelse av beredskaps- og katastrofeøvelser  

- Som grunnlag for opplæring og kompetanseheving  

- Det er krav ( Plan- og bygningslovens § 4-3) om utarbeidelse av ROS- analyser for alle 

arealplaner.  

 

 

1.2 Metodikk  
Generell framgangsmåte for utarbeidelse av risikovurderinger er beskrevet i NS 5814:2008 ”Krav til 

risikovurderinger”. Risiko kan i følge NS 5814:2008 defineres som produktet av sannsynligheten for 

og konsekvensen av en uønsket hendelse: RISIKO = SANSYNLIGHET х KONSEKVENS  

Risikoen forbundet med uønskede hendelser skal så sammenlignes med gitte risikoakseptkriterier for å 

vurdere om risikoen ved en uønsket hendelse bør reduseres. Risikoen ved en uønsket hendelse kan 

reduseres ved å iverksette tiltak som reduserer sannsynligheten for og/eller konsekvensen av en 

uønsket hendelse.  

Prosessen for en risikovurdering som dekkes av NS 5814:2008 er basert på følgende: 
Risikoevaluering  

Risikoanalyse  

Planlegging  

Risikohåndtering  

Dokumentasjon og konklusjoner  

Identifisering av mulige tiltak og deres risikoreduserende effekt  

Sammenlikning med risikoakseptkriterier  

Beskrivelse av risiko  

Analyse av konsekvenser  

Analyse av årsaker og sannsynlighet  

Identifikasjon av farer og uønskede hendelser  

Etablering av systembeskrivelse  

Valg av metoder og datagrunnlag  

Organisering av arbeidet  

Igangsetting, problembeskrivelse og målformulering  

Etablere risikoakseptkriterier  

Definere rammebetingelser 
 

2 OM TILTAKET  

2.1 Dagens situasjon  
Området ligger i Myrveien i Hønefoss. 
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Planområdet er i alt på 2 daa. Området har adkomst fra Ringveien, og fra Myrveien. Området har 

delvis utsikt mot Tolpinrud. Området har tidligere bestått av en enebolig med bileilighet og stor hage. 

For nærmere beskrivelse av planområdet og planlagt arealbruk, vises det til planbeskrivelsen. 

 

2.2 Planens formål  
Formålet med planarbeidet er å etablere et område med 3 eneboliger. Tiltakshaver for 

reguleringsplanen for Ringveien 10, er REO bygg AS v.Trond Jørgensen.  

 

2.3 Risikoelementer i anlegget 
Det vil ikke være annet enn de vanlige risikoelementer ved bygg og anleggsdrift som kan oppstå under 

bygging av anlegget. Dette ber også et særdeles lite anlegg, egentlig kun med opparbeidelse av 2 nye 

boligtomter. 

For alle arbeidsplasser har arbeidsgiveren ansvaret for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og i samsvar 

med regelverket som er gitt i arbeidsmiljøloven med forskrifter. Ulike oppgaver i tilknytning til HMS- 

arbeidet kan også delegeres, men arbeidsmiljøet forblir arbeidsgivers ansvar under hele 

byggeperioden.  

Arbeidsgivers plikter er fastsatt i arbeidsmiljølovens kapittel 2. Pliktene omfatter blant annet:  

 

- Sørge for at arbeidsbrakker og arbeidsplasser er i tråd med de krav regelverket setter  

- Sørge for løpende kartlegging av arbeidsmiljøet ift. risikoforhold, helsefare og velferd og 

iverksette nødvendige tiltak  

- Sørge for løpende kontroll av arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse for å unngå fare for å 

utvikle helseskader på lang sikt.  

- Organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og 

arbeidsevne  

- Skaffe sakkyndig bistand til å foreta kontroller, målinger etc når det er nødvendig  

- Sørge for at lovens bestemmelser om vernetjeneste gjennomføres  

- Sørge for at arbeidstakerne får den opplæring og instruksjon som er nødvendig i arbeidet  

- Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet skal være systematisk og løpende. Dette er fastslått i 

"forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomhetene - 

internkontrollforskriften. Arbeidsgiver har ansvar for å innføre og vedlikeholde et system for 

internkontroll.  

