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Ringerike kommune, 16.11.2016 



Kjell B. Hansen 

ordfører 
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Arkivsaksnr.: 15/3682-11   Arkiv: Q20  

 

Interpellasjon - Jan Franzen - Sykkelbyen Hønefoss  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/16 Kommunestyret 24.11.2016 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon til Ordfører i Ringerike kommune 
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Arkivsaksnr.: 16/5887-2   Arkiv: Q21 &29  

 

Interpellasjon - Ole J. Andersen (Frp) - Trafikkrådet - gang-  og 

sykkelveier - farlig vegkryss  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/16 Kommunestyret 24.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon -Trafikkrådet - gang- og  sykkelvei - farlig vegkryss 
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Arkivsaksnr.: 16/5890-2   Arkiv: 149 K00  

 

Interpellasjon - Runar Johansen - Klima og miljøplan for Ringerike 

kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/16 Kommunestyret 24.11.2016 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon med spørsmål om Klima og miljøplan for Ringerike kommune 
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Arkivsaksnr.: 16/5900-1   Arkiv: 033  

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

24.11.2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/16 Kommunestyret 24.11.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatsak tas til orientering. 

 

REFERATSAKER 
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Arkivsaksnr.: 16/5546-1   Arkiv: 210  

 

Månedsrapport september 2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
207/16 Formannskapet 15.11.2016 

142/16 Kommunestyret 24.11.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Månedsrapport september 2016 tas til orientering 

2. Tilbakebetalt lån på kr 1.656.250 fra Regionalt Kulturhus – Ringerike avsettes til 

ubundet investeringsfond. 

3. Følgende 3 investeringsprosjekter samles i ett overordnet bevilgningsprosjekt som får 

tittelen «0500 BRR- biler og redningsverktøy» og et samlet budsjett på kr 4.750.000: 

a. 0505 BRR- Mannskapsbil ny. Budsjett kr 3.800.000 

b. 0506 BRR- Bil 0-1 fagleder brann ny. Budsjett kr 700.000 

c. 0529 BRR- El.bil til forebyggende avdeling ny. Budsjett kr 250.000 

4. Investeringsmidler på kr 500.000 omdisponeres i investeringsbudsjettet fra prosjekt 

«15014 Sanering Nes i Ådal etappe 2» til prosjekt «15003 Renseanlegg og ledningsnett 

Nes i Ådal». 

5. Bruk av lånemidler i investeringsbudsjettet nedjusteres med kr 23.500.000, og følgende 

prosjekter nedjusterer sine budsjettrammer for 2016: 

a. «0113 Varme Haugsbygd/ Vang skoler» nedjusteres med kr 3.000.000 

b. «0170 Oppgradering kommunale boliger» nedjusteres med kr 1.500.000 

c. «19401 Utskifting 2100 gatelyspunkter» nedjusteres med kr 1.000.000 

d. «15004 Vannverk Nes i Ådal» nedjusteres med kr 12.000.000 

e. «15008 Overføringsledninger Åsa-Monserud» nedjusteres med kr 3.000.000 

f. «15029 Spredte avløp Klekken» nedjusteres med kr 3.000.000 

De nedjusterte budsjettene overfor, med unntak av prosjekt 0170 som er avsluttet, tas 

inn igjen i budsjett 2017 og dekkes der av ubrukte lånemidler.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
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Sammendrag 

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

mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på 2,5 mill. kroner.  

 
Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

2015 (pr sept) hittil 2016 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

-188 588 -239 954 -2 491 0 2 491 -1 895

4 320 4 872 8 714 9 405 691 7 % 574

68 615 76 659 99 277 97 727 -1 550 -2 % 0

129 913 128 848 180 754 182 954 2 200 1 % 2 000

188 891 194 151 279 241 279 241 0 0 % -1 207

91 219 95 134 133 336 130 869 -2 466 -2 % -1 384

15 949 13 792 25 953 26 880 927 3 % 907

466 421 457 386 618 122 613 214 -4 908 -1 % -5 798

76 532 62 324 134 400 133 996 -403 0 % -2 286

-68 131 -63 751 -113 887 1 000 113 % 3 300

-1 184 256 -1 236 556 -1 564 495 -1 559 495 5 000 0 % 0

21 939 27 186 82 320 84 320 2 000 2 % 2 000Finans

Rammeområde

Alle tall i 1000 kr

Kulturtjenesten

Helse og omsorg

Samfunn 

Avsetninger, overføringer

Skatt og rammetilskudd

Folkevalgte og revisjon

Administrasjon og fellestjenester

Samlet resultat

Barnehage

Grunnskole

Spesielle tiltak barn og unge

 
 

Avviket i prognosen er forbedret med rundt 4 mill. kroner siden forrige rapportering. 

Hovedårsaken er at det nå er lagt inn en forventning om 5 mill. kroner mer i skatt og 

inntektsutgjevning enn budsjettet legger opp til. Driftsområdene viser samlet et merforbruk 

på ca 5,5 mill. kroner, men dette oppveies av merinntekter og mindreforbruk på de sentrale 

områdene («Finans», «skatt og rammetilskudd» og «avsetninger, overføringer»).  

Blir regnskapet slik årsprognosen i denne rapporten viser, vil årets «overskudd» bli om lag 

30 mill. kroner. 

Sykefraværet fortsetter å falle i forhold til 2015. Totalt sett hittil i år er sykefraværet på 7,8 % 

mot 8,7 % i 2015. Ser vi på august isolert viste den 5,1 % mot 7,2 % i samme periode i fjor. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

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

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

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

 

Økonomiske forhold 

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

gi 

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

året. 

I forslag til vedtak foreslår rådmannen følgende disponeringer og endringer i 

investeringsregnskapet og investeringsbudsjettet: 

 Vedtakspunkt 2: Det har siden 2003 vært gitt et rente- og avdragsfritt lån fra 

Ringerike kommune til kulturhuset som i dag eies av Regionalt Kulturhus Ringerike 

AS. Dette lånet er nå tilbakebetalt til kommunen, og regnskapsføres i 

investeringsregnskapet. Beløpet kan benyttes til å finansiere årets investeringer, 

nedbetale lånegjeld eller avsettes til ubundet investeringsfond for senere bruk. 

 Vedtakspunkt 3: Det foreslås å omdisponere og samle bevilgningene til 3 brann- og 

redningsbiler på ett overordnet bevilgningsprosjekt. Totalsummen for de 3 bilene vil 

ikke endres, men gjøre det enklere for brann- og redningstjenesten å tilpasse seg 

innenfor budsjettrammen. I tillegg blir det mindre detaljert overordnet rapportering. 

 Vedtakspunkt 4: Etappe 2 av saneringen på Nes i Ådal kommer ikke i gang 

inneværende år, og kostnadsrammen er noe redusert. Samtidig er det et merbehov 
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for budsjettmidler til pågående arbeider i etappe 1 av saneringen. Det foreslås 

derfor en omdisponering fra prosjekt 15014 Sanering Nes i Ådal etappe 2 til 

prosjekt 15003 Renseanlegg og ledningsnett Nes i Ådal. 

 Vedtakspunkt 5: Som følge av forsinket fremdrift i de prosjektene som er listet opp i 

vedtakspunktet, foreslås en nedjustering av budsjettet med 23,5 millioner kroner 

som medfører redusert bruk av lånemidler i 2016. Ubrukte lånemidler blir med over 

til 2017 og vil finansiere den delen av prosjektene som nå forskyves. 

 

Rådmannens vurdering 

Totalt sett har vi nå god økonomisk kontroll i 2016. Rådmannen ser også positivt på at 

sykefraværet er betydelig lavere enn fjoråret, og dette bidrar sterkt til at kommunen styrer 

mot et positivt årsresultat. 

 

Vedlegg 

Månedsrapport september 2016 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.10.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 16/5857-1   Arkiv: 210  

 

Månedsrapport oktober 2016  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
143/16 Kommunestyret 24.11.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport oktober 2016 tas til orientering 

 

Sammendrag 

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

mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på 1,1 mill. kroner.  

 
Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

2015 (pr okt) hittil 2016 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

-137 742 -182 941 -1 085 0 1 085 2 491

4 795 6 111 8 714 9 405 691 7 % 691

76 085 86 115 100 387 97 630 -2 756 -3 % -1 550

144 683 144 460 180 138 182 954 2 816 2 % 2 200

210 262 227 437 280 511 278 941 -1 569 -1 % 0

100 896 109 018 133 847 131 819 -2 027 -2 % -2 466

18 003 16 720 25 613 26 880 1 267 5 % 927

523 007 514 487 621 176 613 311 -7 865 -1 % -4 908

93 232 81 471 134 267 133 996 -270 0 % -403

-67 804 -69 370 -1 613 -613 1 000 163 % 1 000

-1 269 681 -1 330 531 -1 567 145 -1 560 145 7 000 0 % 5 000

28 780 31 140 83 020 85 820 2 800 3 % 2 000Finans

Rammeområde

Alle tall i 1000 kr

Kulturtjenesten

Helse og omsorg

Samfunn 

Avsetninger, overføringer

Skatt og rammetilskudd

Folkevalgte og revisjon

Administrasjon og fellestjenester

Samlet resultat

Barnehage

Grunnskole

Spesielle tiltak barn og unge

 
 

Avviket endres med 1,4 mill. kroner fra forrige månedsrapport. Det er størst ending i 

prognosene til administrasjon og fellestjenester, grunnskole og helse og omsorg som alle 

viser noe større merforbruk enn forrige måned.  

Driftsområdene viser samlet et merforbruk på ca 9,7 mill. kroner, men dette oppveies av 

merinntekter og mindreforbruk på de sentrale områdene («Finans», «skatt og 

rammetilskudd» og «avsetninger, overføringer»). Blir regnskapet slik årsprognosen i denne 

rapporten viser, vil årets «overskudd» bli om lag 28 mill. kroner. 

Sykefraværet fortsetter å falle sammenlignet med 2015. I 3. kvartal var sykefraværet på  

5,6 % mot 7,4 % i 3. kvartal 2015. For året 2016 til og med september er sykefraværet på  

8 %. 
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Innledning / bakgrunn 

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

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

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

 

Økonomiske forhold 

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

gi 

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

året. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen registrerer at det er en ekstraordinært god skattevekst i år kombinert med et 

lavt rentenivå som sikrer kommunen et godkjent økonomisk resultat i år. Et merforbruk i 

tjenesteområdene må begrenses så mye som mulig også med tanke på at vi går inn i et nytt 

driftsår om ikke lenge. Noe av årets utfordringer er justert for i neste års budsjett, men dette 

viser at drift av kommunale tjenester er økonomisk utfordrende og det er nødvendig å ha en 

tett oppfølging av økonomien igjennom året. 

Det er veldig positivt at sykefraværet fortsetter å falle. Det betyr at mye gjøres riktig i 

organisasjonen for å ha dyktige medarbeidere på jobb og dra nytte av den kompetansen 

som finnes. 

Med et positivt regnskapsresultat i år legges et godt grunnlag for de planer og prosesser 

som er startet og som er planlagt startet de nærmeste månedene og årene. Til det beste for 

alle innbyggere i Ringerike kommune. 

 

Vedlegg 

Månedsrapport oktober 2016 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.11.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Arkivsaksnr.: 16/5453-25   Arkiv: 151 &13  

 

Høringsuttalelser - Årsbudsjett 2017-Handlingsprogram 2017-2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
206/16 Formannskapet 15.11.2016 

144/16 Kommunestyret 24.11.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Høringsuttalelser til budsjett 2017 og Handlingsprogram 2017-2020 tas til orientering. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Innledning / bakgrunn 

Formannskapet behandlet Budsjett for 2017 og Handlingsprogram for 2017-2020 i møte 18. 

oktober 2016. 

I tråd med formannskapets vedtak ble forslag til Budsjett 2017 og Handlingsprogram 2017-

2020 samt Betalingsregulativ for 2017 lagt ut til offentlig høring i perioden 19. oktober til 4. 

november 2016. 

 

Beskrivelse av saken 

Ved høringsfristens utløp er det kommet inn 22 høringsuttalelser. I tillegg har saken vært til 

politisk behandling i 5 ulike utvalg. 

10 av høringsuttalelsene er knyttet spesielt til barnehagesektoren. Det er lagt merke til at 

sektoren fikk økte bevilgninger i 2016, men det bemerkes at bemanningen fremdeles ikke er 

på ønsket norm og det er spørsmål til hvordan effektivisering på 0,5 % vil påvirke 

bemanningen. 

4 av uttalelsene er knyttet spesielt til grunnskole. Det beskrives ressursutfordringer både 

når det gjelder bygg og bemanning. 

Ellers er det kommet inn ønske om utbedring av lysløype på Nes og Ringerike kirkelige 

Fellesråd beskriver behov for høyere driftstilskudd. Det er også meldt om bekymringsverdig 

lav bemanning i deler av helsesektoren, og spesielt i hjemmetjenesten og omsorgsboliger i 

Krokenveien. 

Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund trekker frem behovet for en økning fremfor 

reduksjon i bemanningen i de kommunale tjenestene.  

Høringsuttalelsen fra 3 politiske partier tar for seg flere deler av den kommunale driften og 

økonomiske disponeringer. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen tar til orientering de høringsuttalelser som er kommet inn, og legger de fram 

som en del av beslutningsgrunnlaget for Budsjett 2017 og Handlingsprogram 2017-2020. 
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Vedlegg 

Samledokument høringsuttalelser 

Saksprotokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 31.10.2016 

Saksprotokoll fra møte i Råd for funksjonshemmede (RFF) 01.11.2016 

Saksprotokoll fra møte i Ungdomsrådet 01.11.2016 

Saksprotokoll fra møte i Inkluderings- og integreringsrådet 31.10.2016 

Saksprotokoll fra møte i Eldrerådet 31.10.2016 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.11.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Arkivsaksnr.: 16/4662-14   Arkiv: 145  

 

Årsbudsjett 2017 - Handlingsprogram 2017 - 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
205/16 Formannskapet 15.11.2016 

145/16 Kommunestyret 24.11.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Formannskapets forslag til vedtak støttes med følgende endringer: 

 

 

Forslag fra samarbeidspartiene vedrørende årsbudsjett 2017 og handlingsprogram 

2017-2020 

 

1. Det bevilges kr 1 000 000 til rehabilitering av lysløype/tursti på Nes. Det bevilges kr 650 000 

til etablering av motorikkbane ved Nes skole. Midlene finansieres ved å redusere investering 

Nes skole. 

 

2. Investeringer: 

A 3.5.2.5Utbygging Hov alle omsorgsboliger reduseres med kr 13, 5 mill. 

B  3.6.2.11Foreslått investering på 5 mill.kr i 2017 i Storgt 21 (Regnbuen) utgår nå og beløpet 

avsettes til «reserve investeringer» som det bl.a. delvis kan brukes midler fra til utbedringer 

av Riddergården. 

Verbal forslag: 

3. Kommunestyret ber rådmann frem til strategikonferansen i 2017 gjøre en          

risiko/konsekvensutreddnng i forhold til de investeringer, låneopptak som er foreslått i 

handlingsplan fra 2018 til 2020. Kommunestyret ønsker med dette en bedre oversikt over 

hva disse låneopptakene har av innvirkning på driftsbudsjett i de samme årene, det samme 

er hva som er konsekvensen av å utsette dette. 

4. Kommunestyret ber rådmannen finne midler for å følge opp kommunestyrets vedtak om 

prosjektering av Haugsbygd Arena. 

 

5. Vi ber rådmannen legge frem en sak for å se på mulighetene for å kunne realisere et 

nytt terapibasseng ved Ringeriksbadet i henhold til tidligere planer. 
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Ringeriksbadet er mye benyttet og er til tider fult, dette gjør at behov for en utvidelse 

med et terapibasseng aktuelt for å bedre kunne ivareta satsningen på forebyggende 

helsearbeid og rehabilitering. 

Det varme vannet gjør terapibasseng spesielt godt egnet for babysvømming, 

svømmeopplæring og terapitrening for folk med leddsykdommer og for eldre. 

6. .Barn i familier med inntekt under 4 G (ca kr 360 000) (økt fra 3 G) kan søke friplass. Dette 

utredes sammen med likemannskortet. 

7. Det utarbeides en egen kulturarvstrategi i løpet av 2017. 

8.  Kommunens plan for klimatiltak («Det grønne skiftet») må konkretiseres i form av en 

utredning i løpet av 2017. 

9. Det utredes hvorvidt det er behov for flere læringplasser i kommunal virksomhet for å 

støtte opp om de aktuelle fagene. 

 

10. Det er viktig at kommunen støtter aktivt opp om Karrieresenteret for å medvirke til at 

folk får dokumentasjon på sin kompetanse og kan skaffe seg nødvendig 

tilleggskompetanse for det yrke de kvalifiserer seg for. Det er viktig at kommunen også 

hjelper flyktninger på denne måten. 

11. Rådmannen bes fremme en egen sak som presenterer avlastningstjenestene for 

funksjonshemmede barn og hvor det vurderes om dette bør styrkes og utvides. Det er 

svært viktig både for barna og foreldrene at det er gode ordninger på dette området. 

12. Rådmannen bes gi en orientering om prosjektet «Ungdomstrinn i utvikling» og hvordan 

man vil jobbe framover for å gjøre ungdomsskolen mer tilrettelagt for elever som er 

mer praktisk enn teoretisk anlagt, slik at mestring og trivsel i ungdomsskolen øker. 

13. Rådmannen bes gi en orientering om prosjektet «Korps i skolen» og hvordan dette kan 

utvides og videreføres, samt hvordan samarbeidet og støtten til skolekorpsene er. 

14. Rådmannen bes gi en redegjørelse om hvordan driften av Røsholmstranda gjennomføres 

ut fra gjeldende avtale med Røde Kors. 

15. Det er opplyst at det er ca 500 personer som har sosialhjelp som hovedinntekt i 

Ringerike kommune. Det betyr at disse ikke lenger har tilskudd fra NAVs statlige 

ordninger. Det er viktig at kommunen har gode hjelpeordninger for disse og at de 

hjelpes til en situasjon der de igjen kan få hjelp av NAVs statlige ordninger og komme i 

utdanning/omskolering og arbeid. I dette arbeidet bør også kommunens 

arbeidstreningsbedrift Menova og andre ideelle arbeidstreningsbedrifter på Ringerike 

brukes. Det vises i denne sammenheng til vedtak i egen sak om «arbeid og aktivitet – 

utfordringer i en ny tid». 

16. Gjennomføring av aktivitetsplikt for de som mottar sosialhjelp skal skje på en slik måte 

at mottakerne opplever å bli møtt på en god måte. 

17. Bevilgningen på kr 250 000 pr. år som er gitt de siste årene til vedlikehold/rydding 

videreføres i budsjettperioden. 
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Betalingsreglementet: 

P.k.t. 6.1: 

Formannskapet  ber rådmannen utrede en sak ang. å øke tilkoblingsavgiften på vann/kloakk. Hva 

vil dette ha av konsekvenser for den årlige avgiften i årene framover. 

 

P.k.t 4.3 

Hall-leie Ringerkshallen 

Hallflate, lag opp til 19 år kr 200,-  

(over 19 år kr 400,- som foreslått)  

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 
 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret skal en gang i året vedta et handlingsprogram som skal omfatte de fire 

neste 

årene. Handlingsprogrammet skal synliggjøre økonomiske konsekvenser de etterfølgende 

år 

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

basert på kommuneplanens langsiktige del. 

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

midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. 

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

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

bygge opp egenkapital til investeringer. 

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

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

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

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

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

 

Beskrivelse av saken 

Grunnlaget for arbeidet med handlingsprogrammet er gjeldende kommuneplan, sist vedtatt 

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

gjennom statsbudsjettet. 

Rådmannen presenterte og fremla forslag til budsjett 2017 og Handlingsprogram 2017- 

2020 for formannskapet i møte 11.10.2016. 

Formannskapet vedtok innstilling til høring i budsjettsaken 18.10.2016. Budsjett- og 

handlingsprogram er lagt ut til offentlig høring og partibehandling i perioden 

19.10. – 04.11.2016. Det foreslås endringer i kommunens betalingssatser, og i 

høringsprosessen er rådmannens forslag til betalingsreglement for 2017 lagt ut sammen 

med høringsdokumentet.  
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Endelig behandling i formannskapet 15.11.2016 med innstilling til 

kommunestyret. Kommunestyret behandler budsjett og handlingsprogram 24.11.2016. 

 

Økonomiske forhold 

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

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

utgifter skal det foretas nødvendige endringer i budsjettet. 

 

I forslag til vedtak er formannskapets forslag til endringer tatt inn i vedtakspunktene 2, 3, 7 

og 8. Formannskapet vedtok i sitt møte 18.10.2016, sak 204/16, å gjøre noen endringer i 

rådmannens forslag: 

- Avsetning til formannskapets disposisjonskonto økes med 6 mill. kroner og avsetning til 

disposisjonsfond reduseres tilsvarende. Dette påvirker vedtakspunkt 2 og 3. Skjema 1B og 

rammen til området «avsetninger, overføringer» er endret fra -12,2 mill. kroner til -6,2 mill. 

kroner. I tillegg påvirker det skjema 1A hvor avsetning til disposisjonsfond reduseres fra 46 

til 40 mill. kroner. Netto ramme til drift blir da 1.453,4 mill. kroner og netto driftsresultat vil bli 

40,5 mill. kroner 

- I investeringsbudsjettet ble det vedtatt å legge inn 1 mill. kroner til Nes skole i 2017 og 11 

mill. kroner i 2018. Dette påvirker vedtakspunkt 7 hvor investeringsutgiften øker med 1 mill. 

kroner til 611,2 mill. kroner. I vedtakspunkt 8 vil låneopptaket øke med 0,8 mill. kroner til 

543,8 mill. kroner. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Innstillingen til økonomiplan/ årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal 

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

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

 

Rådmannens vurdering 

Mer enn 2 milliarder kroner vil forvaltes av Ringerike kommune i 2017. Rådmannens forslag 

til budsjett og handlingsprogram bygger videre på de planer som er lagt og de føringer som 

er gitt fra kommunestyret de siste årene. Vi holder stø kurs. 

Satsing på forebygging, spesielt blant barn og unge, videreføres med å kunne tilby 

barnehageplasser fortløpende til de som ønsker det. Barnevern og PP-tjenesten prioriteres, 

og det er et økt fokus på å bedre kvaliteten i Ringeriksskolen for gi elevene et godt grunnlag 

videre i livet. 

Kommunen fortsetter å ta en aktiv rolle som aktør i samfunns- og næringsutvikling. Vi 

utvider våre tilskudd til Ringerike Utvikling, øker kapasiteten innenfor plan og ferdigstiller 

prosjekter i planperioden for å klargjøre kommunen for den veksten som er ønsket. 

Prosjekter som vil gi arbeidsplasser på kort og lang sikt er spesielt interessante å være en 

del av. 

Rådmannens forslag legger opp til en ekspansiv, men forsvarlig, investeringsprofil. 

Kommunen har gjennom tiden som ROBEK- kommune ikke hatt mulighet til å fornye sin 

bygningsmasse eller ta nødvendige grep for å møte vekst. Dette startet vi på i 2016 og 

fortsetter med de planer som er lagt. Investeringene er nødvendig for å kunne effektivisere 

og øke kvaliteten i tjenestene, og for å unngå å måtte gjøre store og uventede grep i 

driftsbudsjettene i årene som kommer benytter kommunen rentebinding på store deler av 

lånene på et lavt rentenivå som vi nå kan utnytte. 