- De arbeidsoppgavene som foregår på anlegget skal altså dekkes av et system for 

internkontroll. Vi går derfor her ikke inn på mulige risikoer knyttet opp mot arbeid på 

anlegget. 

 

3 ANALYSEN  

3.1 Innledning  
I dette kapitlet vurderes sårbarheten ut fra mulige hendelser. De ulike hendelsene vil bli vurdert ut fra 

sannsynligheter og konsekvenser for å bedømme risikoaspektet.  

Hendelsene som blir analysert er i hovedsak basert på vurderinger av området, samt vurdering av 

anlegget i anleggsfasen.  

I tillegg har vi ved bruk av egen sjekkliste kommet frem til til hvilke punkt vi skal gjøre en 

risikovurdering av: 
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Hendelse/Situasjon  Aktuelt?  Risikovurdering; Hendelse nr /kommentar  

Natur- og miljøforhold  

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:  

 Ja Nei  
 

 
1. Masseras/-skred  

 

 X  

 
2. Snø-/isras  

 

 X  

 
3. Flomras  

 

 X  

 
4. Flodbølge  

 

 X Området ligger ikke i tilknytning til sjø  

 
5. Undersjøisk ras deponi  

 

 X Ingen deponi i tilknytning til området  

 
6. Tidevannsflom/stormflo  

 

 x Området ligger ikke i tilknytning til sjø  

 
7. Radongass  

 

x  1 

Det er ikke gjort spesielle undersøkelser når det gjelder 

radongass i Myrveien. Undersøkelser utført av NGU 

viser store konsentrasjoner for områder i Haug, og 

avtagende lengere vest. Dette kan også sees i 

sammenheng med bergarter de forskjellige steder. 

Således skal normalt ikke Myrveien være spesielt 

utsatt. Oppfølgingen i disse områdene kan begrenses til 

generell informasjon og veiledning til innbyggerne. 

I tillegg vil alle boliger radonsikres med duk og 

eventuelt andre tiltak ved behov 
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Vær, vindeksponering. Er området:  

 
8. Vindutsatt  

 

 X  

 
9. Nedbørutsatt  

 

 X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menneskeskapte forhold  

 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:  

 
17. Vei  

 

 x . 

 
18. Havn, kaianlegg  

 

 X Ikke ved sjø  

 
19. Sjøkabler  

 

 X  

 
20. Sykehus/-hjem, kirke  

 

 X  

  X  

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 

 
10. Sårbar flora  

 

 x Har tidligere vært hage med gress 

 
11. Sårbar fauna, vannlevende 

organismer  

 

 X  

 
12. Fauna land  

 

 X  

 
13. Verneområder  

 

 X  

 
14. Vassdragsområder  

 

 X  

 
15. Automatisk fredete 

kulturminner  

 

 x Er ikke foretatt undersøkelser da det er opparbeidet hage.  

 
16. Kulturminne/-miljø nyere tid  

 

 x  



               

 30 

21. Brann/politi/sivilforsvar  

 

 
22. Kraftforsyning  

 

 X  

 
23. Vannforsyning – naboskap  

 

 x  

 
24. Vannforsyning generelt 

 

 X  

 
25. Forsvarsområde  

 

 X  

 
26. Tilfluktsrom  

 

 X  

 
27. Område for idrett/lek  

 

 x  

 
28. Friluftsområde  

 

 X  

 
29. Vannområde for friluftsliv  

 

 x  

Hendelse/Situasjon  Aktuelt?  Risikovurdering; Hendelse nr /kommentar  

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:  

 
30. Akutt forurensning  

 

 X  

 
31. Permanent forurensning  

 

 X  

 
32. Støv og støy; industri  

 

 X  

 

33. Støv og støy; trafikk  

 

 x  

 
34. Støy; andre kilder  

 

 X  

 
35. Forurenset grunn  

 

 X  

 
36. Forurensning i sjø/vassdrag  

 

 x  

 
37. Høyspentlinje (stråling)  

 

 X  

 
38. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver osv)  

 X  

 
39. Avfallsbehandling  

 

 x  

40. Oljekatastrofeområde   X  
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Medfører planen/tiltaket:  

 
41. Fare for akutt forurensning  

 

 X  

 
42. Støv fra trafikk  

 

 X  

 
43. Støy fra trafikk  

 

 X  

 
44. Støy og støv fra andre kilder  

 

 X  

 
45. Forurensning til sjø/vassdrag 

(overflatevann)  

 

 X  

 
46. Forurensning av dypvann og 

sjøbunn  

 

 X  

 

47. Fare for uhell ved bruk av 

kjemikalier, eksplosiver osv  

 

 x  

Transport. Er det risiko for:  

 
48. Ulykke med farlig gods  

 

 X  

 

49. Vær/føre begrenser 

tilgjengelighet til området  

 

 X  

Trafikksikkerhet:  

 
50. Ulykke i av-/påkjørsler  

 

x  2. Vil alltid kunne forekomme der det er biltrafikk. 

 
51. Ulykke med gående/syklende  

 

 x  

 

52. Andre ulykkespunkter 

 

 x  

Andre forhold:  

 
53. Er tiltaket i seg selv et 

sabotasje-/terrormål?  

 

 x  

 
54. Er det potensielle sabotasje-

/terrormål i nærheten?  

 

 x  

55. Regulerte vannmagasiner, med 

spesiell fare for usikker is, 

endringer i vannstand mm  

 

 x  

 
56. Naturlige terrengformasjoner 

 x  
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som utgjør spesiell fare (stup etc.)  

 

 
57. Gruver, åpne sjakter, 

steintipper etc  

 

 x  

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring  

 

58. Tilrigging, anleggsvirksomhet  

 

  
x 

 

3. Håndteres ved gjennomføring av HMS og Internkontroll 

for å ivare ta anleggsikkerhet  

 
59. Trafikk  

 

 x  

 

 

 

 

 

 
For hver enkelt uønsket hendelse gjennomføres følgende:  

 

1. Vurdering av risiko  

 

2. Vurdering av konsekvens  

 

3. Fastsetting av risiko  

 

3.2 Risikovurdering  
For de ulike hendelser vil følgende tankegang bli brukt for å bedømme risiko:  

Sannsynlighet for at en hendelse oppstår deles i 4 grupper: 

 
S- NIVÅ  KRITERIER  

S1: Lite sannsynlig  A: Hendelsen er ukjent  

B: Faglig skjønn tilsier at hendelsen ikke helt kan utelukkes  

C: Trusselvurdering tilsier at hendelsen er lite sannsynlig  

 

S2: Middels sannsynlig  A: Hendelsen kan ha inntruffet de siste 5 år  

B: Faglig skjønn og føre- var hensyn tilsier at det er riktig å ta høyde 

for at hendelsen kan oppstå de neste 10 – 50 år  

C:Trusselvurdering tilsier at hendelsen er middels sannsynlig  

 

S3: Stor sannsynlighet  A: Hendelsen kan forekomme årlig  

B: Tilsvarende område har opplevd enkeltstående tilfeller, eller at 

hendelsen nesten har inntruffet  

C: Faglig skjønn og føre- var hensyn tilsier at hendelsen kan oppstå i 

løpet av de neste 1 – 10 år  

D: Trusselvurdering tilsier at hendelsen har stor sannsynlighet 

  

S4: Svært stor sannsynlighet  A: Hendelsen vil forekomme oftere enn en gang pr år  

B: Trusselvurdering tilsier at hendelsen har svært stor sannsynlighet  

 

NB! Det er tilstrekkelig at ett kriterium er innfridd for et S-nivå. 
Konsekvensene vurderes ut fra tre ulike aspekt:  

 

Konsekvens for mennesker  

 

Konsekvens for miljø  

 

Konsekvens for materielle verdi  
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K- NIVÅ  KRITERIER  

K1: Liten konsekvens  A: Mennesker: Ingen personskader  

B: Miljø: Ingen miljøskader  

C: Materielle verdier: Ingen særlig sansynlighet 

  

K2: Middels konsekvens  A: Mennesker: Få og små personskader  

B: Miljø: Mindre miljøskader  

C: Materielle verdier: Kan forekomme, små skader.  