I budsjett 2017 legges det til rette for avsetning til disposisjonsfond for å styrke kommunens 

arbeidskapital i tiden fremover. Dette er i tråd med politiske føringer som tidligere er gitt. 
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Vedlegg 

1. Handlingsprogram 2017-2020, budsjett 2017 (formannskapets høringsdokument) 

2. Betalingsreglement 2017 

3. Saksprotokoll sak 204/16 fra formannskapets møte 18.10.2016 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.11.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 16/5544-3   Arkiv: 231 M6  

 

Renovasjonsgebyr  2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
146/16 Kommunestyret 24.11.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Følgende renovasjonsgebyr eksklusiv merverdiavgift for Ringerike kommune for 2017 vedtas; 

  

1) Husholdningsavfall (standard 140l dunker) kr. 2 530.-  

2) Husholdningsavfall (240l dunker) kr. 4 048.-  

3) Husholdningsavfall (360l dunker) kr. 7 590.-  

 

Gangtillegg utover 10 m fra kjørbar vei;  

10-30 m kr. 300.-  

30-50 m kr. 550.-  

50-100 m kr. 800.-  

 

Ved egenkompostering av matavfall gis fradrag i gebyret kr. 200.-  

 
4) Hytteavfall kr. 1 000.- 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS utfører renovasjon av husholdningsavfall i Ringerike 

kommune. Styret i HRA har godkjent budsjett for 2017 og langtidsbudsjett for perioden 2018-

2020. Dette ble fremlagt for HRAs eiere på høstmøtet 26 oktober 2016. Det årlige gebyr for 

denne tjenesten vedtas av kommunestyret i de respektive deltaker-kommunene.  
Innsamling og behandling av husholdningsavfall er selvkostbasert. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Standard husholdningsabonnement øker 6,3 % og hytterenovasjonsabonnement øker 7,5 % i 

forslaget til nye renovasjonsgebyrer fra HRA for 2017. 

 

Over 4-årsperioden 2014 til 2017 innebærer dette en prisstigning på 8,5 % for 

husholdningsabonnement og 9,8 % for hytteabonnement.  
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Gangtillegg for dunker plassert mer enn 10 meter fra kjørbar vei er uendret fra 2016. 

  

Fradrag for egenkompostering og andel til etterbruksfond for deponi er uendret fra 2016. 

 

Rådmannen har sett på utvikling av konsumpriser og arbeidskraftkostnader fra 2014 tom  

2. kvartal 2016. Endringene her er; 

 

Konsumprisindeks øker med 10,6 prosentpoeng. 

Arbeidskraftkostnad (Vann-, avløp og renovasjon) øker med 7,4 prosentpoeng 

  

Rådmannen vurderer at økning i gebyrene for 2017 innebærer en justering til de faktiske 

kostnader og ikke er begrunnet gjennom endrede forhold i drift eller finansiering i HRA. 

  
Rådmannen tilrår at HRAs foreslåtte renovasjonsgebyr vedtas for Ringerike kommune for 

2017. 

 

 

Vedlegg 

 

Brev til HRA sine eierkommuner med forslag til renovasjonsgebyr for 2017. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.11.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Asle Aker 

 

saksbehandler: Asle Aker 
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Arkivsaksnr.: 16/5356-1   Arkiv: M77  

 

Lokal forskrift - fyrverkeri saksfremlegg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
/ Formannskapet  

147/16 Kommunestyret 24.11.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Lokal forskrift om forbudssoner forblir som vedtatt i 2015 

 
 

Innledning / bakgrunn 

Sak 15/7784 ble vedtatt i kommunestyret i 2015 med følgende kommentar:  

 

«F.eks. er områdene Løkka og Helgesbråten bestående av mange eldre trehus. Områdene er 

utenfor sone for forbud mot fyrverkeri.  Rådmannen bes å utrede om området for forbud mot 

fyrverkeri kan utvides for å verne trehusbebyggelsen i Hønefoss i forskrifter for 2016/17.» 
 

Ringerike kommune v/brannvesenet har gode erfaringer med eksisterende forbudssone.  

Brannvesenet har ikke registrert alvorlige hendelser i aktuelt område og er heller ikke kjent 

med hendelser andre steder i Hønefoss. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Juridiske forhold  

Lokal forskrift er hjemlet i Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff § 2-10A: Etter en 

risikovurdering knyttet til lokale forhold, kan kommunestyret selv fastsette forskrifter om 

begrensninger i bruk av fyrverkeri i spesifikt angitte områder der det erfaringsmessig vil 

oppstå fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier. Det kan herunder opprettes lokale 

forbudssoner i kommunen.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Nevnt sak i innledning er behandlet vedtatt og innarbeidet lokalbefolkningen. 

 

Alternative løsninger 

Som nevnt anbefaler Rådmannen at eksisterende sone beholdes. Hvis det likevel ønskes en 

utvidelse foreligger følgende to alternativer: 
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Alternativ løsning 1 (hele forskriften) 

 

§ 1.Formål 

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om forbudssone bidra til å forebygge 

brann og ulykker med fyrverkeri samt. redusere konsekvensene av brann i de mest 

urbane områdene av Ringerike kommune. Forskriften har også som formål å redusere 

antall skader relatert til fyrverkeri i distriktet. 

§ 2.Virkeområde 

Forskriften gir politiet hjemmel til å opprettholde en forbudssone for alle som ikke har 

særskilt tillatelse for oppskyting av fyrverkeri, definert i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om 

håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Brudd på forskriften ansees som et brudd på brann 

og eksplosjonsvernloven og kan medføre et straffeansvar, jf. lovens § 42,2 ledd. 

Virkeområdet (forbudssonen) er deler av Hønefoss sentrum (med henvisning til vedlagte 

kartutsnitt):  

 

Området som er vedtatt som forbudssone er erfaringsmessig fra tidligere nyttårsfeiringer 

et område hvor vil oppstå fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier. Området består 

blant annet av eldre trehus. 
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§ 3.Unntak 

Profesjonelle aktører med erfaring fra tidligere kan gis dispensasjon for å sende opp 

fyrverkeri i forbudssonen. Dette skal søkes på ordinær måte i god tid til leder av 

brannvesenet som delegert vedtak fra kommunestyret. 

 

§ 4.Klage 

Vedtak truffet av kommunestyret kan påklages til sentral tilsynsmyndighet, jf. forskrift om 

håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 17-4. 

 

§ 5.Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend. 

 

 

Alternativ løsning 2 (hele forskriften) 

§ 1.Formål 

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om forbudssone bidra til å forebygge 

brann og ulykker med fyrverkeri i Ringerike kommune. 

§ 2.Virkeområde 

Forskriften gir politiet hjemmel til å opprettholde en forbudssone for alle som ikke har 

særskilt tillatelse for oppskyting av fyrverkeri, definert i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om 

håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Brudd på forskriften ansees som et brudd på brann og 

eksplosjonsvernloven og kan medføre et straffeansvar, jf. lovens § 42,2 ledd. 

Virkeområdet (forbudssonen) gjelder alle boligfelt i Ringerike kommune.  

 

§ 3.Unntak 

Profesjonelle aktører med erfaring fra tidligere kan gis dispensasjon for å sende opp 

fyrverkeri i forbudssonen. Dette skal søkes på ordinær måte i god tid til leder av 

brannvesenet som delegert vedtak fra kommunestyret. 

§ 4.Klage 

Vedtak truffet av kommunestyret kan påklages til sentral tilsynsmyndighet, jf. forskrift om 

håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 17-4. 

§ 5.Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Det må avgjøre i hvilke grad man ønsker å legge føringer for innbyggernes eiendom og 

deres frihet. Det foreligger etter Rådmannens vurdering ingen endring i risiko som tilsier at 

eksisterende sone må utvides.  
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Rådmannens vurdering 

Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff § 2-10A angir adgang til kommunestyret for å gjøre vedtak 

om forbud etter en risikovurdering. Forbudssonene skal opprettes der det vurderes at det er en 

fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier.  

 

Kommunen har, etter samarbeid med andre etater, utarbeidet en forbudssone som har ivaretatt 

de mest kritiske områdene i kommunen. Dette er de sentrumsnære områdene som større 

folkemasser naturlig samles samt der hvor tett trehusbebyggelse står i fare for å få nedfall av 

fyrverkeri. 

 

Det er alltid en fare forbundet med fyrverkeri og nyttårsaften, det er derfor den sentrale 

forskriften kun gir anledning til å benytte fyrverkeri i et kort tidsrom for privatpersoner 

sammen med et totalforbud mot pinneraketter.    

 

Området Løkka og Helgesbråten har, slik brannvesenet ser det, ikke en større risiko enn øvrig 

trehusbebyggelse i kommunen. En alternativ løsning er derfor å forby oppskyting av fyrverkeri 

i all tett bebyggelse i kommunen. 

 

På grunn av allmennhetens respekt for eksisterende forbudssonene, ønske om kontinuitet og 

forutsigbarhet, anbefaler Rådmannen at lokal forskrift blir stående i sin nåværende form. 
 

 

Vedlegg 

 

1. Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverkeri - Protokoll 

2. Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverkeri - Protokoll 

3. Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverkeri - Fremlegg 

4. Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverkeri - Dokument 

5. Kommentar fra politiet            - Dokument 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.10.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Reginiussen 

 

saksbehandler: Tollef Uppstad Buttingsrud 
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Arkivsaksnr.: 16/4432-3   Arkiv:   

 

Samfunnsutvikling og vekst - Ringeriksløftet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
208/16 Formannskapet 15.11.2016 

148/16 Kommunestyret 24.11.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Ordførerkontoret styrkes i et eget prosjekt med 80 % ressurs. 

2. Begrunnet i hensiktsmessighet trer Dag Henaug inn i denne ressursen. 

3. Godtgjøringsreglementet endres i tråd med dette forslaget og det settes inn et nytt 

punkt 3.2.8. 

4. Prosjektet evalueres i strategikonferansen 2017. 

5. Kostnader innarbeides i budsjett for 2017. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 
 

Innledning  

Under formannskapets strategikonferanse i juni 2016 kom det tydelig frem at 

formannskapet i Ringerike ønsker å ta sterkere grep om samfunnsutviklingen i regionen. På 

bakgrunn av dette kom ordfører i formannskapets møte 23.08.16, sak 164/16, med et 

innspillsnotat om å ta mer politisk styring.  

 

Bakgrunn 

Ringeriksregionen og spesielt Ringerike kommune står foran store utfordringer i årene 

fremover. Det er behov for å etablere konkrete strategier og overordnede planer for god 

samfunns- og byutvikling.   

Staten planlegger realisering av Ringeriksbanen og ny E 16 mellom Sandvika og Hønefoss, 

der første toget skal trafikkere strekningen i 2024. Høsten 2016 behandles store og tunge 

saker knyttet til samfunnsutvikling og betydelig vekst og flere saker kommer i 2017. Det 

utløses behov for ekstraordinær innsats og det må tas flere avgjørende beslutninger.  

En mer politisk styrt utvikling forutsetter aktivitet, at man har orden og gode politiske 

prosesser for prinsippfastsetting og i utviklingsarbeidet. Det trengs overordnede rammer, 

stødig styring og helhetlige planer, noe som skal bidra til godt samarbeid mellom 

samfunnets aktører og kommunen.  

Økt fokus fra formannskapets side er forutsatt å bidra til at kommunestyret, som 

kommunens øverste beslutningsorgan, styrker sitt grep om samfunns-, tettsteds- og 

byutviklingen i Ringerike.  For å legge til rette for økt engasjement og mer politisk styring har 
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varaordfører som en midlertidig ordning arbeidet fulltid (FS sak 164/16). I perioden 

september-november 2016 har det vært drøftinger der alle partiers gruppeledere, ordfører 

og varaordfører medvirket.  

Utviklingsprosjekt Ringeriksløftet 

Formannskapet velger selv sin arbeidsform ut fra sitt mandat og innenfor de økonomiske 

rammer som er vedtatt. Mandat er tydeliggjort i kommuneloven, kommunens 

delegeringsreglement, forvaltnings- og offentlighetsloven. 

Økt aktivitet og fokus på sakskomplekset samfunnsutvikling krever større grad av 

tilrettelegging og gode inkluderingsprosesser.  Dette handler om informasjon, forankring, 

drøfting og avklaringer om retninger, veivalg og premisser. Kontakt med innbyggerne skal 

forbedres gjennom dialog og høringer.  

 

Formannskapets/kommunestyrets arbeidsform 

Det foreslås at formannskapet endrer arbeidsform i prosjektperioden.  

 Ordinære løpende saker håndteres formelt som i gjeldende ordning og protokoll. 

 Sakskomplekset «Samfunnsutvikling» håndteres med separat dagsorden og referat.  

 Formannskapet avholder ett dagsmøte i måneden og fordeler dagsorden på mest 

hensiktsmessig måte etter prinsippet om to sakskart; ordinært og samfunnsutvikling.  

 Formannskapets relasjon til kommunestyret styrkes gjennom bruk av temamøter. 

Arbeidsform sakskart «Samfunnutvikling» 

 Arbeidsformen skal være åpen, inkluderende og målrettet 

 Forberedende temamøter - «Planer og strategier» 

o Møtet bør inneholde informasjon, dialog og innspill til rådmannen.   

o Erfaringsinnhenting, kommune og bedriftsbesøk både ekstern og internt bør 

vurderes i lys av å lære av de som har lykkes i sine strategier, hvordan og 

hvorfor. 

o Møtet kan eksempelvis forberede prosesser basert på prinsipielle temaer og 

høringer.   

 Målgruppe for dialog er kommunestyret samt ulike råd og utvalg, men også 

innbyggere og næringsliv/nettverk i Ringerike. 

Styrking av ordførerkontoret  

Det er behov for å styrke ordførerkontoret for å bidra til samordning og økt politisk aktivitet 

som: 

 å skape klarere helhetlig politisk styring og inkludering  

 å øke den folkevalgte innflytelsen og medvirkning i arbeidet med å forme Ringerikes 

fremtid 

 å styrke helhetsvurderingene på overordnet plan og strategi nivå 

 å bedre kontakten med innbyggerne gjennom dialog og høringer 

Det foreslås derfor å tilføre ordførerkontoret en ressurs på 80 % knyttet til formannskapets 

ønske om et tydeligere og sterkere grep om utviklingen og de politiske prosesser knyttet til 

dette. Begrunnet i hensiktsmessighet foreslås det at Dag Henaug trer inn i denne 

ressursen.  

Ordfører samordner ordførerkontorets virksomhet og den daglige dialog med rådmannen.  

 

Økonomiske forhold 

 Den midlertidige ordningen med varaordfører på heltid fram til oktober/november er i 

tråd med godtgjøringsreglementet og er dekket gjennom foreliggende budsjett. 
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Ordningen opphører dersom kommunestyret vedtar å sette av 80% ressurs til 

styrking av ordførers kontor. Ressursen ligger innenfor rammen av budsjett 2016.  

 Det foreslås et nytt punkt 3.2.8 i Godtgjøringsreglementet som omhandler 

utviklingsprosjektet:  

3.2.8: Utviklingsprosjekt 

Ressursen på 80 % styrking av ordførerkontoret tilstås en godtgjøring 

tilsvarende 80 % av ordførerens godtgjøring. 

 Det vil påløpe kostnader forbundet med økt aktivitet i formannskapet, herunder 

kostnader til foreslåtte befaringer og innhenting av erfaring eksternt. I prosjektet 

ligger det inne forslag om workshops for kommunestyret i løpet av 2017.  

 Kostnader innarbeides i budsjett for 2017.    

 

Juridiske forhold  

a) Habilitet 

Rådmannen ved kommuneadvokaten er bedt om å redegjøre for hvilke regler som 

gjelder for varaordfører og habilitet. Det er utarbeidet et habilitetsdokument (vedlagt) 

hvor vurderingen er: 

« ….det er viktig at varaordføreren er seg bevisst sine roller. Varaordføreren 

må i hver enkelt sak eller henvendelse alltid vurdere sin habilitet. Dette følger 

også av forvaltningsloven § 8 første ledd første punktum. Dersom han helt 

klart er inhabil, kan han ikke være involvert i eller ha ansvar for en sak. Selv 

om han juridisk sett ikke er inhabil, bør det vurderes om han ikke skal være 

involvert i saker som ligger nært opp til hans private interesser. Dette knytter 

seg til tilfeller der det er viktig at innbyggerne har tillit til at kommunene har en 

høy etisk standard i sin virksomhet. Det er viktig at kommunen opptrer på en 

slik måte at tilliten til kommunen blir ivaretatt. Det vises her blant annet til 

kommunelovens formålsbestemmelse i lovens § 1 hvor det fremgår at loven 

skal‘…legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy 

etisk standard’.» 

 

b) Godtgjøring 

Opposisjonen har forelagt godtgjøringsspørsmålet for Kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget har i sak 40/16 bedt om at reglementet bringes i orden i forhold til 

tolkning av hvor langt bestemmelsen for utbetaling av varaordførers godtgjøring går. 

Kontrollutvalget har behandlet saken til tross at formannskapet er tolkningsorgan i 

forhold til godtgjøringsreglementet, jfr. godtgjøringsreglemnetet pkt. 11.6. Fortolking 

av reglementet gjøres av gruppelederne. Ved eventuell uenighet er formannskapet 

klageinstans. 

For ordens skyld foreslås derfor, i tråd med forslag til vedtak i saken, en tilføyelse i 

godtgjøringsreglementet når det gjelder den ekstra prosjektressursen.  

 

Ordfører fremmer på denne bakgrunn følgende forslag: 

1. Ordførerkontoret styrkes i et eget prosjekt med 80 % ressurs. 

2. Begrunnet i hensiktsmessighet trer Dag Henaug inn i denne ressursen. 

3. Godtgjøringsreglementet endres i tråd med dette forslaget og det settes inn et nytt 

punkt 3.2.8. 

4. Prosjektet evalueres i strategikonferansen 2017. 

5. Kostnader innarbeides i budsjett for 2017. 
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Rådmannens vurdering 

Formannskapet har et ønske å ta sterkere grep om samfunnsutviklingen i regionen. Det er 

behov for kunnskap, dialog og god innbyggermedvirkning. Utviklingsprosjektet er en 

bestilling fra formannskapet, og arbeidet vil foregå i tett dialog mellom ordfører og rådmann.  

Rådmannen slutter seg til ordførers forslag. 

 

 

Vedlegg 

Ringeriksløftet - foreløpig prosjektskisse 

Habilitesvurdering 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.11.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 
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Arkivsaksnr.: 14/263-15   Arkiv: PLN 324  

 

0605 - 324 Detaljregulering Trampen Skytebane  - 2. 

gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
95/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.11.2016 

210/16 Formannskapet 15.11.2016 

149/16 Kommunestyret 24.11.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. 0605_324 «Detaljregulering Trampen Skytebane» vedtas. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Sammendrag 

Planområdet ligger sør for Rv 7 Sokna – Ørgenvika, mellom Rudselva og Øvre Trampentjern. 

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å tilrettelegge for ombygging av skytebanen i Trampen på 

Sokna, slik at aktiviteten til Sokna skytterlag kan samlokaliseres med aktiviteten til Sokna jeger- og 

fiskerforening, Sokna sportsskyttere og Sokna leirdueklubb. Nåværende skytebane nær Sokna 

sentrum avvikles. Planområdet er i dag uregulert, men er i kommuneplanens arealdel vedtatt 

30.07.2007 avsatt til Idrettsanlegg – Skytebane. Planforslaget omfatter hensynssoner for faresone – 

skytebane og bevaring av naturmiljø. Forslaget legger til rette for et fortsatt aktivt skyttermiljø i 

Sokna, noe som blant annet er positivt som et tilbud til ungdom. Ved høringen av planforslaget ber 

fylkesmannen kommunen vurdere et krav om sanering av den eksisterende banen til Sokna 

skytterlag før det gis brukstillatelse for den ombygde banen ved Trampen. På bakgrunn av dette er 

det tatt inn rekkefølgebestemmelser som sikrer sanering av eksisterende skytebane innen en gitt 

tidsramme. Forslagstiller gis rimelig tid til dette, det settes ikke krav om at saneringen skal være 

gjennomført før fem år etter at nytt skyteanlegg i Trampen er tatt i bruk. Ut fra en samlet vurdering 

er rådmannen positiv til planforslaget. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Planforslaget ble 1. gangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 15.02.2016, sak 22/16. 

 

Beskrivelse av saken 
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Planforslaget 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende planbeskrivelse. Se også 

saksframlegg til 1. gangsbehandling, se vedlegg 12. 

 

 

Endringer etter 1. gangsbehandling 

Den viktigste endringen etter 1.gangsbehandling er at det i forslag til planbestemmelser er 

tilføyd rekkefølgebestemmelser rundt sanering av eksisterende skytebane i Sokna. 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser.  

 

Plankart og planbeskrivelse er ikke endret etter at planforslaget var på høring og offentlig 

ettersyn.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 01.03 – 18.04.2016. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt fem (5) uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert under. 

 

Uttalelse, Buskerud fylkeskommune, 18.04.2016  

Buskerud fylkeskommune har ingen kommentarer ettersom det ikke er funnet automatisk 

fredede kulturminner. De minner likevel om varslingsplikten, jf. Kulturminnelovens § 8, 2. 

ledd, dersom det skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner i forbindelse med 

anleggsarbeid i planområdet. 

 

Forslagstillers kommentar: Ingen kommentar 

 

Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge ved at det i det reviderte planforslaget 

er lagt til en bestemmelse om varslingsplikten. 

 

 

Uttalelse, Fylkesmannen i Buskerud, 15.04.2016 

Fylkesmannen i Buskerud (FM) slår fast at det ikke er behov for egen utslippstillatelse for 

støy fordi grensene i støyretningslinjen T-1442/2012 er oppfylt. 

 

FM skriver at kommunen bør innarbeide bestemmelser med skytetider hvor det skilles 

mellom ukedager og helger. 

 

FM er positiv til at Totjern er bevart med hensynsone i planen, selv om det ikke er funnet 

naturtyper eller annet som krever spesielle hensyn. 

 

FM ber kommunen vurdere et krav om sanering av den eksisterende banen til Sokna 

skytterlag før det gis brukstillatelse for den ombygde banen ved Trampen. 

 

FM mener det er viktig at det gjøres tiltak for å fange opp tungmetaller fra anlegget. 
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Forslagstillers kommentar:  

Forslaget til reguleringsbestemmelser har skytetider der det skilles mellom hverdager og 

helger. 

 

Sanering er ikke noe entydig begrep. Til hvilket nivå det skal ryddes opp vil være et 

privatrettslig forhold mellom grunneier og skytterlaget. Reguleringsbestemmelsene for 

Trampen skytebane bør derfor kun ha en bestemmelse om at skyting skal opphøre på den 

gamle banen før nye riflebaner på Trampen skytebane kan tas i bruk. Prosessen rundt 

sanering av skytebaner kan ta forholdsvis lang tid, og dette bør ikke hindre at nye riflebaner 

ved Trampen kan tas i bruk. 

 

Tiltak for å fange opp tungmetaller fra anlegget er omtalt i planforslaget. Riflebaner skal ha 

kulefang som fanger opp prosjektilene. Hagl som brukes på skytebaner skal være blyfrie. 

 

Rådmannens kommentar: 

Til hvilket nivå det skal ryddes opp på eksisterende skytebane i Sokna bestemmes av 

fylkesmannen som er forurensningsmyndighet på dette feltet. Siden prosessen rundt 

sanering av skytebaner kan ta forholdsvis lang tid, og dette bør ikke hindre at nye riflebaner 

ved Trampen kan tas i bruk, er det satt en rekkefølgebestemmelse om at eksisterende 

skytebane ikke behøver å være ferdig sanert før innen fem (5) år etter at det nye 

skytebaneanlegget i Trampen er tatt i bruk. I planforslaget er det også innarbeidet 

bestemmelser om at aktiviteten ved eksisterende bane skal være avviklet før nytt 

skytebaneanlegg tas i bruk, og at det på nedleggelsestidspunktet for eksisterende bane 

skal foreligge en fremdriftsplan for hvordan den skal saneres. 

 

Uttalelse, Landbrukskontoret for Ringerike og Hole, 18.04.2016 

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole mener at området er egnet til skytebane og at de 

foreslåtte skytetidene er akseptable. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Ingen kommentar. 

 

Rådmannens kommentar: 

Merknaden er tatt til orientering.  

 

Uttalelse, Kommmuneoverlegen v/Miljørettet helsevern, 20.04.2016 

Miljørettet helsevern (MHV) viser til støyretningslinjen T-1442/2012 som er oppfylt. 

 

MHV viser til krav til drikkevannsforsyning. 

 

MHV mener at flytting av aktiviteten fra Sokna til nye Trampen skytebane anses å være 

riktig valg for lokalsamfunnet. 

 

Forslagstillers kommentar:  

Ingen kommentar. 

 

Rådmannens kommentar: 

Merknaden er tatt til orientering.  

 

 

Uttalelse, Eivind Aalde Nyhagen, 17.04.2016 

Eivind Aalde Nyhagen (EAN) ønsker ikke flytting av skyteaktiviteten til Trampen. 
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EAN er betenkt i forhold til tungmetallforurensning fra banen. 

 

EAN bestrider ikke at støyen i Vestbygdveien er under aktuelle støygrenser, men ønsker 

allikevel reduserte skytetider for å hindre redusert trivsel. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Det er redegjort for tungmetallforurensning i planforslaget, der det også er vist til forskning 

som tilsier at det ikke er noen fare for slik forurensning fra banen.  

 

Det er få skytebaner som gir så lite støy til omgivelsene som den nye Trampen skytebane. 

Reduksjon i skytetidene på kvelden og i forbindelse med stevner vil få store negative 

konsekvenser for aktiviteten ved banen. En slik reduksjon står ikke i et rimelig forhold til den 

marginale trivsels-økningen hos naboer utenfor støysonene. Det må også påpekes at 

støyen fra rifleskytingen på nye Trampen skytebane vil bli lavere enn i dag fordi det skal 

bygges støydempede standplassbygg. 

 

Rådmannens kommentar: 

Forslagstiller har vært i dialog med EAN og forklart ham nærmere om det nye 

skytebaneanlegget i Trampen. Blant annet er det gjort rede for støydempingstiltakene som 

skal iverksettes. Her har forslagstiller gjort et godt informasjonsarbeid. Dette har ført til at 

EAN nå er positiv til det nye skytebaneanlegget, se vedlegg11. 

 

Innsigelser 

Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

Forholdet til gjeldende og overordnede planer 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til Idrettsanlegg – Skytebane. 

Planforslaget er dermed i tråd med overordnet plan. 

 

Juridiske forhold 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til 

vedtak. Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

Formannskapet, jf. gjeldende delegeringsreglement.  

Jordlova 

Planforslaget medfører ikke omdisponering av dyrket mark. 

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret 

for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal 

føre-var-prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er fulgt opp ved innhenting av 

et grundig kunnskapsgrunnlag (Se saksfremlegg ved 1. gangsbehandling). Føre-var-
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prinsippet er også lagt til grunn ved at man setter av myrtjernet Totjern som 

hensynssone, samt en buffersone på 20 meter rundt tjernet. 

 

Forurensningsloven 
Av lovens formålsparagraf går det frem at loven blant annet skal verne det ytre miljø mot 

forurensning, redusere eksisterende forurensning samt sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik 

at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader 

naturens evne til produksjon og selvfornyelse. 

 

Skytebaner faller inn under aktiviteter som kan gi forurensning. Det er fylkesmannen som er 

forurensningsmyndighet når det gjelder sanering av områder der det har vært skyteaktivitet.  

Fylkesmannen kan pålegge undersøkelser etter forurensningsloven § 51 og utarbeidelse av 

tiltaksplan for opprydning i forurenset grunn etter § 7. Eieren eller brukeren av området har 

plikt til å motvirke forurensning fra den nedlagte aktiviteten. Hvis anlegget eller 

virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i 

rimelig tid på forhånd gis melding til forurensningsmyndigheten, som kan fastsette nærmere 

hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke forurensning. Den kan pålegge eieren eller 

brukeren å stille garanti for dekning av fremtidige utgifter og mulig erstatningsansvar.  jf. 

forurensningsloven § 20. 

 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte høringsuttalelser etter offentlig ettersyn fremgår av ovenstående 

kommentarer. 

 

Generelt om planforslaget 

Planforslaget er godt bearbeidet og legger til rette for et fortsatt aktivt skyttermiljø i Sokna, 

noe som blant annet er positivt som et tilbud til ungdom. Ved at eksisterende skytebane i 

Sokna legges ned når det nye skyteanlegget står ferdig, frigjøres også plass til eventuell 

fremtidig boligbygging nær Sokna sentrum. 

Støy 

Man kan oppleve en del støy fra skyteaktivitetene som foregår ved dagens skytebane i 

Trampen. Blant annet på bakgrunn av dette er det kommet inn negative merknader fra 

berørte, da man har vært redd for at økt aktivitet ved banen også vil kunne føre til økte 

støyplager. I planforslaget legges det imidlertid opp til støydempingstiltak som skal hindre 

dette. Det skal også gjennomføres støymålinger innen en gitt tid etter at det nye anlegget er 

tatt i bruk.  

 

Rådmannen ba om at utvidede skytetider ved nytt anlegg i Trampen skulle høres spesielt i 

høringsperioden. Foruten uttalelsen fra Erik Aalde Nyhagen (EAN) er det ikke kommet inn 

uttalelser omkring dette. EAN er informert om støydempingstiltak som skal gjennomføres, 

og han er nå positiv til planforslaget, se vedlegg 11. 

 

Forurensning ved eksisterende bane i Sokna 

Rekkefølgebestemmelsene som er tatt inn i forslag til planbestemmelser er satt på 

bakgrunn av forurensningsloven, for å sikre ryddige forhold rundt de krav som loven 

allerede stiller til opprydning av forurenset grunn, jf. avsnitt «Forurensningsloven» over. 
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Bestemmelsene er i tråd med det politiske vedtaket om at arealet skal tilbakeleveres i slik 

stand som godkjent av forurensningsmyndigheten , se vedlegg 13. Forslagstiller gis en god 

tidsramme for dette, ved at saneringen først skal være ferdig innen fem år etter at 

skyteaktiviteten er opphørt.  

 

Konklusjon 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  
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Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. ROS-analyse 

6. Uttalelse, Buskerud fylkeskommune 

7. Uttalelse, Fylkesmannen Buskerud 

8. Uttalelse, Landbrukskontoret 

9. Uttalelse, Miljørettet helsevern 

10.Uttalelse, Eivind Aalde Nyhagen 

11.Brevkommunikasjon, Eivind Aalde Nyhagen 

12.Saksframlegg til 1. gangsbehandling av planforslaget 

13.Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling av planforslaget 

 

 

Ringerike kommune, 25.10.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

 

 

Konst. enhetsleder, Miljø- og arealforvaltning: Elin Green  

Avdelingsleder, Areal- og byplankontoret:   Grethe Tollefsen 

Saksbehandler:      Ingrid Liseth 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 14/3735-58   Arkiv: PLN 392  

 

392 Detaljregulering for Somma pukkverk - 2. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
96/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.11.2016 

211/16 Formannskapet 15.11.2016 

150/16 Kommunestyret 24.11.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. 0605_392 Detaljregulering for Somma pukkverk vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 278-01 Somma skytebane i Ådal, som overlappes av ny 

plan, oppheves ved vedtak av reguleringsplan 0605_392 Somma pukkverk. 

 

3. Sprenging og knusing må kun foregå i tidsrommet mandag – torsdag 0800-1600 og 

fredag 0800-1500. Utkjøring av masse tillates ikke i tidsrommet lørdag 1300 – mandag 

0800. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 
 

Sammendrag 

Reguleringsplan 392 Somma pukkverk legges frem for 2. gangs behandling.  Selskapet 

Somma pukk AS er forslagsstiller, COWI AS er engasjert som konsulent. 

 

Reguleringsplanen skal tilrettelegge for uttak av fjell til produksjon av pukk, samt etablering 

av ny adkomst til pukkverket. Det er tatt ut masser i området med tillatelse fra Ringerike 

kommune siden 2007, da til eget bruk. Fra 15.08.12 og frem til 15.08.15 har en midlertidig 

dispensasjon for uttak av masser ligget til grunn for drifta; Utarbeidelse av reguleringsplan 

var blant forutsetning for dispensasjonen. Fra 15.08.15 har det kun foregått mindre 

oppryddingsarbeider ved anlegget. 

 

Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). 

Det er gjennomført en konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning, og 

denne inngår i planbeskrivelsen med vedlegg. 

 



  Sak 150/16 

 

 Side 39 av 94   

 

De viktigste endringer etter 1. gangs behandlingen er: 

 I reguleringsbestemmelse § 1 fastsettes maksimalt årlig uttak på 50 000fm³. 

 I reguleringsbestemmelse § 1 fastsettes begrensninger for driftstidene for anlegget.  

Samt tilleggspunkt: 

Drift skal skje iht. bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt vilkår 

i tillatelsen etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er myndighet etter 

mineralloven. 

 I reguleringsbestemmelse § 3.2 fremgår det at det skal anlegges en 

sedimenteringsdam for fordrøyning og infiltrering av overflatevann. 

 Som rekkefølgekrav under § 6.1 er det lagt inn følgende suppleringer for teknisk 

plan; Det skal utarbeides en teknisk plan som skal godkjennes av Ringerike 

kommune før igangsetting av tiltak Det må også inngås en gjennomføringsavtale 

med Statens vegvesen for tiltak som berører E16 på vest- og østsiden, herunder 

gangveg til bussholdeplasser. 

 Gangvegforbindelse, med 3 meter bredde til østre busslomme E16 samt 

sykkelparkering ved Sommaveien. 

 Fortauforbindelse frem til E16, langs Samsjøveien. 

 Gangareal mellom privat vei P 96258 og E16 skal utformes som gang- og sykkelveg 

med bredde 3 meter og skilles fra veg med en 3 meter bred trafikkdeler. 

 Det skal sikres god belysning på øst- og vestsiden av E16, der det legges til rette for 

kryssing. Det samme gjelder ved gangfelt over Samsjøveien; eksisterende lyspunkt 

skal kontrolleres og sikres. 
 

Rådmannen foreslår at planen vedtas med de foreslåtte endringer. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon: 

Området består av skog og eksisterende pukkverk. Pukkverket har frem til 15.08.15 blitt 

drevet på bakgrunn av en midlertidig dispensasjon. Dagens pukkverk driftes på et område 

på omtrent 16 daa.  

 

Omkringliggende områder er attraktive for friluftsliv. Innenfor planområde er eksisterende 

stier lite brukt, bortsett fra de som krysser foreslått adkomstvei. 

 

Planforslaget: 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangs behandling og ligger som 

vedlegg 1-3, planforslaget består av:  

 

 Plankart, merka 2. gangs behandling, datert 15.02.16 

 Reguleringsbestemmelser, merka 2. gangs behandling, datert 18.10.16. 

 Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 18.10.16. 

 

Foreslått areal regulert til steinbrudd og masseuttak er ca. 70 daa, med uttak ned til nivå 

200 m.o.h. Uttakets varighet vil avhenge av etterspørsel i markedet. Etterbruk er angitt til 

LNF-formål, og det er gitt bestemmelse om istandsetting av området. 
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Planen legger til rette for etablering av ny adkomstvei til pukkverket. Denne vil være ca. 3 

km lang, den vil ha skogbilvegstandard, to kjørebaner og koble seg på Samsjøveien ca. 250 

m østover fra kryss E16 x Samsjøveien. 

 

Planen innebærer bevaring av naturmiljø øst for uttaksområdet og vegetasjonsskjerming 

rundt hele uttaksområdet. 

 

I henhold til Forskrift om konsekvensutredning § 2 skal planer for masseuttak på minst 200 

daa eller uttak på mer enn 2 mill. m³ alltid konsekvensutredes. Dersom det er mindre skal 

det vurderes etter § 4. Pukkverket ligger i et område avsatt til LNF område, og som i dag er 

et natur- og grøntområde. Boligbebyggelse og hytter i området kan bli berørt av støy og 

trafikk; På bakgrunn av dette er det stilt krav om konsekvensutredning. 

 

Gjeldende reguleringsplaner: 

Planområdet berører deler av reguleringsplan 278-01 Somma skytebane i Ådal, sist vedtatt 

20.08.14. Ny adkomstvei berører vei til skytebane. Kryssing er lagt inn i planforslaget.  

Planområdet er for øvrig uregulert. 

 

Forholdet til overordnede planer: 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er områdene avsatt til Landbruks-, natur- og 

friområde. Kommuneplanen er nå under revidering, og arealformål vil oppdateres i henhold 

til vedtatte reguleringsplaner, og reguleringsplaner som er i prosess der dette er aktuelt. 

 

I forbindelse med revisjon av kommuneplanen er det utarbeida en temautredning om 

masseforvaltning. Utredninga ble behandla i formannskapet 18.08.15, sak 88/15 og skal 

ligge til grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel. Punktene nedenfor lister opp 

sentrale punkter fra temautredninga: 

 En bærekraftig masseforvaltning 

 Sikre ressurser og uttaksområder for fremtidig behov 

 Redusere miljø- og samfunnsbelastning 

 Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye 

 Ringerike er en stor kommune med store avstander, og det bør være tilgang på 

byggeråstoffer flere steder 

 Det listes opp ulike hensyn som skal vurderes ved forslag om områder til 

råstoffutvinning. Disse temaene er vurdert i konsekvensutredningen for Somma 

pukkverk. 

 

Eiendomsforhold: 

Størstedelen av planområdet ligger på gnr. 275, bnr. 2 som eies av Lars Groseth. Ny 

adkomstvei berører i tillegg gnr. 275, bnr. 4, eid av Johan Aslaksrud og gnr. 275, bnr. 1 eid 

av Ole Alexander Heen. Forslagsstiller har avtale med grunneiere om planarbeidet. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Midlertidig dispensasjon for uttak av masser ble gitt 15.08.12, med forutsetning om 

utarbeidelse av reguleringsplan i løpet av 3 år. Dispensasjonen utløp 15.08.15. Det 

foreligger ikke tillatelse til uttak per i dag. 

 Formannskapet vedtok 11.03.14, sak 46/14 varsel om oppstart av planarbeidet, 

samtidig som at forslag til planprogram ble vedtatt sendt ut på høring og offentlig 

ettersyn. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen innstilte i forkant å utsette 

oppstart til temautredning for mineralske råstoffer forelå, men Formannskapet 

vedtok likevel oppstart. 
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 17.06.14 ble planprogrammet for detaljregulering 0605_392 fastsatt. 

 Planforslaget ble 1. gangs behandlet av Hovedutvalget for miljø- og areal og vedtatt 

sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i sak 32/16, 07.03.16. Formannskapet 

vedtok også Rådmannens 4 vedtakspunkter, men tilla et 5. vedtakspunkt om 

driftstider i møte 15.03.16, sak 37/16.  

 

Høringsuttalelse 

Planforslaget ble 1. gangs behandlet og sendt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 

21.03.16 – 11.05.16. I samme periode ble forslaget sendt til regionale myndigheter, berørte 

grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 16 uttalelser. 

Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i eget vedlegg, 

Vurdering av uttalelser ved høring og offentlig ettersyn av planforslaget. 

 

Endring etter 1. gangs behandling 

Viktige høringsinnspill etter 1. gangs behandling og de viktigste endringene som gjøres etter 

1. gangs behandlingen er: 

 

Høringsinstans: Innspill: Endring i plan, som følge av innspill:  

Statens vegvesen Ønsker en begrensning av 

årlig uttak 

§ 1 endres som følge av innspill, årlig 

tillatt uttak settes til 50 000fm³ (150 000 

tonn) 

  Stiller krav om at det 

opparbeides gangadkomst 

mellom foreslått fortau og 

busslommene v/E16, samt 

trafikksikker kryssing. 

§ 6 Rekkefølgebestemmelser stiller 

krav om at skal utarbeides en teknisk 

plan, som skal godkjennes av Ringerike 

kommune; Denne planen skal sikre 

gangforbindelse til busslommer samt 

sykkelparkering, fortauforbindelse frem 

til E16 samt sikker kryssing. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Krever at det etableres 

sedimenteringsdam 

mellom driftsområdet og 

jordvoll for fordrøyning og 

infiltrering av 

overflatevann. 

§ 3.2 stiller krav om etablering av 

sedimenteringsdam. 

  Ønsker å begrense 

tidsrom for transport til og 

fra pukkverket. 

§ 1 sikrer drifts- og transporttider for 

anlegget. 

  Vil sikre løsning for myke 

trafikanter.  

§ 6 Rekkefølgebestemmelsene stiller 

krav om gode kryssings- og 

ferdselsløsninger for myke trafikanter 

langs Samsjøveien, kryssing av denne 

samt E16. 

Direktoratet for 

mineralforvaltning 

Ønsker at det tillegges 

bestemmelse om at driften 

skal skje iht. bestemmelse 

i mineralloven. 

§ 1 tillegges følgende: Drift skal skje iht 

bestemmelser i mineralloven med 

gjeldende forskrifter, samt vilkår i 

tillatelse etter loven. Direktoratet for 

mineralforvaltning (DMF) er myndighet 

etter mineralloven. 

Formannskapet  Formannskapet tilla 

vedtakspunkt 5 om drifts- 

og transporttider ved 1. 

§ 1 sikrer drifts- og transporttider for 

anlegget;  

Drift av anlegget skal normalt foregå 
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gangs behandling. mandag til fredag fra kl. 07.00 til 19.00. 

Lørdager fra kl. 07.00 til kl. 13.00, 

tillates salg og uttransport fra anlegget. 

I sommerhalvåret tillates drift fra kl. 

07.00 til kl. 21.00, mandag til fredag. 

Sprenging tillates mandag til fredag fra 

kl. 10.00 til kl. 14.00. Det skal normalt 

ikke foregå aktivitet i anlegget på 

høytids- og helgedager. 

 

 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Innsigelser 

Statens vegvesen har fremmet formell innsigelse til planen, innsigelsen fremgår av brev 

datert, 04.05.16 og 18.08.16. Innsigelsespunktene er følgende: 

 

1. Det må settes inn reguleringsbestemmelse § 1, en begrensning om at det maksimalt kan 

tas ut 150 000 tonn pr. år. 

 

2. Det må opparbeides en trafikksikker gangadkomst mellom busslommene og foreslått 

fortau. Dette inklusiv kryssing av E16. I brev fra 18.08.16 fremgår det videre at kryssing av 

E16 skal tilrettelegges uten skilt og markering i kjørebanen, og at det tilrettelegges for å 

gå/sykle inntil vei. 

 

I dialog med Statens vegvesen er planen endret med hensyn til innsigelsen. Statens 

vegvesen har bekreftet at kravene er imøtekommet i planen og har trukket innsigelsen i 

brev datert 24.10.16. 

 

Endringer i forhold til innsigelsen: 

 

1. I § 1 settes det grense for maksimalt uttak på 50 000 fm³.  

 

2. Trafikksikker gangadkomst mellom busslommene og fortau, samt kryssing av E16 inngår 

som en del av rekkefølgekravet i reguleringsbestemmelse § 6. Teknisk plan skal utarbeides 

og godkjennes av Ringerike kommune før igangsetting av tiltak. Det skal også sikres en 

gjennomføringsavtale med Statens vegvesen for tiltak som berører E16 på vest- og 

østsiden, herunder gangveg til bussholdeplasser. 

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for Kommunestyre til 

vedtak. Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og areal og Formannskapet jf. 

delegeringsreglementet.  

 

Naturmangfoldloven: 

De miljørettslige prinsipper §§ 8-12 i Naturmangfoldsloven av 19.06.09, skal legges til grunn 

ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i saksdokumentene 

redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om 

naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å fremskaffe 
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kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal tiltaket vurderes i 

henhold til føre-var-prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet 

belasting av tiltak i området skal vurderes. 

 

Mineralloven: 

Tiltaket er omfattet av driftskonsesjon etter mineralloven. Direktoratet for mineralforvaltning 

med bergmesteren for Svalbard (DMF) er konsesjonsmyndighet. DMF sender søknaden på 

høring, bl.a. til kommunene. Kommunens uttalelse i konsesjonssaker omhandler i hovedsak 

tiltakets forhold til plan- og bygningsloven. Somma pukk AS søkte om driftskonsesjon 

19.12.14. Søknaden blir ikke behandlet av DMF før reguleringsplan for Somma pukk 

stadfestes. Ved vedtatt plan vil søknad om driftskonsesjon suppleres med informasjon 

omkring reguleringsplan samt driftsplan. 

 

Økonomiske forhold 

Tiltaket vil kunne gi økonomiske konsekvenser for kommunen i form av eventuelle bidrag til 

etablering av nytt fortau langs deler av Samsjøveien, og videre utgifter til drift og vedlikehold 

av dette. Eventuell fordeling av kostnader behandles ikke som en del av plansaken. For 

øvrig utløser planen trolig ingen økonomiske belastinger for kommunen. 

 

Rådmannens vurdering 

Konsekvensutredning og ROS-analyse: 

Det er gjennomført en vurdering av 12 fagtema for å komme frem til et planforslag som i 

størst mulig grad er tilpasset de stedlige forutsetninger.  Planbeskrivelsen inneholder 

vurdering av de ulike fagtema; Forutsatt at de angitte avbøtende tiltakene i 

reguleringsplanbestemmelsene iverksettes anses planen å generere få negative 

konsekvenser for miljø og samfunn.  

Risiko- og sårbarhets analyse (ROS) har identifisert 13 relevante hendelser, hvorav 5 utgjør 

lav risiko, 6 utgjør middels risiko og 2 utgjør høy risiko; Sårbar fauna /fisk samt fare for akutt 

forurensning fremgår med høy risiko. Forholdene som er avdekket i risiko- og 

sårbarhetsanalysen er i planforslaget ivaretatt gjennom avbøtende tiltak som er sikret i 

plankart og reguleringsbestemmelser. Det anses dermed ikke å være risikoforhold som gjør 

at området anses uegnet for den planlagte utbyggingen. 

 

Innspill og innsigelse: 

Høringsinnspill og innsigelse har i hovedsak omhandlet trafikksikkerhet, økning av trafikk 

som følge av uttak, overvannshåndtering og regulering av driftstider. 

 

Statens vegvesen har etterlyst trafikkløsning som bedre ivaretar de myke trafikantene i 

nedre del av Samsjøveien og kryssing av E16. De har også stilt krav om begrensning av 

maksimalt årlig uttak; begge punkter er ivaretatt i reguleringsplanbestemmelsene.  

 

Fylkesmannen og Direktoratet for mineralforvaltning har utover dette stilt krav om å 

forhindre uheldig avrenning fra driftsområde, fast regulering av anleggets driftstider samt 

stilt krav om at driften skal skje i henhold til mineralloven. Innspillene ivaretas i 

reguleringsplanbestemmelsene. 

 

Midlertidig dispensasjon: 

I 2012 ble det gitt en midlertidig dispensasjon for uttak av masser ved Somma pukkverk, 

denne utløp 15.08.15. Det opplyses om at det kun har vært utført mindre 
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oppryddingsarbeider i pukkverket etter utløp av midlertidig dispensasjon, i påvente av 

vedtatt reguleringsplan. 
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Masseforvaltning: 

Temautredning for masseforvaltning i Ringerike kommune tar for seg en rekke punkter som 

bygger opp under de fordeler som er ved å videreføre og utvikle drift av Somma pukkverk. 

Utnytting av eksisterende uttak, sikre lokalt råstoff, og å ha en bærekraftig masseforvaltning 

taler for at anlegget skal kunne driftes videre med reguleringsplan. 

 

Driftstider/uttak: 

Ved 1. gangs behandling av reguleringsplan Somma pukk tilla Formannskapet et punkt 5:  

Sprenging og knusing må kun foregå i tidsrommet mandag – torsdag 0800-1600 og fredag 

0800-1500. Utkjøring av masse tillates ikke i tidsrommet lørdag 1300 – mandag 0800.  