K3: Stor konsekvens  A: Mennesker: Få men alvorlige personskader  

B: Miljø: Omfattende skader på miljøet  

C: Materielle verdier:Stor sjanse Alvorlig skade på eiendom  

K4: Svært stor konsekvens  A: Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død  

B: Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet  

C: Materielle verdier: Meget stor sjanse for skade.Uopprettelig skade 

på eiendom  

Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens og fremstilles som vist i figuren 

under: 

SANNSYNLIGHET  KONSEKVENS  

 K1 – Liten K2 – Middels K3 – Stor  K4 – Svært stor  

S4 – Svært stor  Gul  Rød  Rød  Rød  

S3 – Stor  Grønn  Gul  Rød  Rød  

S2 – Middels  Grønn  Grønn  Gul  Rød  

S1 – Liten  Grønn  Grønn  Grønn  Gul  

 
Hendelser i røde felt: Tiltak er nødvendig  

Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte  

Hendelser i grønne felt: ”Rimelige” tiltak gjennomføres  

 

Analysen en gjennomført etter sjekklisten i kapittel 4.1. Der hvor svaret på om hendelsen er aktuell er 

JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens.  

 

Skjemaet under er utarbeidet på bakgrunn av dagens situasjon. Der hvor det ligger til grunn 

forutsetninger utover det som eksisterer i dag er dette kommentert i kommentarfeltet 

 

HENDELSE TEMA S-NIVÅ K-NIVÅ RISIKO Kommentar/ tiltak 

1.Radon A:Mennesker S1 K1  I Myrveien er det lav sannsynlighet for 

høye radonkonsentrasjoner, sett på 

bakgrunn av bergarter. Sikring mot 

radon utføres alltid. 

 

B: Miljø K1  
C: Materiell 

verdi 
K1  

 

 

 
HENDELSE TEMA S-NIVÅ K-NIVÅ RISIKO Kommentar/ tiltak 

2.Ulykker i 

av og 

påkjørsler 

til feltet. 

A:Mennesker S2 K2  Det vil alltid være en viss risiko for 

trafikkulykker. Tiltak er å begrense fart 

med fysiske tiltak, samt skape god 

frisikt i kryssingspunkt 

B: Miljø K1  
C: Materiell 

verdi 
K1  

 

 
Oppsummert får vi da denne tabellen: 
Sannsynlighet Konsekvens 

K1-liten K2-Middels K3-stor K4-svært stor 

S4-svært stor     

S3-stor     

S2-middels  2   
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S1-Liten 1    

 

3.3 Tiltaksvurdering  
På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av hvilke tiltak som bør utføres. Vurderingene er 

hele tiden gjort under de forutsetningene som er presisert underveis. 

 

Alle hendelser er altså som tidligere nevnt vurdert ut fra følgende kriterier: 
Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konsekvens. Ut fra tabellen for dette havner alle 

punkter innenfor grønn model. 

 

HENDELSE BESKRIVELSE/ TILTAK 
1. Radon Det benyttes radonduk under alle bygg, eventuelt kan det gjøres målinger som 

dokumentasjon på at radonforekomster ikke går over grenseverdier. 
3. Ulykker ved av og 

påkjørsler til felt. 
Trafikkulykker kan forekomme over alt. Det er viktig å legge til rette for 

sikker ferdsel. Myrveien har 30 km fartsgrense, og Ringveien har 40 km 

fartsgrense med fartsdumper. Viktig å forme avkjøringer trafikksikkert med 

god sikt 

11. Avsluttende kommentar 

En gjennomgang av alle risiko og sårbarheter gir ikke grunnlag for spesielle tiltak. 

 

 

Hønefoss 14.05.2014 

Trond Berntsen 
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