 

Tilleggspunkt 5. vedtatt av Formannskapet i sak 37/16, 15.03.16 er vurdert opp i mot vedtatt 

temautredningen for masseforvaltning samt andre masseuttak i Ringerike kommune. Det 

fremgår av temautredingen at det i dag kun er ett Pukkverk på Ringerike med gjeldende 

reguleringsplan, Vestsiden pukkverk, Kilemoen 0605_308, vedtatt 15.12.05. Driftstidene er i 

denne planen fastsatt og det er tatt utgangspunkt i disse ved fastsetting av driftstider for 

Somma pukk AS.   

Driftstider for Vestsiden pukk er som følger: 

Drift av anlegget skal normalt foregå mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl.16.00. Lørdager fra 

kl. 07.00 til kl. 13.00, tillates salg og uttransport fra anlegget. I sommerhalvåret tillates drift 

fra kl. 07.00 til kl. 21.00, mandag til fredag. Sprengning tillates mandag til fredag fra kl. 

07.00 til kl. 16.00. Det skal normalt ikke foregå aktivitet i anlegget på høytids- og 

helgedager. 

Det er også sett til driftstidene ved Somma skytebane, som ligger i tilgrensende regulert 

område. Skytetider er der som følger: 

Det tillates skyting til følgende tider:  

Tirsdag - torsdag kl. 16-21  

Lørdager kl. 10-16  

 

Naturmangfold og grøntstruktur: 

Som en del av konsekvensutredningen er det utarbeidet en rapport om naturmangfold; Her 

inngår bl.a. vurdering av planforslaget iht. Naturmangfoldsloven kap. 2. Samlet vurdering er 

at planen har liten til ingen negativ konsekvens for naturmangfoldet. 

 

Støy: 

Det er utarbeidet en støyrapport for pukkverket. Støyberegninger viser at de støyfølsomme 

bygningene i området verken er eller vil bli utsatt for støyforurensning som fører til 

overskridelse av grenseverdien som er angitt i dagens lovverk og retningslinjer, med unntak 

av en hytte som ligger i vurderingssone for støyskjermingstiltak. Med etablering av voll 

kommer også denne hytta utenfor gul sone. For å gi ytterligere reduksjon av fare for 

støyforurensning foreslås det at ferdigvaredeponier plasseres ved støyvollen. Plassering av 

deponiområde er angitt i plankart. 

 

Trafikk: 

Trafikkanalysen viser beregninger på trafikk på Samsjøveien og som følge av den nye 

adkomsten til pukkverket;  

Samsjøveien har en anslått total trafikk på ca. 350 ÅDT, av dette utgjør trafikk til/fra 

boliger/hytter ca. 250 ÅDT. Ny adkomstvei anslås å få trafikkmengde på ca. 100 ÅDT, med 

ca. 50 % tunge kjøretøy. En overføring av tunge kjøretøy og noe hyttetrafikk vil dette få en 

positiv virkning for boligene langs Samsjøveien. 
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På den ca. 250 m lange strekningen fra kryss E16 x Samsjøveien og østover til avkjøring til 

ny adkomst vil det bli en økt tungtrafikk, det er derfor stilt krav om tilrettelegging for sikker 

ferdsel for myke trafikanter. Det vil legges fortau på sørsiden av Samsjøveien, det legges til 

rette for sikker kryssing med fotgjengerovergang inn mot Sommaveien, der det skal 

etableres sykkelparkering og der bussen plukker opp skolebarn. Krysset vil sikres god 

belysning. I tillegg vil fortauet langs Samsjøveien videreføres helt frem til E16, der vil det 

være tilrettelagt for kryssing av E16, uten skilt og markering i kjørebanen, det tilrettelegges 

for å gå/sykle inntil vei. Område som tilrettelegges for kryssing skal sikres med god 

belysning. 

 

Trafikksikker gangadkomst mellom busslommene og fortau, samt kryssing av E16 inngår 

som en del av rekkefølgekravet i reguleringsbestemmelse § 6. Teknisk plan skal utarbeides 

og godkjennes av Ringerike kommune før igangsetting av tiltak. 

 

Samlet vurdering: 

I samband med revisjon av kommuneplanens arealdel er temautredningen for 

masseforvaltning utarbeidet og vedtatt. Av denne fremgår det at utnytting av eksisterende 

masseuttak skal prioriteres fremfor å åpne nye.  

 

Av kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 30.04.15 fremgår det at Ringerike skal bevare et 

rikt og variert landskap, natur- og kulturmiljø samt god vannkvalitet gjennom en bærekraftig 

masseforvaltning, herunder sikre ressurser og uttaksområder for framtidig behov, samt 

redusere miljø- og samfunnsbelastning.  

 

Det vurderes at fordelene med å utvide Somma pukk er større enn ulempene; Etter en 

samlet vurdering og med bakgrunn i retningslinjer i Kommuneplan anbefaler Rådmann at 

detaljplan for Somma pukkverk vedtas. 

 



  Sak 150/16 

 

 Side 47 av 94   

 

Vedlegg 
0. Oversiktskart 

1. Plankart, 2. gangs behandling, datert 15.02.16 

2. Reguleringsplanbestemmelser, 2. gangs behandling, datert 18.10.16 

3. Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 18.10.16 

4. Vedlegg planbeskrivelsen: 

- Trafikkanalyse 

- KU Naturmangfold 

- KU Landskapsbilde 

- Støyrapport 

- Vibrasjonsvurdering 

- Arkeologisk rapport 

- ROS-analyse 

- Teknisk underlag – grovprosjektert veg 

5. Illustrasjon kryssområde, forslag til teknisk plan. 

6. Høringsinnspill med rådmannens kommentar etter 1. gangs behandling 

7. Saksframlegg 1. gangs behandling 

8. Dispensasjonsvedtak 15.08.12 

9. Brev fra Statens vegvesen, innsigelsen trekkes, datert 24.10.16 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.10.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konst. Enhetsleder miljø- og arealforvaltningen: Elin Green 

Avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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Arkivsaksnr.: 16/5711-1   Arkiv: 610  

 

Helhetlig oppgradering av Storgata 21, - "Regnbuen"  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
212/16 Formannskapet 15.11.2016 

151/16 Kommunestyret 24.11.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Prosjektet avsluttes. Det foretas en teknisk gjennomgang av eiendommen for å se på nødvendig 

vedlikehold/oppgradering. Viser til budsjettvedtak for 2017.» 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 
 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret ba i sak 16/3527 rådmannen om å inngå en intensjonsavtale med HOME 

Ringerike og Energikanalen AS om en mulig helhetlig oppgradering av Storgata 21 (vedlegg 1). 

Likeledes at det ble gjennomført et forprosjekt for å etablere nødvendig beslutningsgrunnlag for 

endelig oppdrag, herunder beskrivelse av bygningenes tilstand (hovedbygning med tilstøtende 

arealer) samt kostnadsramme for ønskede tiltak.  

 

Beskrivelse av saken 

Storgata 21 ligger i den sørlige delen av Hønefoss sentrum, like ved Kvernbergsund bru. 

Eiendommen inneholder et bolighus og en og en sidebygning. De er sammenbygd med et 

lavere mellombygg. Bolighuset er et halvannenetasjes trehus med nyklassistiske detaljer.  

Bolighuset er trolig oppført i bindingsverk og har liggende panel. Taket er halvvalmet og er 

tekket med teglstein. Bolighuset har i hovedsak nyere vinduer. Sidebygningen er en pusset 

teglsteinsbygning. Fasadene illuderer liggende panel. De to bygningene er forbundet med 

et mellombygg som har en overbygget gang støttet opp av søyler. Mellombygget har dører 

med store smijernsbeslag. 

Storgata 21 ble bygget omkring 1900 som bolig for Otto Christophersen, som var prost i 

Hønefoss fra 1898 til 1928. Sidebygningen og mellombygget er fra 1915, tegnet av arkitekt 

Hurum. 

Huset ble testamentert til Hønefoss kommune I 1929 mot at enken etter Prosten fikk bo der så 

lenge hun levde, og at eiendommen så skulle benyttes som prestebolig for sognepresten i 
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Hønefoss så lenge som statskirkeembetet eksisterte. Ringerike kommune påtok seg 

vedlikeholdsansvaret for bygningsmasse og hageanlegg.   

På grunn av boligens tilstand, og behov for å benytte eiendommen til annen kommunal 

virksomhet, stilte kommunen, i samråd med Thunsberg bispedømme annen bolig for prest 

til disposisjon i Owrensgate 31. 

1.1.2015 opphørte kommunens plikt til å holde tjenestebolig for prest, samtidig som 

boplikten for prester også opphørte. Det prosjektet som nå initieres, antas derfor ikke å 

komme i konflikt med tidligere testament.  

Storgata 21 er vurdert til å ha høy verneverdi i Ringerike kommunes kulturminneregistrering 

for Hønefoss sentrum. Anlegget er et godt eksempel på større villaer fra begynnelsen av 

1900-tallet. Bygningen har høy arkitektonisk verdi og har i hovedsak alle eldre 

bygningsdeler bevart. Bygningen vurderes også å ha kulturhistorisk verdi som tidligere 

prestebolig.  

Eiendommen ligger innenfor et område som er foreslått avsatt til hensynssone c) bevaring 

av kulturmiljø i kommuneplanens arealdel som nå er under rullering (ref. Ringerike 

kommune miljø/areal og utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune – vedlegg 2). 

Det har vært dialog mellom Ringerike kommune og kulturvernkonsulent i Buskerud 

fylkeskommune. Ringerike kommune har mottatt innspill knyttet til planlagte tiltak, og har 

selv utarbeidet et foreløpig svar som skal anses som et veiledende notat i forkant av 

søknad om tillatelse til gjennomføring av planlagt oppgradering (vedlegg 3). 

Ringerike kommune har, som andre kommuner, en viktig rolle overfor innbyggere som 

kunnskapsformidler og for påvirkning av holdninger knyttet til energibruk og energi- og 

klimatiltak. Dette er imidlertid et arbeid det er vanskelig for en kommune å utføre 

tilfredsstillende basert på egen kompetanse og ressurser. 

HOME Ringerike er en samarbeidsgruppe, bestående av energirådgiver, elektro og vvs. 

HOME Ringerike er en spin-off av det EU-finansierte forskningsprosjektet COHERENO 

(Collaboration for housing nZEB renovation). Gruppa har gjennomført et forprosjekt 

finansiert av Innovasjon Norge, der ett av prosjektmålene var inngåelse av avtale om et 

forbildeprosjekt knyttet til helhetlig oppgradering av en bolig. I denne forbindelse har HOME 

Ringerike besluttet å tilby Ringerike kommune et forbildeprosjekt utført uten fortjeneste. 

Dette da under forutsetning om å kunne bruke forbildeprosjektet som referanse i videre 

markedskommunikasjon. 

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken. Et av 

Husbankens hovedmål er å legge til rette for at flere boliger og bygg skal være tilpasset en 

stadig aldrende befolkning, og klima- og miljøutfordringene vi står overfor. Husbankens 

kompetanse-tilskudd til bærekraftig bolig- og byggekvalitet skal være en pådriver for 

utvikling og bruk av nye løsninger og metoder i bolig- og byggsektoren. 

Energikanalen AS har en tjenesteleveranseavtale med Ringerike kommune. Energikanalen 

leverer en uavhengig og gratis energirådgivningstjeneste overfor boligeiere. Samtidig 

bygger Energikanalen opp verdinettverk for samarbeidende aktører, for 

kompetanseutveksling mellom ulike fagmiljøer, bransjer og private- og offentlige aktører. 

Energikanalen bidrar også med tilførsel/etablering av utviklingsprosjekter som er relevant 

for innsatsområdet.  

Energikanalen AS er innvilget kompetansetilskudd fra Husbanken til «Formidling av 

erfaringer fra prosjekt for tverrfaglig samarbeidsmetodikk og visningshus». Målet med 

formidlingsprosjektet er å få flere bedrifter og boligeiere på Ringerike til å satse på helhetlig 

oppgradering av eneboliger, som et ledd i COHERENO-prosjektet. Prosjektet skal formidle 

resultater og erfaringer knyttet til fremtidsrettede energiløsninger for eneboliger, blant annet 

fra samarbeidsprosjektet HOME Ringerike og ved bruk av visningshus. 
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Planlagte tiltak 

I forprosjektet er det foretatt befaringer fra HOME Ringerike, med byggeteknisk vurdering. 

Det er samtidig innhentet opplysninger om dagens bruker-/ansattbehov samt tanker om 

fleksibilitet ift eventuelle endrede fremtidige bruksbehov. 

Tidsvinduet for en totalrehabilitering synes å være tilstede. Bygningsmassen er fortsatt solid 

og vurderes til å utgjøre et godt utgangspunkt. Bygget har ingen påviste store skader. Det 

er noe synlige fukt og råteskader og noen, mindre alvorlige, setningsskader. Bygningen er 

generelt moden for omfattende rehabilitering. 

Plandisposisjonen gir fleksibilitet og vil trolig være egnet for både dagens og morgendagens 

bruk. Investeringer og vedlikehold foretatt etter bygningens oppførelse er «nedbetalt» 

og/eller kan ivaretas gjennom en helhetlig oppgradering. 

Ut fra byggeteknisk status og bruksbehov, er det utarbeidet en anbefalt tiltaksplan. 

Tiltaksplanen er hensyntatt hensiktsmessighet for en helhetlig oppgradering samt fokus på 

energi & miljø, bærekraftig byggeskikk og universell utforming. Den gamle presteboligen har 

høy verneverdi og er absolutt verdt å ta vare på for fremtiden. HOME Ringerike vurderer 

tilstanden og potensialet for en helhetlig oppgradering til bedre standard etter dagens krav, 

til å være godt tilstede. Det anses realistisk å gjennomføre en omfattende 

energirehabilitering kombinert med ivaretakelse av byggeskikk. Basert på bygningens 

rehabiliteringsbehov, synes en tiltaksplan for oppgradering til nivå for lavenergibolig 

hensiktsmessig (nivå 2 i Enovas støtteordning). 

Den anbefalte oppgraderingen vil også danne grunnlag for kompetanseutveksling på tvers 

av fag og sektorer, inkludert videregående skoleverk. Oppgraderingen vurderes samtidig til 

å være relevant for en rekke boligeiere, og da i særdeleshet eiere av eldre villaer og 

verneverdige bygg. Storgata 21 vurderes til å være svært godt egnet som forbildeprosjekt 

og visningshus. 

Den midtre delen av bygget er en tidligere stall, som pr i dag kun benyttes som lagerrom. 

For å øke bruksverdien og ivaretakelsen, anbefaler HOME Ringerike en ombygging av dette 

mellombygget. Det er således utarbeidet en skisse, der en glassfasade vil gi nødvendig 

tilgang på dagslys. 

 

Tiltaket vil igjen åpne for noe omdisponering av tilstøtende rom, slik at et mindre storkjøkken 

kan etableres. Dette vil i tillegg til bedret drift for Regnbuen kunne åpne opp for eksempelvis 

en fremtidig «eldrekafé» eller liknende. Tiltaket er drøftet med byggesaksavdelingen i 

Ringerike kommune, og vil følges opp videre for nærmere vurdering opp mot byggeskikk og 

vern. 

Denne type tiltak, i tillegg til særskilte krav for ivaretakelse av opprinnelige bygningsdetaljer 

og tilbakeføring til originale uttrykk, vil være kostnadsdrivende for en helhetlig oppgradering. 
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Eksempelvis er originale vinduer tidligere skiftet ut. Det anbefales derfor under 

oppgraderingen å sette inn vinduer av tidsriktig stil og utseende.  

HOME Ringerike og Energikanalen har lagt følgende momenter til grunn for en anbefaling 

om helhetlig oppgradering av boligen, med økt bruksverdi og ivaretakelse/forbedring av 

byggeskikk: 

 Bygningen har høy verneverdi 

 Høy arkitektonisk og kulturhistorisk verdi 

 Svært sentral og eksponert plassering 

 Dagens arealutnyttelse (bruksareal) er uhensiktsmessig 

 Bygningen er fortsatt solid, men det registrerte forfallet krever en omfattende 

rehabilitering 

 Realistisk og forsvarlig med vesentlig forbedring av energiklassifisering 

 Reduserte energikostnader 

 Ligger til rette for samarbeid og kompetanseutveksling 

 Svært godt egnet som forbildeprosjekt og visningshus for regionens boligeiere 

 Åpner for bruk av kompetansetilskudd fra Husbanken 

 Ombygging (hensyntatt byggeskikk) åpner for fremtidig fleksibel utnyttelse 

 Vesentlig forbedret brukeropplevelse for Regnbuens brukere og ansatte 

 Involvering av regionale aktører (med gunstig prising, gaver og støtte) 

 Utløser økonomiske tilskudd (Enova m/flere) 

 Vesentlig kostnadsbesparelse for Ringerike kommune ved prising uten fortjeneste 

(tømrer, elektro og vvs) 

 

 

Rådmannens vurdering 

Storgata 21 er en flott to etasjes bygning fra tidlig 1900-tallet med garasjeanlegg, verksted m/loft. 

Etter at rundkjøringen i Hauglikrysset ble etablert, ligger eiendommen svært sentralt og vil være en 

del av «inngangsporten» til Hønefoss by. I tilknytning til eiendommen er det også et attraktivt 

hageanlegg med strandlinje til Storelva.  

Det antas å være ca. 9000 boliger i Ringeriksregionen som er bygget før 1985 (første nasjonale 

plan-/bygningslov). Mange av disse har store oppussingsbehov, med de utfordringer dette skaper 

for eierne når det gjelder ønske om modernisering, komfortøkning, reduserte utslipp samt 

energiomlegging og –effektivisering. Eiernes utfordringer speiles først og fremst i manglende 

samarbeid og koordinering mellom de ulike fagene samt kompetanse, både egenkompetanse men 

også innen næringsliv og hos offentlige aktører. 

Energikanalen AS har henvendt seg til Ringerike kommune med forespørsel om 

muligheter for sammen med nevnte aktører å renovere Storgata 21 med framtidsrettede 

energiløsninger. Hensikten er å benytte huset som et forbildeprosjekt for helhetlig 

oppgradering, samt benytte boligen som «visningshus". På denne måten ønsker man å 

markedsføre informasjon og kunnskap, stimulere til grønn næringsutvikling, vise de gode 

løsninger og riktige beslutninger, belyse økonomiske forhold og presentere aktuelle 

leverandører og utøvere. Et visningsobjekt vil også lette arbeidet med å utvikle tverrfaglig 

arbeidsmetodikk med kundeinvolvering, samt å utvikle tydelige markedskonsept som 

kan kommuniseres i markedet. 
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Gruppa HOME Ringerike vil sommeren 2016 søke hovedprosjekt under Bedriftsnettverk, eventuelt 

OFU-prosjekt med Ringerike kommune, i Innovasjon Norge. For kvalifisering til midler i 

Bedriftsnettverk er det en forutsetning med 1-2 forbildeprosjekter. Med bakgrunn i dette tilbyr 

gruppa HOME Ringerike å gjennomføre en helhetlig oppgradering av Storgata 21 uten fortjeneste, 

mot at boligen kan benyttes som visningshus. 

Med Nye Hønefoss videregående skole er det skapt spennende muligheter for 

bedriftsnettverk og kompetanseutveksling mellom utdanning, offentlige aktører og privat 

næringsliv. Framtidsrettede energiløsninger krever ny kompetanse og retninger innen 

utdanning, som igjen skal sikre næringslivets behov. 

Ringerike kommune har et mål om å være en grønn region. I henhold til vedtatt klimaplan skal 

Ringerike være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybare energikilder og reduksjon 

av klimagassutslipp, slik at vårt lokalsamfunn ikke belaster mer enn at det er bærekraftig globalt. I 

energi- og klimaplanen for Ringerike kommune er det blant annet definert følgende hovedmål:  

«Kommunen skal utnytte sin rolle som pådriver og kunnskapsformidler for å bidra til økt 

kunnskap om energi og klima i Ringerike».  

Rådmannen er positiv til denne forespørselen. Dette både fordi prosjektet gir kommunen en 

profileringsmulighet relatert til de «grønne» visjonene, samtidig som det styrker det engasjement 

som er utvist i forhold til kompetanseutvikling og næringsutvikling. Prosjektet vil sannsynligvis 

vekke oppmerksomhet ut over Ringeriksregionens grenser, og bekrefte at Ringerike kommune tar et 

medansvar for både brukergruppa og en bærekraftig boligutvikling. Et visningshus vil være en flott 

involvering av befolkningen for unik tilnærming og hjelp til oppstart av private tiltaksprosjekter. 

Likeens vil det stimulere kompetanseutvikling/utveksling mellom alle berørte parter, inklusivt 

formidling av løsninger og virkemidler fra bransjer og offentlige aktører (Sintef, Husbanken, Enova 

mv).  

Storgata 21 trenger renovering, og på grunn av eiendommens beliggenhet må kommunen prioritere 

dette. Deltakelse i et slikt prosjekt vil gi kommunen svært rimelige renoveringskostnader gjennom 

materiell levert uten påslag for fortjeneste og lav prising av arbeidet (sannsynlig en del 

gratisleveranser på materiell/utstyr), økonomiske tilskudd (Enova, stiftelser o.l.) og reduserte 

framtidige driftskostnader. Dette vil sikre ivaretakelse og høyning av en flott og verneverdig 

bygning, strategisk plassert ved «porten til sentrum».  

Kommunen vil også bli tilført kompetanse, og få et langt bedre beslutningsgrunnlag 

(vedlikehold og driftsutgifter kontra investering og besparelser) for øvrige kommunale 

boliger. 

 Siden kommunestyret i sak 16/3527 vedtok å inngå en intensjonsavtale for videre 

planlegging, har prosjektet møtt på visse vansker som har forsinket framdriften. Dette 

gjelder spørsmålet om Ringerike kommune må følge lov og avtaleverk (Forskrift om 

offentlige anskaffelser) når det gjelder slike samarbeidsprosjekter der andre aktører i stor 

grad vil være med å betale kostnadene. Rådmannen gjorde den gang sin vurdering ut i fra 

forskriftens § 1-3 pkt.2, der det står: «Forskriften får ikke anvendelse på forsknings- og 

utviklingstjenester, når oppdragsgiver ikke fullt ut betaler for tjenesten eller den ikke fullt 

ut tilfaller oppdragsgiver til bruk i hans virksomhet». Det er i ettertid klart at dette 

prosjektet ikke kommer inne under begrepet «forsknings- og utviklingstjenester», og det 

er vanskelig å se hvordan dette kan løses. Rådmannen har derfor tatt initiativ til at 

problemstillingen legges fram for advokatfirma «Anskaffelseseksperten» som har landets 

fremste kompetanse på området. Inntil tilfredsstillende avklaringer på problemstillingen 

foreligger, vil ikke rådmannen ta ytterligere skritt for å realisere prosjektet. Det er ikke gitt 

at prosjektet da kan gjennomføres med de samarbeidskonstellasjoner som ansees 

nødvendig for realisering. 
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Formannskapet har i sitt forslag til budsjett 2017 lagt inn en avsetning på fem mill. kroner 

til formålet. En ting er kommunens vedlikeholdsansvar, men tjenestetilbudet til 

brukergruppen trenger et «løft». Rådmannen har innhentet opplysninger fra eget 

fagmiljø, som bekrefter at innenfor dagens driftsrammer kan avdelingen gi et godt tilbud 

alle hverdager (se aktivitetsplan vedlegg 4). I avdelingens egen skisse ligger også et 

velutstyrt trimrom m/dusjfasiliteter, og være et nyttig supplement til all fysisk aktivitet som 

ansees svært heldig for denne brukergruppen. I tillegg vil de skisserte muligheter for 

f.eks. kontorfasiliteter for tilstedeværende personell og eldrekafé kunne realiseres, 

dersom det ressursmessig legges til rette for dette.  

Rådmannen har bedt om innspill/kommentarer fra HOME Ringerike på en mulig reell 

kostnadsramme. Dette er svært vanskelig, da det ennå ikke er inngått avtaler om eksakt 

omfang på arbeidene. Rådmannen tenker da først og fremst på valg av energikilde/kilder 

(strøm, fjernvarme, varme fra elva, jordvarme, kombiløsninger), ombygging av midtdelen 

til kafe osv. Denne oversikten er et overslag, og må ikke oppfattes som et tilbud (vedlegg 

4). Ut i fra denne oversikten vil ikke rådmannen tilrå at prosjektet gjennomføres.  Det må 

være en forutsetning at kommunens andel ikke overskrider budsjettavsetningen (5 

millioner) i 2017.  

 

Vedlegg 

1. Intensjonsavtale 

2. Notat Buskerud fylkeskommune, - utviklingsavdelingen 

3. Notat Ringerike kommune, Miljø og arealplanlegging 

4. Aktivitetsplan 

5. Kostnadsoverslag 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.11.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 16/5588-1   Arkiv: X31 &13  

 

Høring lokal struktur. Politimesterens anbefaling.  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
213/16 Formannskapet 15.11.2016 

152/16 Kommunestyret 24.11.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1) Ringerike kommune mener tidligere Nordre Buskerud politidistrikt må bestå som egen 

geografisk driftsenhet i politidistrikt Sør-Øst, styrt fra Hønefoss. 

2) Ringerike kommune mener Hønefoss politistasjon skal  bestå og videreutvikles som 

både tjenesteenhet og egen politistasjon i det nye politidistriktet. 

3) Ringerike kommune mener det er helt nødvendig at politiet i Hønefoss beholder gode 

fagmiljøer for etterforskning av straffesaker, herunder alvorlig kriminalitet. Videre at 

man har et operativt politi som er i stand til både å  avverge, forebygge og avdekke 

kriminalitet, samt har tilstrekkelig beredskap til å takle større og ekstraordinære 

hendelser. Ringerike kommune vil videre peke på viktigheten av at man i Hønefoss 

beholder sentralarrest og egen påtalegruppe. 

4) Ringerike kommune vil peke på nødvendigheten av at ressurser, både økonomiske og 

personellmessige, ikke blir sentralisert til andre byer i politidistriktet. Kommunen 

forventer at politiets lokalkunnskap ikke blir svekket, og at organiseringen ivaretar 

dette. 

5) Ringerike kommune legger til grunn at ledelsen i politidistrikt Sør-Øst er kjent med den 

befolkningsveksten som vil komme i Ringeriksregionen i løpet av få år som en følge av 

Ringeriksbanen og ny E-16. Dette vil også påvirke politiets arbeid. Kommunen 

forventer at politimesteren legger avgjørende vekt på dette ved organiseringen av 

politidistriktet, og at man av den grunn imøtekommer kommunens oppfatning i pkt 1 

og 2.» 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 
 

Fakta/ saksopplysninger: 

 

Stortinget har vedtatt en reduksjon av antall politidistrikt. Fra 27 til 12 politidistrikter. Fra 

01.01.16 ble fire politidistrikt( Nordre Buskerud, Søndre Buskerud, Telemark og Vestfold) 

slått sammen til Sør- Øst politidistrikt.  Christine Fossen ble utnevnt som politimester. 
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I løpet av 2016- 2017 skal det nye politidistriktet finne sin form til beste for de som bor og 

oppholder seg i vårt distrikt.  

 

Målene med nærpolitireformen er at den nye organiseringen skal gi effekter gjennom: 

 

1) Et mer tilgjengelig og tilstedeværende 

politi med god lokal forankring og 

samhandling. 

4) Et politi med bedre kompetanse og 

kapasitet som deler kunnskap og lærer av 

erfaringer 

2) Et mer enhetlig politi som leverer 

likere polititjenester med bedre 

kvalitet over hele landet 

5) Et politi som skaper bedre resultater i en 

kultur preget av åpenhet og tillitt, gjennom 

god ledelse og aktivt medarbeiderskap. 

3) Et politi med mer målrettet innsats på 

forebyggende etterforskning og 

beredskap  

6) Et politi som arbeider mer effektivt ved å 

ta i bruk bedre metoder og ny teknologi. 

 

Kommunene i Sør- Øst politidistrikt fikk den 15.10.16 politimesternes tilrådning til endringer 

av politiets lokale struktur i Sør- Øst politidistrikt på høring. Høringsfristen er satt til den 

01.12.16. Politimesterens sin endelige tilrådning til effektivisering av tjenesteenheter og 

tjenestesteder skal sendes Politidirektoratet innen den 15.12.16. Politidirektoratet beslutter 

inndeling i lensmannsdistrikter og politidistrikter og sammenslåing eller avvikling av 

lensmannskontorer og politistasjoner.  

Berørte kommuner kan påklage beslutningen til Justis- og beredskapsdepartementet. Det er 

gitt en egen forskrift for denne klageadgangen. Tjenestestrukturen skal evalueres etter fire 

år. 

 

Plan for involvering: 

 Politimesterens tilrådning 15.10.16 

 Høringskonferanser avholdes i perioden 15.10.16 -1.12.16 

 Høringsfrist utgår 1.12.16 

 Beslutning om endelig struktur fra Politidirektoratet januar 2017. 

 Klagefrist for kommunene  

 Endelig beslutning av lokal struktur våren 2017( dato ikke avklart) 
 

I høringen bes det spesielt om tilbakemelding på forslag om: 

 Ny inndeling i geografiske driftsenheter 

 Ny inndeling i lennsmann- og politistasjonsdistrikter( tjenesteeneheter) 

 Sammenslåing eller avvikling av lensmannskontorer og politistasjoner ( tjenestesteder) 
 

 

Justis – og beredskaps departementet har gitt Politidirektoratet i oppdrag å fastsette 

politidistriktenes lokale struktur. Endringer i tjenesteenheter og tjenestesteder skal besluttes 

i Politidirektoratet, etter tilrådning fra politimesteren. Geografiske driftsenheter skal besluttes 

lokalt, dvs politimesteren, etter lokale forhandlinger i politidistriktene.  

 

Litt om prosessen 

 

Tilrådningen som nå er sendt på høring bygger på innspill gitt av ansatte, ledere, 

fagforeninger, vernetjeneste, innspill fra kommunene gjennom dialogmøter, 

styringsgruppemøter og en skriftlig spørreundersøkelse til ansatte og kommunene. 
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Nærpolitireformen er organisert som et lokalt prosjekt i politidistriktet. Politimesteren er 

prosjekteier. Det er nedsatt 7 ulike arbeidsgrupper. For dette arbeidet er det også en 

styringsgruppe med representanter fra politidistriktene og ansatte. 

 

Det er kun de funksjoner som er besluttet lagt inn under de geografiske driftsenhetene, 

samt politimesterens beslutning om funksjonsfordeling, som er behandlet i denne 

rapporten.  

 

For politiets lokale struktur er styringsgruppen utvidet med representanter fra kommunene i 

de tre fylkene. I den utvidede styringsgruppen har Hilde Brørby Fivelsdal deltatt fra 

regionen. 

 

Den utvidede styringsgruppen har avholdt 4 møter tidsrommet mellom 22 aug og 11 okt. 

Styringsgruppen har godkjent plan for lokal involvering samt arbeidsgruppens mandat. 

Styringsgruppen har gjennom prosessen gitt gode og konstruktive innspill til lokal struktur. 

 

Arbeidsgruppen for lokal struktur har fra etableringen 18 august avholdt 9 møter. 

Denne arbeidsgruppen, har jobbet frem fire alternativer til ny organisering. 

 

Det ble gitt en orientering om arbeidet med nærpolitireformen om prosessen og foreløpig 

utkast til anbefaling fra arbeidsgruppen i Rådet for Ringeriksregionen den 3.10.16. 

Det ble gitt orientering om de ulike forslagene om GDE, tjenesteenheter og tjenestesteder.   

 

Den 15.10.16 ble politimesterens tilrådning til lokal struktur sendt på høring til kommunene i 

Sør-Øst politidistrikt. 

 
Rådmennene har bedt om at det utarbeides en felles sak som behandles i Ringerikstinget 

og kommunestyrene i løpet av novemeber. I tillegg er politimesteren invitert til 

Ringerikstingets møte den 23 november. 

 

Dagens Sør- Øst politidistrikt. 

 

Sør–Øst politidistrikt består i dag av 54 kommuner fra 4 fylker.  

 

I Sør- Øst politidistrikt bor det 701 700 innbyggere. I tillegg har distriktet mange 

hytteområder og turistattraksjoner. Totalt utgjør geografien innenfor distriktet 32657km2 

 

Sør- Øst består av fire tidligere politidistrikter eller 12 geografiske områder og 43 

tjenestesteder (11 politistasjoner, 31 lensmannskontorer, 1 politipost)  

 

I tillegg finnes:  

1 felles forvaltningsenhet 

1 barnehus 

2 øvingssenter 

 

Distriktet har pr i dag en dekning på 1,46 politi pr 1000 innbygger. Det nasjonale målet er 

for 2020 er at det skal være 2 politi pr 1000 innbygger.  

 

Det er ca 1600 ansatte 

48 000 straffesaker. Flest lovbrudd skjer i byene ved E18, og i de tettest befolkede 

områdene. 

Budsjett på ca 1,2 mrd kroner. 

De fire politidistriktene i Sør- Øst har i dag ulik organisering. 
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Nordre Buskerud 

Er i dag organisert i to regioner. Region nord Hallingdal og region sør. Det er sivilt ansatte 

og politi på alle tjenestestedene, med unntak av Flå der er en lensmann. 

 

Region nord Hallingdal består av kommunene Hol, Ål. Gol, Hemsedal, Nes og Flå. 

Dagens organisering har god fleksibilitet. De ansatte bidrar både med vakt, beredskap og 

etterforskningsarbeid.  Etter at dagens organisering ble innført kan regionen vise til gode 

resultater. 

 

Region sør består av kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum, Krødsherad og 

Sigdal. 

Polititjenesten i regionen ledes fra Hønefoss politistasjon med seksjonsleder for det 

operative og seksjonsleder for etterforskning. Hønefoss huser Nordre Buskeruds 

operasjonssentral. 

 

Det er døgnbemannet vaktsamarbeid i hele regionen på felles vakt- og beredskapsliste. Det 

forebyggende arbeidet ledes fra Hønefoss politistasjon og er underlagt seksjonsleder 

etterforskning. 

 

Noen utfordringer med dagens organisering er at lensmenn ikke lenger har personellansvar 

for de mannskap som er stedsplassert på kontoret. Dette blir kunstig da lensmann har 

ansvaret for å drifte kontoret og skal svare for polititjenesten til bygdas innbyggere. 

 

 

Hva er vurdert 

 

Dette dokumentet foreslår endringer i Sør- Øst politidistrikts geografiske driftsenhets- 

tjenesteenhets og tjenestestedsstruktur og det skisseres 4 alternativer til ny organisering. 

 

De alternative forslagene bygger på: 

 Kunnskap og erfaringer fra dagens struktur 

 Politiske målsettinger og føringer i Nærpolitireformen 

 Politiske målsettinger og det ansvaret som er lagt til tjenesteenheter og tjenestesteder. 

 Innspill fra kommuner, ansatte og ledere i Sør-Øst politidistrikt. 
 

Arbeidsgruppen har jobbet frem to forslag til Geografiske driftsenheter og to forslag til 

tjenesteenheter. Antall tjenestesteder er likt i begge forslagene. 

 

Politimesterens tilrådning er alternativ 1. 

 

Bestående av 3 geografiske driftsenheter, 5 tjenesteenheter og 21 tjenestesteder. 

 

Krav til geografisk driftsenhet 

 

Geografisk driftsenhet har det overordnede ansvar for å lede og koordinere ressursene ved 

de underlagte tjenesteenheter med tjenestesteder. 

Den vesentligste tjenesteproduksjonen i politidistriktet skal skje i de geografiske 

driftsenhetene. 

Driftssenhetsleder er også tjenesteenehetsleder og tjenesteleder for et tjenestested. 

 

Lederen har budsjett-, resultat og personalansvar for hele den geografiske driftsenheten og 

skal ivareta administrative oppgaver for tjenestestedene. Lederen av driftsenheten skal sitte 

i politimesterens ledergruppe. 
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 Har som hovedregel ansvar for polititjenesten innenfor sitt geografiske 
ansvarsområde og må ha tilstrekkelig ressurser med riktig kompetanse for å 

kunne yte det som er fastlagt. 

 Har ansvar for at det er tilstrekkelig vakt - og patruljetjeneste i driftsenheten, og 
at det utarbeides hensiktsmessige arbeids- og bemanningsplaner. 

 Har ansvar for å forebygge og bekjempe kriminalitet innenfor sitt geografiske 
område, og skal ved behov støtte andre enheter i eget distrikt og andre 

politidistrikter og særorgan. 

 Skal sørge for koordinering av det forebyggende arbeidet og tilrettelegge for at 
både politipatruljer og etterforskningsarbeidet er forankret i en forebyggende 

strategi. 

 Har ansvar for lokal forankring og samarbeid med kommunene og lokale 

samarbeidsparter enkeltvis eller samlet i driftsenhetens geografiske område. 

 

Nordre Buskerud politidistrikt er ikke foreslått som en egen geografisk driftsenhet i 

politimesternes tilrådning. 

 

Krav til tjenesteenhet 

 

Tjenesteeneheter er lensmannsdistrikter eller politistasjonsdistrikter. Det meste av 

tjenesteproduksjonen og publikumskontakten i politidistriktet skal ivaretas av 

tjenesteenehetene 

 

Politidirektoratet har gitt føringer på hvilke oppgaver og kvalitetskrav som 

Tjenesteenhetene skal ivareta. Kravene skal virke dimensjonerende for politidistriktenes 

inndeling i tjenesteenheter, og være retningsgivende for hvilke tjenestesteder som skal 

opprettholdes og hvilke som skal slås sammen. 

 

Oppgaver: 

 

 Levere ressurser til vakt - og patruljetjenesten 

 Ha publikumsekspedisjon 

 Utføre kriminalitetsforebyggende arbeid 

 Etterforske det store flertall av straffesaker 

 Ha kontakt med samarbeidspartnere 

 Utføre sivil rettspleie og enkelte forvaltningsoppgaver som ikke blir lagt til Felles 
enhet for utlending og forvaltning. 

 

 
Kvalitetskrav: 

 

 Motta anmeldelser, søknader og andre henvendelser, samt gi publikum veiledning 
om politiets tjenestetilbud 

 Bidra til et kvalitativt løft for etterforskningsarbeidet 

 Ha tjenestesteder med fleksible åpningstider som gjør det mulig å få utført 
tjenester hos politiet utenfor kontortid minst en dag i uken. 

 Omfatte tjenestesteder som er lokalisert slik at minst 90 % av innbyggerne i 
politidistriktet har maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste tjenestested. 
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Politimesteren skal, innenfor rammene gitt fra Politidirektoratet, sørge for at tjenestestedene 

får tilstrekkelig bemanning til å løse sine oppgaver. 

 

I politimesternes tilrådning er Hønefoss foreslått som tjenesteenhet 5 med tjenestestedene: 

Hønefoss(Ringerike, Hole og Jevnaker), Modum(Modum, Sigdal og Krødsherad), Gol og 

Hemsedal 

(Flå, Nes, Gol, Hemsedal) og Hol( Ål og Gol) 

 

Krav til tjenestesteder. 

 

Et tjenestested er et fysisk sted, et bygg eller del av en bygning, for eksempel et 

lensmannskontor, en politistasjon eller en politipost. Tjenestesteder ligger organisatorisk 

underordnet en tjenesteenhet. Det skal være et sted hvor publikum kan henvende seg til  

politiet og hvor det ytes polititjenester. Det er satt som krav at minimum 90 % av 

innbyggerne skal ha maksimalt 45 minutters kjøretid fra der de bor til nærmeste 

tjenestested. 

 

Politidirektoratet har gitt føringer om at et tjenestested skal:  

 

 Ha faste, annonserte åpningstider for å skape forutsigbarhet for publikum 

 Ha åpningstider flere dager i uken. 

 Må kunne ta imot anmeldelser 

 Kunne gi veiledning til publikum om politiets tjenestetilbud 

 Kunne gi publikum hjelp til å komme videre, der de aktuelle polititjenestene ikke 
leveres på tjenestestedet. 

 

Forvaltningstjenester og sivil rettspleie inngår ikke i minimumskravet til hva som regnes som 

et tjenestested. 

Hvilke tilbud som gis fra hvert tjenestested, samt åpningstider, behandles i lokal prosess 

med kommunene. 

 

I politimesterens tilrådning er Jevnaker lensmannskontor foreslått nedlagt. 

 

 

Samhandling med kommunene – politikontakt 

Samhandlingen med kommunene skal styrkes med politikontakt, politiråd og planmessig og 

systematisk samarbeid om polititjeneste og forebygging. 

Alle kommuner skal ha en fast politikontakt som sin primære kontaktflate med politiet. 

Politikontakten får en særdeles viktig rolle innenfor politiets forebyggende arbeid og i 

samarbeid med kommunen. Se pkt 5.1.1 i rapporten. 

Politiet vil i samarbeid med kommunene utarbeide en gjensidig forpliktende handlingsplan 

for det forebyggende arbeidet. Se pkt 6.2 i rapporten. 

 

 

Politiråd 

Alle kommuner i Sør-Øst politidistrikt har polititråd, men de fungerer i dag veldig forskjellig. 

 

Det er derfor utarbeidet felles retningslinjer for politiråd i Sør-Øst politidistrikt, som vil bli 

implementert. Disse følger som vedlagt til rapporten. 
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Politimesterens tilrådning. 

 

 

Politimesterens forslag til ny struktur. 

 

 

 

 

 
 

 

Politimesterens vurdering av alternativer: 

 

I rapporten er det redegjort for ulike styrker og svakheter, muligheter og 

begrensninger ved dagens situasjon med fire regioner(Nordre Buskerud, Søndre 

Buskerud, Vestfold og Tele mark). 

 

Hensikten med redegjørelsen er å skape et godt grunnlag for å forstå behovet for endring.  

 

For at politiet skal være i stand til å møte fremtidens kriminalitetsutvikling, kreves det andre 

arbeidsmetoder og ny organisering.  Det tas utgangspunkt i dagens ressurssituasjon og 

målsetting om å utnytte dagens ressurser mest mulig effektivt.  

 

De ansatte som skal utføre polititjenesten skal være ansatt på tjenestestedene. Målet 

med reformen er blant annet å få kuttet ned på administrasjon for å få frigjøre tid til å 

utføre politiarbeid 

 

Det er ikke gjort konkrete vurderinger vedrørende bemanning og ressurser. Bemanning og 

eventuell omfordeling av personell vil bli ivaretatt på et senere tidspunkt i prosessen. Dette 

mener saksbehandler er en svakhet i rapporten. 
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Politimesteren mener forslaget til ny organisering av tjenesteder vil sikre en god 

polititjeneste for de som bor og oppholder seg i Sør – Øst politidistrikt. Det forutsettes at det 

forebyggende arbeidet gjennom politikontakt og politiråd får en viktig rolle i det nye 

distriktet. 

 

 

Alternativ 1- tre geografiske driftsenheter som følger fylkesgrensen 

 

Fylkesmodellen gir tre geografiske driftsenheter som er tilnærmet like i størrelse. 

Tre geografiske driftsenheter gir et akseptabelt kontrollspenn i politimesternes ledergruppe. 

Politimesteren mener denne modellen har beredskapsmessige fordeler i og med at det i 

dag eksisterer gode samarbeidsordninger mellom fylkesmann og politi. Fylkesmodellen 

betyr at vi går fra 4 til 3 geografiske inndelte områder. 

 

Et motargument til fylkesmodellen, kan være at det kun er gamle Søndre-Buskerud og 
Nordre-Buskerud som får endrede grenser. Det vil kunne føre til liten endring i resten av 
politidistriktet. Videre vil en tredeling kunne gi en for stor avstand fra tjenesteenhet og 
opp til politimesterens ledergruppe noe som v il kunne føre til at utfordringer på et 
tjenestested ikke blir formidlet og hørt 
 
Et annet motargument har vært at antall representanter inn i ledergruppen fra GDE vil 
være for lite i forhold til det antall ansatte som disse lederne representerer i distriktet. 
Det vil kunne føre til at de funksjonelle driftsenhetene (FDE) i større grad blir sett og hørt 
enn de geografiske driftsenheter. 
 

Alternativ 2- fem geografiske driftsenheter som følger gamle politidistriktsgrenser og 

deler Telemark i to. 

 

Ved en fem-deling av det nye politidistriktet så vil man ha mulighet for å kutte ut 
ledernivået "tjenesteenhet", og den enkelte GDE vil i større grad kunne bli sett og hørt 
politimesterens ledergruppe. Dette vil ikke gi en reduksjon i antall ledere, da en 
tjenesteenhetsleder og skal være en tjenestestedsleder. Det vil også bli flere 
representanter i politimesterens ledergruppe fra GDE, som vil skape balanse mellom GDE 
og FDE i forhold til ansatterepresentasjon. 
 
Med en fem deling vil en i større grad kunne sikre leder representanter både fra bygd og by, 

sjø og fjell. Dette vil kunne gi bedre totalbilde inn i politimesterens ledergruppe. Med denne 

inndelingen vil den geografiske enheten bli mindre, og det vil være lettere til enhver tid å ha 

en god totaloversikt over hele geografien og bedre kunne utnytte ressursene, uten fare for 

at enkelte kriminalitetsutfordringer blir oversett. 

 

Politimesteren mener alternativ 1 med 3 geografiske driftsenheter er den beste løsningen 

for organisering av et nytt politidistrikt. 

 

Alternative antall tjenesteenheter. 

 

Det er utredet to alternativer når det gjelder tjenesteenheter.  

 

Alternativ 1- ni tjenesteenheter 

Ni tjenesteenheter er at alternativ som baserer seg på dagens inndeling i de forskjellige 

distriktene. 

Dette er inndeling som ble gjort for noen år siden, og som en mener fungerer godt. 
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Dette har ført til økt samhandling.  Det er likevel store forskjeller på hvordan dagens 

inndeling fungerer, og fortsatt er det» skott» mellom enkelte områder som gjør at en ikke får 

utnyttet ressursene og kompetansen optimalt. 

 

Ved ni tjenesteenheter vil det bli en bredere sammensatt ledergruppe for geografisk 

driftsenhetsleder. Det gjør at det blir lettere for tjenesteenhetene å bli sett og komme 

med innspill på prioriteringer lokalt. Ved inndeling i ni tjenesteenheter vil det også være 

et mindre begrenset område som den enkelte tjenestemann/kvinne må gjøre seg kjent 

med, og det vil på den måten være lettere å få en lokal forankring og god lokalkunnskap. 

Det er påpekt i Rammer og retningslinjer det som kalles bolyst. Ansatte i etaten bosetter 

seg gjerne i nærhetene av det området de jobber i. Ved ni tjenesteenheter er det større 

sjans for at alle som jobber ved enheten bosetter seg innenfor denne geografiske rammen 

og vil derfor opparbeide seg mer lokalkunnskap. 

 

Utfordringen med en inndeling i ni tjenesteenheter er om den enkelte enhet klarer å levere 

innen for de krav som er satt til en tjenesteenhet. Utfordringen vil være at det på 

enkelte områder vil bli knapphet på ressurser, og enhetene vil få utfordringer med å skape 

robuste nok fagmiljøer.  

Ressursknapphet vil også gi utfordringer med å gjennomføre pålagt opplæring, og samtidig 

ha en forsvarlig drift. Dette kan igjen gå utover de mål- og kvalitetskrav som er satt til det 

produkt publikum har krav på. 

 

Tjenesteenheten vil også ha noe administrativ støtte, og dette er ressurser som vil kunne 

omdisponeres i større grad til andre funksjoner ved 5 tjenesteenheter. 

 

Alternativ 2 – fem tjenesteenheter 

 

Målsettingen i nærpolitireformen er å innlemme tjenestesteder i større, sammenslåtte 

tjenesteenheter. På denne måten kan bemanningen opprettholdes ute på 

tjenestestedene, samtidig som en rekke oppgaver i større grad kan fordeles innad i 

tjenesteenheten. Det innebærer at kompetanse og ressurser kan utnyttes mer helhetlig 

og fleksibelt i hele tjenesteenheten.  
 
Fem tjenesteenheter vil i større grad gi en robusthet, slik at muligheten for 

kompetanseheving blant de ansatte vil være større. En løsning med fem tjenesteenheter 

skaper robusthet i forhold til krav om leveranse. 

Større tjenesteenheter, gir økt samhandling ved administrative gjøremål og mer helhetlig 

styring og ledelse i et større geografisk område. Det vil også kunne føre til en omfordeling 

av ressurser til mer tilstedeværende politi og flere etterforskere. 

 

Fem tjenesteenheter vil gi størst fleksibilitet i bruken av ressursene, slik at det i større 

grad vil være mulig å bygge egne fagmiljøer innen den geografiske driftsenheten. 

Ved større tjenesteenhetsområder vil en også gjennom bedre samhandling gi et likere 

tjenestetilbud til publikum, slik at de ikke opplever ulik behandling fra tjenestested til 

tjenestested. 

Geografiske ulikheter i fylkene gjør at det kan være argumenter for å variere antall 

tjenesteenheter innenfor hver geografisk driftsenhet. Eksempelvis er vegnett og mulighet  

for å bistå hverandre ulikt i Nordre Buskerud og Øvre Telemark. 

En betraktning rundt fem tjenesteenheter opp mot ni tjenesteenheter, er at det på sikt 

kan være lettere å sentralisere tjenester og oppgaver innenfor et større område.  
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Det er i Rammer og retningslinjer krav til hva en tjenesteenhet skal inneholde av oppgaver. 

Ved store geografiske tjenesteenheter vil det gi et større handlingsrom til å flytte tjenester 

og ikke opprettholde oppgaver ute på alle tjenestestedene. Det vil si at det enklere vil 

være mulig å sentralisere pass, sivil rettspleie, etterforskning og andre tilbud til publikum til 

der det er høyest befolkningstetthet. 
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Tjenestesteder 

 

Forslagene til effektivisering i politidistriktet betyr en betydelig reduksjon av antall 

tjenestesteder i forhold til dagens situasjon. 

 

Det foreslås en sammenslåing/ nedleggelse av 19 lensmannskontorer og en politistasjon.  

Denne sammenslåingen vil kunne frigjøre ressurser til politiets kjerneoppgaver. Dette vil 

være ressurser i form av omdisponering av ansatte og da særlig ledere. Det vil gi en 

direkte ressursbesparelse på EBA ved kr. 18 584 756. Det vil medføre kostnader å slå 

sammen enheter i form av ombygging og nye bygg i en ny organisasjon. Hvor store 

kostnader dette vil medføre er det for tidlig å anslå. 

 

I forhold til årsverk som i dag et på de stedene som er foreslått sammenslått, så er dette 

40 sivile og 102 politistillinger. Jevnaker lensmannskontor foreslås nedlagt. 

 

Vurdering: 

 

Målet med reformen er ikke å nedlegge kontorer, men å forbedre polititjenesten. Det krever 

at vi ikke sprer ressursene på mange små steder. Det er kostbart både økonomiske og 

mannskapsmessig. Endringer i kriminalitetsbilde og kravene til politiets arbeid og 

kompetanse nødvendiggjør endringer. Dette er rådmannen enig i. Spørsmålet blir, vil de 

foreslåtte endringene bidra til et mere effektivt politi, mere politi, et mere synlig politi, mere 

nærhet, mere lokalkunnskap, vil vi få bedre eller dårligere polititjenester.   

 

I rapporten står det at sammenslåingen/ nedleggingen som foreslås vil kunne gi ressurser til 

politiets kjerneoppgaver. Slik rådmannen oppfatter det er det ikke sikkert at endringene vil gi 

de gevinstene en ønsker seg, men en har en antakelse om det. Dette kunne derfor vært 

utredet bedre. 

 

Rådmannen er enig i de vurderinger som er gjort i henhold til sammenslåing/ nedleggelse 

av tjenesteder, men påpeker ar det er en utfordring å balansere nærheten til publikum med 

større enheter. Ved å legge ned tjenestesteder ser man faren for at verdifull lokalkunnskap 

går tapt pga større geografiske områder. 
 

Rådmannen tror at ordningen med politikontakt i hver kommune, politiråd og en forpliktende 

handlingsplan om forebyggende arbeid vil bli en god og framtidsrettet ordning. Men det 

forutsettes at politikontakten da har god lokalkunnskap og har nødvendig myndighet. Politiet 

er avhengig av tillitt. Fornøyde kommuner – innbyggere gir økt tillitt til politiet. 
 

Nordre Buskerud oppfyller kravene som er satt til geografiske driftsenheter og 

tjenesteenheter. Politimesteren foreslår i sin utredning 3 geografiske driftsenheter. Dvs at 

Nordre Buskerud ikke blir en geografisk driftsenhet i den nye strukturen. Dette mener 

rådmannen er bekymringsfullt. 

 

Vi ønsker et sterkt politi med innflytelse, med ressurser og oppgaver, vi ønsker trygghet for 

befolkning og at vi skal få hjelp når vi trenger det, vi ønsker oss et politi som bidrar i det 

forebyggende arbeidet i kommunene.  

Derfor mener rådmannen at Nordre Buskerud skal være en GDE i det nye politidistriktet. Og 

at Hønefoss blir en tjenesteenhet, og tjenestested. I den nye strukturen. Vi vil ha et 

nærpoliti. 

Et politi som er godt forankret lokalt, som er en naturlig geografisk avgreining, har 

sammenheng i kriminalitetsbilde og fortsatt nærhet til området og publikum. Dette for å sikre 

gode polititjenester i vårt distrikt. I tillegg vil lederen ha fullt ansvar for alle oppgaver og ikke 

minst kunne ta det ansvaret til beste for publikum. Lederen sitter også i politimesterens 
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ledergruppe og har større påvirkningsmuligheter enn om det blir en GDE i Buskerud. Uten 

GDE ingen direkte påvirkning på polititjenesten og prioriteringen i Sør/ Øst. Vi ønsker oss 

en plass i politimesterens ledergruppe. 

 

Fra å være et fullverdig politidistrikt Nordre Buskerud med lensmannskontorer blir det 

foreslått store endringer i vårt distrikt. Rådmannen er enig i at det må gjøres endringer. 
 

Alternativet til politimesterens tilrådning er 5 geografiske driftsenheter . Ved en fem-deling 

av det nye politidistriktet så vil man ha mulighet for å kutte ut ledernivået "tjenesteenhet", og 

den enkelte GDE vil i større grad kunne bli sett og hørt i politimesterens ledergruppe. Det vil 

også bli flere 

representanter i politimesterens ledergruppe fra GDE, som vil skape balanse mellom GDE 

og FDE i forhold til ansatterepresentasjon. 
 
Med en fem deling vil en i større grad kunne sikre leder representanter både fra bygd og by, 

sjø og fjell. Dette vil kunne gi bedre totalbilde inn i politimesterens ledergruppe. Med denne 

inndelingen vil den geografiske enheten bli mindre, og det vil være lettere til enhver tid å ha 

en god totaloversikt over hele geografien og bedre kunne utnytte ressursene, uten fare for 

at enkelte kriminalitetsutfordringer blir oversett. 

Rådmannen mener derfor det er naturlig at nordre Buskerud politidistrikt blir en GDE. 

 

Lederen for en GDE vil også være leder for en tjenesteenhet og et tjenestested. Dvs. at ved 

en GDE i Buskerud vil lederen av GDE i Buskerud også være leder av politistasjonen i 

Drammen. Rådmannen mener dette er en uheldig løsning for oss. 

 

Argumentet til politimesteren med å følge fylkesgrensene( 3 GDE)  pga beredskap opp mot 

fylkesmannen mener rådmannen ikke kan vektlegges. Det blir endringer i 

regioninndelingen,  og mest sannsynlig vil fylkesmannens grenser følge de nye regionene, 

derfor er dette et argument t som ikke har tatt inn i seg at dette vil endres innen kort tid og 

derfor ikke kan brukes som argument for GDE inndeling. 

 

Arrestfunksjonen planlegges å sentraliseres, det vil derfor bli sentralarrest i Drammen.  I 

den nye GDE sies det at det også skal være arrest åpen andre steder ved arrangementer 

evnt noen helger. Slik rådmannen ser det, vil dette medføre at det blir brukt mere 

politiressurser for å kjøre og hente til arrest, og spørsmålet blir er dette riktig bruk av 

ressurser, hvordan vil dette påvirke beredskapen. 

 

Når det gjelder tjenesteenhet, er Hønefoss forslått som tjenesteenhet enten det blir 5 eller 9 

tjenesteenheter. Det ligger betydelige oppgaver til en tjenesteenhet. En kan bruke de 

samme argumentene for 9 tjenesteenheter som for 5 geografiske driftsenheter. For 

Hønefoss og utviklingen av regionen mener rådmannen at det vil være en fordel om det kun 

ble 5 tjenesteeneheter i Sør-Øst. En kan spare et ledelsesnivå hvis en velger en struktur 

med 5 GDE og 5 tjenesteenheter. 

Dette ville bidratt til en styrking av Hønefoss både med ansvar, oppgaver og kompetanse. 

Dette vil bidra til at polititjenesten i vår region ble attraktiv for å beholde og rekruttere 

kompetent arbeidskraft fremover. 

 

Rådmannen anbefaler kommunestyret å gå for følgende struktur: 
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Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 31.10.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Hilde Brørby Filvelsdal 
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Arkivsaksnr.: 16/5431-1   Arkiv: A14  

 

Aktivitetstilbud for beboere på sykehjem i Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
/ Eldrerådet  

30/16 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.11.2016 

216/16 Formannskapet 15.11.2016 

153/16 Kommunestyret 24.11.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Aktivitetstilbudet for beboere på sykehjem i Ringerike kommune tas til orientering. 

2. Det utarbeides et felles oppsett for en rullerende aktivitetsplan ved sykehjemmene, samt en 

halvårsplan over varierende aktiviteter. Slike oppsett skal være tilgjengelig for alle beboere og 

pårørende, både ved oppslag og på kommunens nettsider. 

3. Formannskapet ber rådmannen redegjøre for status i arbeidet med å implementere 

«minimum 1 times aktivitet for beboerne ved sykehjem i Ringerike kommune» innen juni 2017. 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Innledning / bakgrunn 

I kommunestyresak 159/15 Årsbudsjett 2016 – Handlingsprogram 2016-2019, ble følgende 

verbalforslag vedtatt: 

«Rådmannen fremmer sak om hvordan beboere på sykehjem kan få minimum 1 times 

aktivitet per dag. Dette kan være fellesaktiviteter, mulighet til å være ute i friluft eller 

andre tiltak som er med på øke livskvaliteten for beboerne.» 

 

Beskrivelse av saken 

Vedtaket understøttes av Sosial- og helsedepartementets rundskriv om «Kvalitet i pleie og 

omsorgstjenester», der det står at beboerne har krav på tilbud om varierte og tilpassete 

aktiviteter både inne og ute. Vedtaket understøttes også av stortingsmeldingene «Mestring, 
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muligheter og mening: framtidas omsorgsutfordringer» 2006 og «Frivillighet for alle» 2007, 

der det påpekes at den enkelte må få mulighet til å leve i en aktiv og meningsfylt tilværelse i 

fellesskap med andre. 

Rådmannen forstår verbalforslaget slik at institusjonene skal legge forholdene godt til rette, 

og oppfordre beboerne til å delta i aktiviteter tilpasset egne interesser. Dette gjelder 

fortrinnsvis interesser der beboerne selv er aktive og der beboerne selv har evne og vilje til 

å gjennomføre de aktivitetene de ønsker. 

En kartlegging av dagens aktivitetstilbud ved sykehjemmene viser at Ringerike kommune 

har et rikt tilbud av aktiviteter til våre beboere. Hver institusjon har en rullerende plan for 

hvilke aktiviteter som gjennomføres daglig og ukentlig. Dette kan være aktiviteter som 

bingo, avislesing, tur i nærmiljø, fellestrim, sittedans, sangkafé, vaffelsteking, andakt, 

velvære m.m. I tillegg har institusjonene en halvårsplan for variable aktiviteter som kan være 

diverse kulturelle innslag som sangopptredener, danseoppvisninger, «Den kulturelle 

spaserstokken», trubadurer m.m. Her framkommer også felles sammenkomster ved 

institusjonene som julegløgg, sommerfest, rakfisklag m.m. Disse oversiktene er i ulik grad 

systematisert og tilgjengelige. 

Det viser seg at i hverdagen på institusjonene er bidrag fra frivillige, studenter, elever, 

pårørende og foreninger nødvendig for å kunne opprettholde et slikt aktivitetstilbud. Dagens 

beboere på sykehjemmene er svært pleietrengende, og en stor del av sykehjemmets 

ressurser benyttes til å utføre den daglig pleie og omsorg. Det sier seg selv at ved 

begrensede ressurser er det et faglig godt pleietilbud som har hovedprioritet ved våre 

institusjoner.  

 

Rådmannens vurdering 

Aktivitet og sosialt samvær på institusjonene bidrar til økt livskvalitet, mer aktive liv og 

meningsfulle hverdager. Aktivitet i hverdagen bidrar også til å opprettholde funkjsonsnivå og 

å bedre helsetilstanden. Det er derfor viktig at forholdene legges til rette, og at ansatte 

aktivt oppfordrer de beboerne som har mulighet, evne og vilje til å nyttiggjøre seg slike 

aktivitetstilbud til å delta. 

Rådmannen er svært tilfreds med at sykehjemmene rapportere om verdifulle bidrag fra 

frivillige, studenter, elever, pårørende og foreninger, som muliggjør det tilbudet som i dag 

eksisterer. Innenfor de klare begrensninger som pasientenes helse- og almenntilstand gir, 

har ansatte og ledelse stort fokus på eksisterende tilbud, og muligheter for alternativer. 

Det vil etter rådmannens syn være viktig å synliggjøre og markedsføre eksisterende tilbud 

ved hvert enkelt sykehjem, både ved oppslag, innkomstsamtale og nettsider, slik at beboer 

selv og pårørende kjenner tilbudet og aktivt kan motivere for bruken av dette. En slik felles 

promotering av tilbudene ved de enkelte sykehjem vil også ha en overføringsverdi 

sykehjemmene imellom, da vellykkede aktivitetstilbud et sted med sikkerhet vil kunne 

overføres til andre. 
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Vedlegg 

 Ingen 

 

 Ringerike kommune, 18.10.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Kristin Akre Hansen/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 16/5542-1   Arkiv:   

 

ENDRING I FORSKRIFT OM KOMMUNAL BETALING FOR 

UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER IPSYKISK HELSEVERN 

OG TSB, - Høringssvar  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
33/16 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.11.2016 

215/16 Formannskapet 15.11.2016 

154/16 Kommunestyret 24.11.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Vedlagte «Forslag til høringsuttalelse til «Endring i forskrift om kommunal betaling for 

utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB» vedtas som Ringerike kommunes 

høringsuttalelse. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 
 

Innledning / bakgrunn 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i forskrift om 

kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Departementet foreslår endringer i 

forskriften slik at den også skal gjelde for pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB). Det tas sikte på at endringene skal 

tre i kraft fra 1. januar 2017.  

Departementet foreslår blant annet at kommunene får betalingsplikt for utskrivningsklare 

pasienter i psykisk helsevern og TSB, men at betalingsplikten ikke trer i kraft før tidligst i 

2018. Høringsfristen er satt til 23.11.16 

 

Beskrivelse av saken 

Forskriftens formål er å bidra til bedre arbeidsfordeling mellom tjenestenivåene i helse- og 

omsorgstjenesten, skape gode pasientforløp og kostnadseffektive løsninger som kan gi 

pasienter et like godt eller bedre tilbud i kommunens helse- og omsorgstjeneste som i 

spesialisthelsetjenesten. 
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Departementet foreslår at gjeldende forskrift i størst mulig grad beholdes uendret og at det 

kun innarbeides nødvendige endringer for å utvide ordningen til også å omfatte 

utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB. 

Pasienter med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer/-avhengighet som legges 

inn til døgnopphold i spesialisthelsetjenesten, har ofte sammensatte problemer og behov 

for sammensatte tjenester. Departementet mener at kommunal betaling for 

utskrivningsklare pasienter fra døgnopphold vil bidra til at pasienter som er ferdig 

behandlet i døgninstitusjon i spesialisthelsetjenesten raskest mulig kan vende tilbake til 

et normalt liv i sin hjemkommune. 

Overføring av det økonomiske ansvaret for utskrivningsklare pasienter innebærer at de 

regionale helseforetakene får ett trekk i sine rammer og at kommunene får en økning i sine 

rammer. Departementet mener at døgnprisen bør settes lik prisen for pasienter i somatiske 

døgnavdelinger, slik at innføringen av ordningen ikke gir risiko for uønskede vridnings- og 

prioriteringseffekter. I 2016 er døgnprisen i somatiske døgnavdelinger 4 505 kr. 

Det er knyttet en viss usikkerhet til omfanget av utskrivningsklare pasienter i psykisk 

helsevern og TSB, med et sprik mellom registrerte data i Norsk pasientregister og det 

antall utskrivningsklare pasienter man finner gjennom punkttellinger. Departementet 

mener dette gapet gjør at innføring av betalingsplikt medfører for stor risiko for 

tjenestetilbudet til pasientene, og foreslår derfor at betalingsplikten for utskrivningsklare 

pasienter i psykisk helsevern og TSB gis utsatt ikrafttredelse. Innføring av de øvrige 

elementer i ordningen vil, etter departementets vurdering, både gi bedre oppfølging av 

den enkelte pasient og styrke datagrunnlaget for ordningen. 

Helse- og omsorgsdepartementet ber høringsinstansene spesielt vurdere:  

 Krav om tidlig kontakt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen 

 Karensperiode for betaling 

 Oppholdsprinsippet – skal plikten kommunene har til å yte tjenester etter helse og 

omsorgstjenesteloven også gjelde for betalingsplikten for utskrivningsklare pasienter? 

 Hvordan betalingsplikten skal innrettes for personer som er bostedsløse og/eller har 

svært liten tilknytning til kommunen de er folkeregistrert. 

 Hvor lang tid som kan være nødvendig fra varsel om boligbehov er mottatt, til egnet 

bolig kan være på plass. 

Forskriften om kommunal betaling for utskrivningsklare retter seg mot kommunal betaling for 

pasienter som oppholder seg i døgnavdeling i spesialisthelsetjenesten etter at de er 

utskrivningsklare. Dette er pasienter kommunen i utgangspunktet er forpliktet både til å yte og 

finansiere tjenester til. I vedlagte høringsnotat foreslår departementet endringer slik at 

forskriften også skal gjelde for pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

behandling for rusmiddelavhengighet (TSB). 

 

Tidlig kontakt 

Departementet mener at det er stort behov for koordinering og samarbeid om utskrivning og 

videre oppfølging av pasienter i psykisk helsevern og TSB. Det blir derfor foreslått at det skal 

tas inn et krav om tidlig kontakt mellom døgninstitusjonen i psykisk helsevern eller TSB og 

kommunen. Kravet vil innebære at spesialisthelsetjenesten må ha kalt inn relevante 

samarbeidspartnere til et møte for å begynne arbeidet med å utarbeide en samlet 

oppfølgingsplan. Før dette har skjedd kan ikke pasient defineres som utskrivningsklar. Dette 
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medfører ikke et krav om at spesialisthelsetjenesten og kommunene må ha blitt enige om videre 

behandling og oppfølging, og det er heller ikke et krav om at et første møte må være avholdt 

før pasienten kan defineres som utskrivningsklar. 

Departementet har skissert to alternativer for å regulere kravet om tidlig kontakt mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunen:  

 Alternativ 1: Krav om tidlig kontakt skal gjelde for pasienter i psykisk helsevern og 

TSB med behov for tjenester fra både helse- og omsorgstjenestene i kommunen og 

fra spesialisthelsetjenesten etter utskriving.  

 Alternativ 2: Krav om tidlig kontakt skal gjelde pasienter i psykisk helsevern og TSB 

som spesialisthelsetjenesten antar vil ha behov for omfattende kommunale helse- 

og omsorgstjenester etter utskriving.  

I alternativ 2 mener departementet pasienter som ville blitt ventende på utskriving om 

kommunale tjenester ikke var etablert. Hvorvidt pasienten skal sies å ha behov for 

omfattende tjenester fra kommunen, må vurderes i forhold til om pasientens videre 

behandling forventes å være langvarig, om videre behandling forutsetter bidrag fra flere 

personellgrupper/kommunale tjenesteområde, om videre behandling stiller store krav til 

samarbeid/koordinering av det totale behandlingstilbudet eller om videre behandling ut fra 

en helsefaglig vurdering fremstår som kompleks og helsefaglig komplisert. 

 

Karensdager  

Det er ofte manglende bolig som er årsaken til at pasienter blir liggende i døgnavdeling i 

spesialisthelsetjenesten etter at de er ferdig behandlet (Sintef-rapport: Unødvendige 

innleggelser, utskrivningsklare pasienter og samarbeid rundt enkeltpasienter; omfang og 

kjennetegn ved pasienten, 2013).  

Departementet har forståelse for at kommuner ikke alltid kan ha et adekvat boligtilbud klart 

samme dag som pasienten defineres som utskrivningsklar og vurderer derfor om det skal 

innføres for eksempel tre betalingsfrie karensdager fra pasienten defineres som 

utskrivningsklar til betalingsplikten inntrer. 

 

Endring av forskriftens bruk av begreper 

Departementet foreslår at forskriftens bruk av begrepet "sykehus" endres. Sykehus-

begrepet er til dels lite dekkende for mange av de behandlingsformene som er ment 

omfattet av forskriftsendringen. Departementet mener at når det gjelder behandling innenfor 

psykisk helsevern og TSB vil det i stor grad være mer treffende å snakke om "døgnopphold 

i helseinstitusjon". Departementet foreslår derfor at forskriften gjennomgående endres til å 

benytte begrepene "døgnopphold i helseinstitusjon som omfattes av spesialisthelse-

tjenesteloven" eller "helseinstitusjon" i kortform. Bruk av betegnelsen "institusjon" innebærer 

dermed en avgrensning mot privatpraktiserende spesialister som har avtale med et 

helseforetak eller regionalt helseforetak om å yte nærmere definerte tjenester.  

Departementet foreslår at begrepet "helsefaglig" utvides til "helsefaglig og psykososial 

vurdering". Dette begrunnes med at pasienter innen rus- og psykisk helsefeltet i stor grad 

også har psykososiale utfordringer som ikke nødvendigvis er dekket av helsebegrepet. Med 

den store graden av samsykelighet mellom psykiske og somatiske lidelser, er det etter 

departementets syn likevel helt avgjørende at en helsefaglig vurdering ligger til grunn for 

den samlede vurderingen av pasienten.  
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Utvidelse av fagkretsen som kan avgjøre om en pasient er utskrivningsklar mv. 

Arbeidet i psykisk helsevern og TSB er i større grad preget av tverrfaglig arbeid enn den 

somatiske helsetjenesten. Departementet vil derfor foreslå å utvide fagkretsen som kan 

avgjøre om en pasient er utskrivningsklar, slik at også psykologer kan avgjøre at en pasient 

er utskrivningsklar. 

På samme måte er arbeidsdelingen i kommunene annerledes på dette området. Det 

innebærer også at begrepet "innleggende lege" ikke er dekkende for psykisk helse- og 

rusområdet, siden andre yrkesgrupper er gitt adgang til å henvise til psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet. Departementet foreslår at 

begrepet innleggende "lege" endres til innleggende "instans". 

 

Folkeregistrert kommune eller oppholdskommune? 

Dagens forskrift legger til grunn at det er folkeregistrert adresse som er utgangspunktet for 

hvilken kommune som har betalingsplikt. For de fleste pasienter er det samsvar mellom 

folkeregistrert adresse og oppholdskommune. Men for enkelte andre grupper vil det ikke 

være samsvar mellom oppholdskommune og folkeregistrert kommune, for eksempel for 

studenter. Der oppholdskommune er en annen enn folkeregistrert kommune, vil det etter 

dagens forskrift være slik at kommunen som har betalingsplikt har liten mulighet til å sikre 

pasientens tjenestetilbud etter utskrivning, da denne ikke har noen plikt til å yte tjenester 

etter helse- og omsorgstjenesteloven. Hvilken kommune som skal yte tjenester etter 

utskrivning bør kunne avklares av spesialisthelsetjenesten ved å spørre pasienten hvor 

han/hun tenker å ta opphold etter utskrivning.  

Når det gjelder bostedsløse eller personer som har svært liten tilknytning til kommunen de 

er folkeregistrert i, er situasjonen uavklart. Departementet regner i denne sammenheng 

personer som bostedsløse om de ikke disponerer eid eller leid bolig, men er henvist til 

tilfeldige eller midlertidige botilbud, oppholder seg midlertidig hos nær slektning, venner eller 

kjente. Personer som befinner seg under kriminalomsorgen eller i institusjon og skal 

løslates eller utskrives innen to måneder og ikke har bolig regnes i denne sammenheng 

som bostedsløse. Som bostedsløse regnes også personer uten ordnet opphold kommende 

natt. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen deler departementets syn på at «forskrift om kommunal betaling for 

utskrivningsklare pasienter» også bør gjelde for pasienter innen psykisk helsevern og TSB, 

og tror det er fornuftig å gi betalingsplikten utsatt ikrafttredelse, så lenge det er usikkert hvor 

stort omfanget av utskrivningsklare pasienter er i psykisk helsevern og TSB. 

Det vil også være fornuftig og avklarende at forskriften skal inneholde et krav om at 

spesialisthelsetjenesten skal ha avklart sin videre oppfølging av pasienten og etablert 

kontakt med ansvarlig enhet/behandler i spesialisthelsetjenesten før pasienten defineres 

som utskrivningsklar.  

Institusjonsbegrepet brukes internt om kommunale tjenester og det er et begrep i helse og 

omsorgstjenesteloven knyttet til kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester (§3-2). 

Det vil derfor kunne skape forvirring om begrepet sykehus endres til institusjon i forskriften. 

At begrepet «helsefaglig» utvides til «helsefaglig og psykososial vurdering» som grunnlag 

for vurdering om en pasient er utskrivningsklar vil være positivt. Likeens at begrepet 

«innleggende lege» endres i § 9, slik at forskriften avspeiler at det er flere yrkesgrupper 

som er gitt adgang til å henvise til psykisk helsevern og TSB.  
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Departementet foreslår at det inntas et nytt tredje ledd i § 9 hvor det kreves at 

spesialisthelsetjenesten skal ha avklart sin videre oppfølging av pasienten og etablert 

kontakt med ansvarlig enhet/behandler i spesialisthelsetjenesten, før pasienten kan 

defineres som utskrivningsklar. Dersom intensjonen er å sikre kontinuitet i behandlingen må 

teksten i forskriften gjenspeile det. Det må avklares hva «etablert kontakt» betyr. I realiteten 

etableres denne kontakten allerede ved innleggelse. Pasienten bør derfor ikke meldes 

utskrivningsklar før møtet mellom kommunen og sykehus har blitt avholdt, og ikke bare 

avtalt som det står i forslaget. 

Rådmannen er av den oppfatning at kravet om tidlig kontakt bør gjelde alle pasienter som 

trenger videre oppfølging i kommunene etter utskrivelse, uavhengig av spesialisthelsetjenestens 

vurdering av om de trenger litt eller omfattende oppfølging. Det er prinsipielt viktig at 

forskriften bygger på en forståelse av at det ikke er opp til spesialisthelsetjenesten å ta stilling 

til hva slags tilbud pasienten skal ha i kommunen etter utskrivning, men at deres ansvar er å 

definere pasienten utskrivningsklar når det ikke lenger er behov for spesialisthelsetjenester. 

Selv om pasientene ikke skal ha omfattende tjenester, så kan det være behov for tiltak som 

kommunene trenger lang tid å få på plass.  

I forhold til utskrivningsklare pasienter fra somatikken har mangelen på karensdager vært et 

stort savn. Inntil fem betalingsfrise dager (karensdager) vil sikre gode og smidige pasientforløp, 

også ved utskrivning tett opp mot helga. Kommunen må få tid til å etablere faglig forsvarlige 

tjenester. 

Rådmannen er helt klar på at forskriften fortsatt bør legge til grunn at det er folkeregister- 

registrert adresse som er utgangspunktet for hvilken kommune som har betalingsplikt. Dette 

gjelder i særdeles for kommuner som tradisjonelt har mange som oppholder seg i kommunen, 

uten å være folkeregistrert her. Rådmannen er redd for unødvendige diskusjoner i forhold til 

kommunen som vertskommune for studieinstitusjoner, straffeanstalter, private institusjoner, 

kommuner med mange hytter og fritidsboliger og ikke minst det faktum at mange uten fast 

bopel trekker til byene. Mange av disse er brukere av de tjenester den nye forskriften regulerer, 

og vil ofte trenge assistanse fra 2. linjetjenesten.  

Rådmannen antar at de fleste har et botilbud før innleggelse i sykehus, og dersom de ikke har 

det, må kommunen starte arbeidet med å skaffe tilfredsstillende botilbud allerede ved 

innleggelse i sykehus. «Tidlig-kontakt» vil også avdekke slike behov. Avsnittet om karenstid (5 

dager) bør derfor være tilstrekkelig for å løse slike behov, dersom pasienten fyller kriteriene for 

tildeling av (psykiatri)bolig i kommunen. 
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Vedlegg 

 Høringsbrev fra Helse og omsorgsdepartementet 

 Høringsnotat, - Forslag til forskrift om endring av forskrift om kommunal betaling for 

utskrivningsklare pasienter 

 Forslag til høringsuttalelse fra Ringerike kommune 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.10.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 16/5551-1   Arkiv:   

 

VELFERDSTEKNOLOGI I RINGERIKE KOMMUNE, - Status og 

framdrift  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
34/16 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.11.2016 

217/16 Formannskapet 15.11.2016 

155/16 Kommunestyret 24.11.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Redegjørelsen for status og framdrift når det gjelder velferdsteknologiske løsninger i Ringerike 

kommune, tas til orientering. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 
 

Innledning / bakgrunn 

Anbefalinger fra Helsedirektoratet om å ta i bruke velferdsteknologiske løsninger og hvilke 

områder som bør prioriteres, (IS-2416) legges til grunn for hvordan helse og 

omsorgtjenestene i Ringerike kommune dreier sin satsning på velferdsteknologi feltet. 

Velferdsteknologi skal styrke pasientens mestring i hverdagen og gi bedre utnyttelse av 

helse- og omsorgstjenesten ressurser. Teknologien skal bidra til at pasienten har mulighet 

til å bidra aktivt i eget liv, bli mer selvhjulpen og kunne bo lengst mulig, trygt i egen bolig. 

 

Velferdsteknologi deles inn i fire hovedkategorier, der Ringerike kommune foreløpig har 

størst fokus på 1 og 2: 

 

1. Trygghetsskapende teknologi som skal muliggjøre at mennesker kan føle trygghet 

og gis mulighet til å bo lengre hjemme. I dette inngår løsninger som gir mulighet for 

sosial deltakelse og motvirke ensomhet. 

2. Mestringsteknologi som skal muliggjøre at mennesker bedre kan mestre egen helse. 

I dette inngår teknologiske løsninger til personer med kronisk sykdom/lidelser og 

personer med behov for rehabilitering/opptrening og vedlikehold av mobilitet. 

3. Helseteknologi som muliggjør avansert medisinsk utredning og behandling i hjemmet 
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4. Velværeteknologi som bidrar til at mennesker blir mer bevisst på egen helse og 

avhjelper hverdagslige gjøremål uten at nedsatt helsetilstand er årsaken til bruken 

av teknologi. Teknologien kan bidra til folkehelsefremmende arbeid. 

 

Beskrivelse av saken 

Vi står ovenfor et paradigmeskifte innen helse og omsorgstjenester, med det faktum at vi i 

dag ikke ser hvordan det i framtiden skal være mulig å skaffe nok mennesker med adekvat 

fagbakgrunn for å kunne ivareta omsorgen på det faglige nivå vi i dag har. Antall brukere 

øker, kvalitetskravene øker, gjennomsnittsalderen, antall oppgaver øker og pleiebehovet 

øker. Dette skjer samtidig med at det blir stadig færre mennesker som vil være disponible 

for å arbeide i sektoren og at ressurstilgangen strammes inn. 

De forsøksprosjekter som er gjennomført i Norge med dagens velferdsteknolog viser at 

tjenestene bruker ca. 60% mindre tid hos brukerne, og at kommunen faktisk kan spare over 

70 000 kroner/bruker/år. Dette uten å forringe kvaliteten på tjenesten (snarere tvert imot), 

dersom man sørger for at brukerens behov for sosiale stimuli og kontakt med andre ivaretas 

på andre måter enn gjennom kommunalt ansatte. Det er også en rekke oppgaver 

hjemmetjenesten i dag bruker mye tid på, og som ikke er direkte pasientrelaterte.  

Rapportene viser også at pasientsikkerheten øker, og at brukerens selvstendighet, mestring 

og frihet øker. Dette beskriver hvorfor det er så viktig at kommunen har fokus på 

velferdsteknologi og har vilje og evne til å nyttiggjøre seg dette. 

Ringerike kommune har p.t. følgende aktiviteter og planlagte aktiviteter innen området: 

 Informasjon til innbyggerne i Ringerike kommune om muligheter som ligger i 

velferdsteknologi.  

 Etablere arenaer for demonstrasjon og utprøving; planlegger å etablere 

demonstrasjonsleilighet i tilknytning til nytt hjelpemiddel lager på Austjord høst 2017 

 Gi tilstrekkelig opplæring som trygger brukere og medarbeidere i bruk av ny teknologi. 

Bruke erfaringer vi gjør oss i implementeringsarbeidet inn i kontinuerlig 

kvalitetsforbedringsarbeid; ved å reflektere over erfaringer og lære av dem.  

 Gjøre utprøvde og gode løsninger tilgjengelig for pasienter i Ringerike kommune 

 Ferdigstille nettverk/infrastruktur med trådløs internett tilgang til alle driftsenheter. 

 Skifte fra analoge trygghets-alarmer til digitale trygghetsalarmer. Dette for å utnytte 

mulighetene som ligger i teknologiske hjelpemidler; f. eksempel fallsensor. Det testes 

denne høsten bruk av mobile digitale trygghetsalarmer i hjemmetjenesten sone Øst. 

 Prøve ut lokaliseringsteknologi (GPS) 

 Fortsette å implementere elektronisk medisineringsstøtte/medisindispenser; til 

hjemmeboende i Ringerike kommune. 

 Prøve ut elektroniske dørlåser (e-lås) i en hjemmetjeneste sone. 

 Etablere et forsøk med «medisinkabinett» på Austjord behandlingssenter med mål om 

tryggere og mer effektiv medisinhåndtering 

 Elektronisk natt tilsyn, pilot i bofellesskap årsskifte 2016/17 

 Utrede nytt alarmmottak som sentralt kommunikasjonspunkt i sammenheng med ny 

legevakt 

Det er mange utfordringer relatert til implementering av velferdsteknologien, og Ringerike 

kommune har valgt å «skynde seg langsomt» og profittere på erfaringer andre også gjør 

seg i disse prosessene. Av større utfordringer kan nevnes: 
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 Velferdsteknologi har ingen etablert standard ennå, det er vanskelig å velge riktig 

elektronisk plattform. 

 Lovgivningen er ikke fastsatt ennå, vi venter på de endelige retningslinjene fra 

Helsedirektoratet 

 Leverandørene vil heller selge sitt eget system enn å integrere i eksisterende fagsystem. 

Vi er avhengige av åpne grensesnitt som sikrer leverandørnøytralitet og konkurranse. 

 Fagsystemleverandørene er «uvillige» til å integrere inn nye produkter og kommunene 

er i stor grad «låst» til sitt valgte fagsystem.  

 Det er erfaringsmessig veldig få velferdsteknologi prosjekt som ender opp i daglig drift 

etter prosjektperioden.  

 Det er få erfaringstall om gevinstrealisering av velferdsteknologi i daglig drift.  

 Dekning av fiber eller annet høyhastighets samband er en forutsetning, og det er mye 

dårlige kommunikasjonslinjer i utkanten av Ringerike. Teleleverandører/-kraftverk 

styrer dette markedet. Dårlig mobiltelefondekning de samme steder forsterker 

problemet. 

 For å sikre en god løsning for velferdsteknologien, må IT få et overblikk over kabling 

og føringsveier og hvordan det fysiske nettverket er designet. Dvs. at IT-avdelingen 

mangler deler av det fundamentet avdelingen trenger for å kunne designe en dedikert, 

forutsigbar og ikke minst sikker føringsvei for data for kommende velferdsteknologi. 

 

Rådmannens vurdering 

Gevinster ved bruk av velferdsteknologiske løsninger viser seg først når gode retningslinjer 

for bruk er etablert, og systemene har vært i bruk noe tid. Men så langt er det hevet over 

enhver tvil at en fornuftig bruk av denne teknologien vil gi gevinster av både kvalitativ og 

kvantitativ art, ikke minst i form av økt pasientsikkerhet, større trygghet i hverdagen, 

selvstendighet og større grad av mestring og frihet for den enkelte bruker. Den vil også 

kunne gi vesentlige økonomiske gevinster og redusert ressursinnsats, noe som vil kunne 

være avgjørende dersom kommunene skal kunne møte morgendagens utfordringer på 

området med faglig forsvarlige tilbud. 

Rådmannen registrerer at valg av elektroniske plattformer kan ha avgjørende effekt, både 

på anskaffelser, valg av utstyr og muligheter for å realisere de forespeilede gevinster, og er 

tilfreds med at IT-kompetanse av den grunn nå er i tidlig inngrep i planfasen i forhold til de 

forskjellige prosjekter. 

Rådmannen ser at den tekniske utviklingen på området er formidabel og at dagens 

løsninger av den grunn i løpet av relativt kort tid kan måtte erstattes av mer moderne og 

typiske «high-tech» løsninger. Det er derfor viktig at kommunen i første omgang strekker 

seg «etter lavthengende frukter», følger Helsedirektoratets anbefalinger, ikke forhaster seg, 

men sørger for god implementering av allerede utprøvd og anbefalt teknologi  
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Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.10.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 16/5235-2   Arkiv: 033 C10  

 

Ungdomsplan - justering / oppdatering  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
30/16 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 09.11.2016 

214/16 Formannskapet 15.11.2016 

156/16 Kommunestyret 24.11.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Rådmannens forslag til vedtak:  

Ungdomsplanen for 2017-2021 godkjennes med de justeringer som foreligger: 

A) Ungdomsrådet utvides med en (1) representant, som velges fra ungdomsskole. 

B) Ungdomshøringen i samarbeid med ungdomsrådet disponerer 40 000 kroner årlig til 

arbeidet. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Saksutredning 

Planen er en rullering av eksisterende ungdomsplan og gjelder for neste 4-årsperiode.  

Ungdomsrådet ønsker å utvide rådet med en representant, fra fem representanter til seks 

representanter. Rådets begrunnelse er at de ønsker flere og bredere utvalg av medlemmer 

til å drøfte sakene med og få innspill fra.. Den nye representanten skal velges fra 

ungdomsskolene.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Konsekvensen er noe økt møtegodtgjørelse. 

Ungdomsrådet ber også om økt årlig bevilgning på 10 000 kroner, slik at de totalt 

disponeres 40 000 kroner årlig.  

Det har ikke vært økte bevilgninger til ungdomsrådet siden oppstart i 2004. Ungdomsrådet 

har de siste årene brukt midlene på å arrangere ungdomshøringen og en større 

Ungdomskonferanse i året.  

En økning på kr 10 000,- vil gi rom for å fortsette å arrangere konferanser for ungdom med 

gode foredragsholdere. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser på ungdomsrådet som et viktig organ for å drøfte aktuelle saker som angår 

ungdom og et kontaktforum med ungdomsmiljøene i Ringerike. Rådmannen støtter derfor 

utvidelsen av rådet, og den økonomiske rammen som rådet foreslår. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.10.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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Arkivsaksnr.: 16/5447-1   Arkiv:   

 

Arbeid og aktivitet, - utfordringer i en ny tid  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
218/16 Formannskapet 15.11.2016 

157/16 Kommunestyret 24.11.2016 

31/16 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.11.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Kommunestyret nedsetter et adhoc utvalg (arbeidstreningsutvalget) bestående av 5 politikere 

som innen 01.06.2017 skal utrede hvordan Menova og de andre ideelle 

arbeidstreningsbedriftene kan brukes til kommunale oppgaver for å hjelpe 

sosialhjelpsmottakere til kvalifisering og arbeid.  Utvalget skal også redegjøre for hvordan 

disse oppgavene er fulgt opp innen de kommunale etater i dag og hva som bør kunne overføres 

til arbeidstreningsbedriftene. Rådmannen tilrettelegger sekretærfunksjonen. 

 

Samarbeidspartiene foreslår: Arnfinn Holten (leder), Runar Johansen og Alf Meier til utvalget. 

Opposisjonen kommer med to kandidater senere.» 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Saken har sitt utgangspunkt i spørsmål fra representanten Arnfinn Holten (Krf) til ordfører i 

kommunestyrets møte 15.2.2016 (vedlegg 1), og ordførers svar i samme møte (vedlegg 2) 

 

Beskrivelse av saken 

Hovedutfordringer 

Innenfor Ringerike kommunes organisasjon er ansvaret for arbeidstiltak og aktivitet lagt til 

Helse og omsorg, der NAV og Ringerike arbeidssenter (Aurora) er hovedaktører. 

NAVs brukere har rett på oppfølging og tiltak fra NAV etter hvor stort bistandsbehov de har. 

NAV Ringerikes virkemidler for å få flere innbyggere i arbeid og aktivitet er per i dag 

hovedsakelig statlige tiltak samt NAVs egne ansatte og deres oppfølgingskompetanse. NAV 

Ringerike har medarbeidere som er kommunalt eller statlig ansatte, og kommunen har 

ansvar for å levere forsvarlige tjenester innen økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning 
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(herunder gjeldsrådgivning), kvalifiseringsprogram og midlertidig bolig. Fra 01.01.17 

innføres aktivitetsplikt for alle sosialhjelpsmottakere under 30 år. 

Den statlige delen av NAV har som oppdrag å få flere i arbeid og aktivitet, innbefattet 

oppfølging av brukere på statlige ytelser. Staten benytter balansert målstyring for å sikre 

riktig innretting av NAV kontorenes arbeid. 

NAV Ringerikes hovedutfordringer kan oppsummeres i tre hovedområder: 

 

 Få unge ut i utdannelse eller arbeid 

 Få flere innvandrere og flyktninger i arbeid og få de til å bli i arbeid 

 Få langtidsmottakere av sosialhjelp ut i arbeid og få de til å bli i arbeid 
  

En ny tid 

NAVs arbeid påvirkes av en rekke utviklingstrekk i samfunnet. Endringer blant annet i 

demografi, arbeidsmarked, teknologi og trygdeforbruk framover vil kunne skape nye 

betingelser for organiseringen av og oppgaveløsningen i NAV-kontorene, for kontorenes 

samhandling med brukerne og med eksterne samarbeidsparter. 

Statistisk Sentralbyrå har i sitt mellomalternativ lagt til grunn at det i de kommende ti-årene 

fortsatt vil være relativ sterk befolkningsvekst i Norge. Økningen ventes å fordele seg ulikt 

på ulike aldersgrupper, og vil klart være høyest i aldersgruppen 67 år og over. 

Befolkningsframskrivingene påvirkes blant annet av hva som skjer på migrasjonsområdet. 

Det er også knyttet usikkerhet til omfanget av utvandring, og særlig i hvilken grad dette 

påvirkes av utsiktene på arbeidsmarkedet. 

Dagens migrasjonsbilde med høy innvandring fra Asia og Afrika stiller arbeidslivet og det 

offentlige overfor store utfordringer. Dette omfatter blant annet å tilby egnede tjenester, 

tiltak og arbeid til et betydelig antall mennesker som i utgangspunktet har manglende 

norskkunnskaper og som ofte mangler grunnleggende kompetanse. Flyktningsituasjonen 

stiller kommunene overfor økte og til dels nye utfordringer ved at den skal bidra til at flest 

mulig av de som får opphold i kommunen blir integrert i det lokale arbeidslivet. 

Utfordringsbildet forsterkes av at det blir stadig færre arbeidsplasser der det ikke stilles krav 

om yrkesutdanning eller videregående utdanning og mer formell kompetanse. Samtidig er 

det fortsatt relativt høyt frafall fra videregående skole og mange med svak yrkes-

kvalifiserende kompetanse som trenger en egnet jobb. Sterkere konkurranse om denne 

type jobber som følge av den økte innvandringen, kan gjøre innsatsen med å bistå denne 

gruppen enda mer krevende i årene framover. 

Samtidig som grupper med manglende formalkompetanse kan ha problemer med å komme 

i jobb, kan det bli mangel på arbeidskraft innen visse yrker. NAV må forholde seg til begge 

deler – både bistå vanskeligstilte med å få arbeid, og levere eller formidle arbeidskraft til 

virksomheter innenfor næringer som har behov for kvalifisert personell. 

Økt bruk av arbeidslivet som kvalifiseringsarena øker dessuten NAVs behov for 

arbeidsmarkedskompetanse og direkte kontakt med arbeidsgivere for å kunne skaffe jobb til 

de med nedsatt arbeidsevne og andre med behov for bistand. 

På Ringerike er det til enhver tid ca. 3000 av kommunens innbyggere som er registrert som 

brukere av NAV. Noen er som skissert over, avhengig av NAV i kortere perioder, mens flere 

har komplekse utfordringer som skulle vært avdekket og håndtert på et mye tidligere 

tidspunkt i livet, for noen allerede i barnehagealder. 

Mennesker med helseproblemer utgjør en dominerende andel av NAVs brukere som har 

behov for arbeidsrettet bistand. Økende bruk av trygdeytelser på grunn av psykiske/-
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psykososiale lidelser og plager, er en utvikling som Norge deler med de fleste land i 

Europa. Økningen er størst i de yngre aldersgruppene. Disse vil kreve spesielle tiltak for å 

komme i arbeid, men ofte er NAVs virkemidler alene ikke tilstrekkelig. Det er derfor behov 

for å styrke båndene mellom NAV, skoler og helsetjenestene, og å utvikle en felles 

forståelse om at arbeid også kan ha positive helseeffekter. 

NAV er, og vil være avhengig av å kjøpe tjenester til målgruppen fra eksterne aktører. Slik 

lovverket nå er, har dette blitt en rendyrket «bestiller/utfører-modell», der Nav legger disse 

oppgavene ut på anbud. Dette gjøres dels av NAV sentralt og dels lokalt. Disse innkjøpene 

gjøres i tråd med «Lov om offentlige anskaffelser» av 1.7.2001. Pr. i dag er det i hovedsak 

Fontenehuset, StjerneGruppen, Adaptor as og Menova as som er aktuelle lokale 

leverandører. 

Men også her endrer situasjonen seg. Det har oppstått et marked, og konkurransen mellom 

disse virksomhetene er stor, også over kommune og fylkesgrenser. Dette er en utfordring 

arbeidsmarkedsbedriftene må håndtere med kostnadseffektiv drift, markedsføring og 

kompetanse på anbudsberegninger. Ved siste sentrale anbudsrunde ble Menova as sin 

aktivitetsportefølje redusert, og derav inntjeningsevne redusert. Dette har gitt grunnlag for 

bekymring, både hos daglig leder og bedriftens styre, men også for Ringerike kommune 

som majoritetseier sammen med Hole kommune. 

Ringerike kommune kjøper også vesentlige tjenester av Menova as innenfor 

vaskeritjenester, og er her selskapets største kunde. Samlet betalte Ringerike kommune og 

NAV-Ringerike over ti mill. kroner for tjenester fra Menova as i 2015, og så langt i 2016 har 

vi betalt over 9 mill. kroner. Sammen med andre offentlige tilskudd (staten) bidrar disse 

overføringene i stor grad til de gode økonomiske driftsresultat selskapet så langt har 

presentert. 

 

Hvem er i målgruppen? 

NAV mottar føringer om hvilke målgrupper som skal prioriteres gjennom kommunebrevet og 

mål -og disponeringsbrevet fra Arbeids- og Velferdsdirektoratet. Høyest prioritert gruppe er 

yngre brukere under 30 år. Andre prioriterte målgrupper er innvandrere/flyktninger, 

langtidsmottakere av sosialhjelp, barnefamilier, langtidsledige og sykemeldte.  

 

I Ringerike kommune var det: 

 2020 uføre i pr 1. september 2016. Av disse er 95 under 30 år. 

 1000 personer som mottar arbeidsavklaringspenger på Ringerike. 200 er under 30 år. 

Det utgjør 20 % av alle på Ringerike som mottar arbeidsavklaringspenger. 

 799 sykmeldte på Ringerike (Pr 15. september). 109 av disse er under 30 år.  

 139 brukere under 30 år som mottok sosialhjelp (pr 1. september 2016). 103 av disse 

hadde sosialhjelp som hovedinntekt. 

 409 helt arbeidsledige på Ringerike i september 2016. 117 personer var under 30 år (28 

%). 

 

Rådmannen har bedt eget fagmiljø å redegjøre for utfordringer og tiltak til de prioriterte 

målgruppene. Slik utredning følger til saken (vedlegg 3). 

 

Statlige og kommunale tiltak 

Tiltakstrappen (Vedlegg 4) illustrerer hvilke tiltak som er kommunalt ansvar og hvilket nivå 

statlige tiltak krever. Kommunens ansvar ligger for de brukerne som er først i trappen 

(markert med blått). 
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I det kommunale ansvaret ligger altså oppfølging og prekvalifisering av de brukerne som 

har for lav fungering på ulike områder til å kunne delta i statlige tiltak. For å være i 

målgruppen for, og kunne nyttiggjøre seg, statlige tiltak, må altså brukerne være klare til å 

kunne være i direkte arbeidsrettede aktiviteter. 

 

Kommunale tiltak: 

Kommunen har ett lavterskeltiltak rettet mot aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk 

sosialhjelp. Tiltaket er lokalisert på den gamle brannstasjonen på Follum. NAV Ringerike 

har disponert en veileder til dette arbeidet som hovedsakelig retter seg mot de brukerne 

som ikke er klare til å nyttiggjøre seg statlige tiltak. Tiltaket har begrensede muligheter ift 

antall brukere, det er derfor primært rettet mot brukere under 30 år. Kommunen har pr i dag 

ikke kjøpt kommunale tiltaksplasser for NAVs brukere hos noen tiltaksarrangører/arbeids-

markedsbedrifter. 

NAV Ringerike har vært aktive søkere av prosjektmidler for å styrke oppfølgingen av 

brukere, og har nå 9 prosjektstillinger knyttet til kontoret på ulike områder. 

 

Statlige tiltak: 

Den statlige delen av NAV Ringerike (sammen med NAV Hole) mottar og bruker nær 50 

millioner kroner i året på arbeidsmarkedstiltak. Bruk av de statlig finansierte 

arbeidsmarkedstiltakene er regulert av blant annet Arbeidsmarkedsloven med forskrifter. 

Det går klart frem at statlige arbeidsmarkedstiltak skal brukes til tiltak som gir økt 

kompetanse eller arbeid. Tiltak som for eksempel skal brukes til basiskompetanse som 

norskopplæring, regneferdigheter eller for å øke motivasjonen til å komme i gang med 

utdannelse eller arbeid skal finansieres av kommunene. Alle tiltak har arbeid som mål, noen 

med kort tids oppfølging, og andre med lengre tidsperspektiv.  

Det er knapphet på statlige arbeidsmarkedstiltak. NAV Ringerike har til enhver tid rundt 

2000 brukere som kan ha krav på et arbeidsmarkedstiltak. Samtidig har Hole og Ringerike 

rundt 460 tiltaksplasser hver måned til disposisjon. Spriket mellom behov og tilgjengelig 

tilbud gjør at det hele tiden må prioriteres hvilke brukere som vil ha mest nytte av å være i 

tiltak. Som grunnlag for disse vurderingene ligger også tydelige nasjonale føringer på hvilke 

grupper som skal prioriteres.  

Alle de statlige arbeidsmarkedstiltakene NAV Ringerike har igangsatt er arbeidsrettet. De 

fleste av tiltakene er kjøpt av leverandører som Menova, Adaptor, Fontenehuset, 

StjerneGruppen og Nordic Academy. Anskaffelsene/anbudene er administrert av NAVs 

statlige fylkesledd. I tillegg brukes arbeidstreningsplasser og lønnstilskudd som også styres 

av statlige rammebetingelser.  

Rådmannen har bedt om en nærmere beskrivelse av de statlige tiltakene, som følger saken 

som vedlegg 5. 

 

Rådmannens vurdering 

 

I stortingsmelding nr. 33 (2015-2016) «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet», trekkes 

linjene for hvilke endringer som er nødvendige for at NAV skal bli bedre til å hjelpe flere i 

arbeid og aktivitet, og å skape bedre brukermøter. 

 For at NAV skal nå målet om å få flere ut i arbeid må medarbeiderne ha bedre 

kunnskap om arbeidsmarkedet og ha tettere kontakt med arbeidsgiverne. For det 
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lokale NAV-kontoret betyr dette at de må bli enda bedre kjent med arbeidsgiverne i 

regionen og bruke det lokale arbeidsmarkedet som tiltaksarena for brukerne.  

 For å få til dette må NAV-kontoret gjøre mer av avklarings- og oppfølgingsjobben selv 

og ikke i så stor grad som tidligere kjøpe tjenester av eksterne tilbydere 

(tiltaksarrangører).  

Stortingsmeldingen er også tydelig på at NAV må prioritere de yngste brukerne og stille 

tydelige krav til brukernes aktivitet og medvirkning. Den kommunale og statlige delen av 

NAV må samarbeide om digitalisering av brukermøtene i NAV-kontorene og utvikle flere 

selvbetjeningsløsninger. 

Rådmannen erfarer at det fortiden er stor optimisme i arbeidsmarkedet på Ringerike. De 

siste månedene har arbeidsledigheten på Ringerike stadig gått nedover. I august 2016 var 

det 124 færre helt ledige i kommunen enn i august 2015 (406 i september 2016 mot 530 i 

2015). Det er flere stillinger utlyst og NAV får mange henvendelser fra bedrifter som er på 

jakt etter arbeidskraft. I tillegg har kommunen flere bemanningsbyråer som klarer seg og er 

stabile.  

Det vil i fortsettelsen bli satt i gang store prosjekter på Ringerike, spesielt innen bygg og 

anleggsvirksomheter. Vi ser at det allerede i dag er etterspørsel etter arbeidskraft innen 

bygg, anlegg og transportvirksomhet. Imidlertid er arbeidsgivere ofte på jakt etter 

medarbeidere med en spesifikk kompetanse, enten fagkompetanse eller 

høyskoleutdannelse.  

Rådmannen er orientert om tre grupper av arbeidssøkere som ofte faller igjennom stilt 

overfor disse kravene; unge, eldre og de som kommer fra andre land. De fleste yngre 

brukerne av NAV-systemet har ikke fullført videregående skole og har liten eller ingen 

arbeidserfaring. Eldre arbeidssøkere har ofte lang arbeidserfaring, men ikke så mye formell 

utdannelse. Ofte har de ikke den arbeidserfaringen som arbeidsgiver er ute etter. 

Innvandrere og flyktninger mangler i flere tilfeller både norskkunnskaper og den etterspurte 

kompetansen.   

NAV vil ha en viktige oppgaver i denne tiden, som: 

 å gjennom å informere, veilede, kvalifisere de unge i tråd med arbeidskraftbehovet og 

jobbmuligheter lokalt. 

 å samarbeide tettere med andre aktører, herunder skole og bedrift slik at man kan gi et 

godt bilde av yrkenes variasjon og innhold. Dette vil gi de unge et bedre grunnlag for 

valg av yrke som passer seg. En «jobb- og yrkesmesse» er et slikt tiltak. 

 å bistå godt voksne som trenger «omskolering», dvs. kompetanseheving i tråd med 

etterspurt spisskompetanse i markedet. Voksne kan også ha behov for 

karriereveiledning og støtte i yrkesveivalg. 

Hvert år utfører NAV en bedriftsundersøkelse hvor et stort utplukk av bedrifter blir spurt 

om sitt fremtidige arbeidskraftbehov, og som danner grunnlag for de vurderinger NAV 

gjør av arbeidsmuligheter fremover. I tillegg er NAV i daglig dialog med bedrifter 

gjennom tiltak og tjenester.  

Rådmannen er kjent med at enkelte bransjer rapporterer at bedrifter må takke nei til 

oppdrag fordi de ikke klarer å rekruttere folk med rett kompetanse. Utbyggingen av vei og 

bane skaper positivitet i bransjer som skal stå for selve utbyggingen, men også for under-

leverandører og andre lokale aktører som drar fordeler i form av ulike tjenester som skal 

tilbys. Dette er for eksempel catering, renhold av anleggsbrakker og handel som kan gi 

«spin-off» effekter av utbyggingen i lokalmiljøet.  
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NAV har rekrutteringstjeneste til bedrifter som trenger arbeidskraft. NAV Ringerike har de to 

siste årene koordinert sin bistand til bedriftene i regionen gjennom samarbeid med NAV i 

nabokommuner. Bedrifter som ikke har tid til å lyse ut stillinger selv, kan kontakte NAV og få 

nye medarbeidere på plass gjennom direktemeldte oppdrag. Bedriftene kan også selv ta 

kontakt med registrerte arbeidssøkere via nav.no. Velger bedriften i stedet å kontakte NAVs 

veiledere i rekrutteringstjenesten, vil veileder identifisere aktuelle personer blant de 

arbeidsledige og sende over CV til bedriften på aktuelle arbeidssøkere.  

I 2016 har NAV Ringerike hatt stor pågang fra bedrifter som ønsket hjelp til å finne aktuelle 

personer til jobb som de ikke klarte å rekruttere selv. Yrker som kokker, servitører, 

betong/anleggsarbeidere, sveisere, renholdere og sjåfører dominerte rekrutteringsbehovet. 

Det er også viktig å være klar over at for de bedriftene som ønsker å forsøke å rekruttere fra 

utlandet, har NAV en spesialtjeneste (Eures) som kan bistå bedrifter med dette. Dette er en 

tjeneste som nok i større grad enn i dag både kan markedsføres og benyttes mer. Samtidig 

er det slik at vårt regionale arbeidsmarked har stor pågang av aktive arbeidssøkere fra øst 

Europa som konkurrerer med våre lokale arbeidssøkere. Størst utfordring skaper dette 

ungdom som søker lærlingeplass og andre sårbare brukere med utfordringer og med behov 

for oppfølging og tilrettelegging på arbeidsplassen.  

NAV har dialog med bransjer for både å kvalifisere, mobilisere og formidle ledig sårbare 

arbeidssøkere, men trenger nok et enda mer utvidet og formalisert samarbeid med store 

offentlige og private virksomheter for å lykkes med å få alle med på «oppturen» i den nye 

tid. Et formalisert og målrettet samarbeid over tide vil kunne bidra til at arbeidsledige blir 

bedre «istandsatt» og således målrettet bli formidlet ut i jobb i større grad enn i dag. 

Rådmannen vil ta spesifikt initiativ til at Ringerike kommunes egne arbeidsplasser ikke 

oppleves som «bremseklosser» i denne sammenheng.  

Ringerike kommune har et tett og godt forhold og samarbeid til Menova as. Rådmannen har 

hatt møter med ledelsen i Menova i forhold til den markedstilpasning som synes nødvendig i 

tiden framover. Ringerike kommune er majoritetseier i selskapet med 93,3% av 

aksjeporteføljen, og ser de problemer selskapet har, og vil få i fortsettelsen. Disse forsterkes 

ved at Staten og NAV sentralt gir klare føringer i egen organisasjon både for å benytte det 

lokale arbeidsmarkedet som tiltaksarena i større grad, og at NAV-kontorene skal gjøre mer av 

avklarings- og oppfølgingsjobben selv og ikke i så stor grad som tidligere kjøpe tjenester av 

eksterne tilbydere/tiltaksarrangører som for eksempel Menova as. 

Rådmannen har bedt NAV Ringerike om en gjennomgang av dagens tiltak, med tanke på 

ytterligere å legge tjenester/tiltak ut i markedet. Det er enighet med NAV om at NAV i 2017 

skal lyse ut et anbud på et kommunalt avklarings/oppfølgingstiltak som er rettet mot 

langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. Det vil være svært avgjørende at Menova as 

strekker seg langt for å være konkurransedyktige i forhold til slike anbud. 

Rådmannen forutsetter at NAV så langt det er mulig finner de beste løsninger for brukernes 

behov innenfor sine organisatoriske og økonomiske rammer, og at StjerneGruppen, 

Adaptor as, Fontenehuset og Menova as får muligheter til å videreføre sin drift.  
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Vedlegg 

1. Spørsmål til ordfører i kommunestyrets møte 15 februar 2016 

2. Ordførers tilsvar i samme møte 

3. Fagmiljøets redegjørelse for utfordringer og tiltak til de prioriterte målgruppene 

4. Tiltakstrappen 

5. De statlige tiltakene 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.10.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 16/5499-1   Arkiv: F35  

 

Bosetting av flyktninger 2017 – reduksjon av vedtak  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/16 Inkluderings- og integreringsråd 31.10.2016 

31/16 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 09.11.2016 

32/16 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.11.2016 

221/16 Formannskapet 15.11.2016 

158/16 Kommunestyret 24.11.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Ringerike kommune vedtar å bosette totalt 90 flyktninger i 2017. 

2. 15 av bosettingene skal forbeholdes bosetting av enslige mindreårige flyktninger. BUF-

etat kan disponere inntil fem av disse plassene til enslige mindreårige under 15 år. 

3. Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Beskrivelse av saken 

IMDI har i samråd med KS utarbeidet behovsanalyser om bosetting av flyktninger 

(voksne/familier og enslige mindreårige) i 2017.  

I 2017 vil det anslagsvis være behov for å bosette 13 000 flyktninger i norske kommuner, 

hvorav 1 100 er enslige mindreårige under 18 år. Om lag 40% av de enslige mindreårige er 

under 15 år. 

Det anslåtte bosettingsbehovet er lavere enn tidligere plantall fra IMDI. Færre asylsøkere til 

Norge og færre som innvilges opphold, er hovedårsakene til at behovet har gått ned. 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune har i tidligere vedtak akseptert en bosetting i 2017 på 130 flyktninger, 

herav 30 mindreårige. Dette i tråd med de anbefalinger og de anslag som da ble gjort fra 

IMDI`s side i samråd med KS for samme periode. 
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Da vi ser tydelige endringer både i flyktningestrømmen og i hvor mange som får innvilget 

bosetting, er det naturlig at anslaget blir nedjustert, og at de kommuner som har fattet 

vedtak som ligger høyere enn beregnet behov får mulighet til å nedjustere sine vedtak. 

Dette er også viktig da kommunen dimensjonere ressurser til bosettingsarbeidet 

budsjettmessig relatert til forventede tilskudd fra staten, som er basert på et visst volum. 

Likeens bindes boligmasse opp i forventet bosetting. 

Dagens situasjon er svært uavklart. Rådmannen ser at de nye politiske utfordringer spesielt 

i Syria og ved avviklingen av europeiske flyktningeleirer som «Jungelen», raskt kan 

framprovosere endringer både i volum og flyktningeruter. Dette kan igjen medføre at 

kommunen vil måtte vurdere å realisere opprinnelige vedtak om bosetting. Dersom slik 

anmodning vil komme fra IMDI, vil rådmannen komme tilbake med ny sak. 

 

Vedlegg 

 Anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) om bosetting i kommunen 

for 2017 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.10.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Magnar Ågotnes, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 16/5516-1   Arkiv: 610 D11  

 

Drift av Ringerikshallen til Hov ungdomsskole er fornyet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
219/16 Formannskapet 15.11.2016 

159/16 Kommunestyret 24.11.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Ringerikshallen driftes inntil skoleanleggene ved Ullerål og Hov er ferdig utbygd og ny 

flerbrukshall i Hønefoss nord er på plass. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Sammendrag 

Kommunestyret vedtok i sak 22/15 at Ringerikshallen skulle driftes videre, og at dette skulle 

vurderes årlig ved behandlingen av årsbudsjett og handlingsprogram. 

 

Beskrivelse av saken 

Av kapasitetshensyn bruker Hov ungdomsskole nå Ringerikshallen for å få gjennomført 

undervisning i kroppsøvingsfaget.   

På ettermiddagstid og i helger brukes hallen av idrettslag. Det er for tiden ikke noe ledig 

utleietid i Ringerikshallen. Behovet for idrettslokaler i kommunen er stort. 

Flere idretter vil stå uten treningslokale dersom Ringerikshallen skulle bli vedtatt lagt ned 

nå. Bedriftsidretten i Ringerike bruker også Ringerikshallen. Området ved hallen vurderes 

for plassering av skolepaviljonger i utbyggingsperiodene ved Ullerål skole og Hov 

ungdomsskole. 

 

Økonomiske forhold 

Drift av Ringerikshallen beløper seg årlig til om lag 1,2 millioner kroner. Leieinntektene 

forventes å bli ca. kr. 500 000,-. 

Det er ingen kjente umiddelbare vedlikeholdsbehov ved Ringerikshallen. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret vedtok i sak 22/15 at Ringerikshallen skulle driftes videre, og at dette skulle 

vurderes hvert år ved behandlingen av budsjett og handlingsprogram. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av at kommunens innbyggere skal motta gode og forutsigbare 

tjenester. Elevene i grunnskolen skal få god opplæring i gode skolelokaler. Fortsatt drift av 

Ringerikshallen er en forutsetning for at grunnskoleelever og andre brukergrupper ikke skal 

miste det tilbudet de har i en periode med fornying av skolene i området. 

Rådmannen anbefaler fortsatt drift av Ringerikshallen inntil skoleutbyggingene i Hønefoss 

nord er fullført.   

 

 

 Ringerike kommune, 03.11.2016 

 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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Interpellasjon - Jan Franzen (H) - Sykkelbyen Hønefoss  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Interpellasjon til Ordfører i Ringerike kommune 
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Sykkelbyen HeneFoss

lnterpellasjon til Ordføreren i Ringerike Kommune fra kommunerepresentant Jan Frantzen

Kom m unestyremøte 24. novem be r 2OL6

Dato: 9. november 2016

Ringerike kommune har vedtatt at vi er en sykkelby og på hjemmesiden kan vi lese:

Det er kanskie ikke så mqnge som vet det enda, men Hønefoss er faktisk en sykketby. Det vil si ot
Ringerike kommune har inngått en sykkelbyavtale med Statens vegvesen og Buskerud

fylkeskommune. Avtalen sier at det skal samarbeides om â gjøre HØnefoss til en mer sykketvennlig by.
Hovedmålsetningen er ot sykkelbruken i Hønefoss skal øke med 25 % innen 2020.
I realiteten har Hønefoss et stykke igjen lør vi kan si ot vi er en sykkelby i praksis. Det er en utfordring
å sykle gjennom byen og syklistene mã dete plass med bãde biler og gående. Derfor er det ekstra
viktig at alle trofikanter viser hensyn og tar vare pã hverandre for å unngå ulykker.
I årene fremover skal vi jobbe hardtfor å forbedre situasjonen for syklister og gående. Hvis du hor
kommentarer, Ønsker, tips eller noe annet du vil dele sã hâper vi du tar kontakt.

Det startet i 2010 med sykkelveien oppover Hønegaten og en avtale som ble underskrevet i 2015

med mål om 25 % flere sykelister inne 5 år (2O2O).1 dag er det bare 2o/o som bruker sykkel i Hønefoss,

mens bilandelen er pâ75o/ol Generalsekretær Rune Gjøs i Sykl¡stenes Landsforening (SLF) uttalte i

20L0 iforbindelse med åpningen av sykkelfeltet ¡ Hønegaten aq

han er likevel ikke er imponert over lokalpolitikernes holdníng til syklister, og synes det er
oppsiktsvekkende at ikke flere politikere har innsett at â legge til rette for bruk av sykkel i
kommunene både er miljøvennlig og helsefremmende.

Nå skriver vi snart 2077 og det har skjedd lite heller ingen ting for å tilrettelegge for sykelister,

beklageligvis. Sykelister må fremdeles krangle seg frem på trange fortau eller være iveien for bilister.
Kan nevne at det nyeste krysset vi har er det ikke t¡lrettelagt for sykling, her har sykelisten to valg,

det er å kjempe mot fotgjengere eller være i veien for bilister med den risikoen dette innebærer.



Det er heller ikke tilrettelagt nok for sykkelparkeringer som fungerer, for eksempel i enden av Kuben

ser vi daglig at folk må hensette sykkelen sin utenpå andre sykler. Nå er det sykkel parkering inne i

parkeringshuset på Kuben men disse ligger litt unna, dårlig skiltet og det føles tungvint å bruke. Men

man kan spørre seg hvorfor de ikke er i bruk.

Sykkelparkeringene som er bygd opp for eksempel ved sentrum buss stopp er bra, men den er

beklageligvis for líten. En vanlig dag er det helt fullt fra morgen til kveld. Sykkelparkering må ínn i

planer og det må kreves nå man bygger.

i'
rt>



Tilrettelegning og kulturen for sykling i Hønefoss er dessverre ikke god nok. Det gjelder politikere,

kommuneadministrasjon, utbyggere og andre. Vi har pr i dag ingen sykkelveier i Hønefoss som er
påtenkt etter 2010. De fleste forsøk på å lage en sykkelvei skjer ofte på premissene til fotgjengere
som ikke har store problemer med en kantstein på tvers eller at det ender opp med en 90 graders

sving inn på en vei. Det er stor forskjell på sykkelvei og fortau.

Å sette seg mål er bra, å måle om man når målet er nødvendig for å kontrollere om man kom dit man

tenkte seg. Dersom man ikke måler kan en sette et stort spørsmålstegn om det i det hele er noe

poeng i å sette seg må|. Mange byer har sykkeltelleapparater noe vi absolutt skulle hatt for eksempel

på by -broen eller gjennom sentrum. Vi har vanskelig for å se om når målet med 25% flere sykelister

innen 2020 når vi ikke måler.

Det er så vidt meg kjent ikke tenkt i nær fremtid å lage egne svkkelveier giennom Hønefoss ei heller

er det på noen planer om dette. Selvsagt finner vi fine formuleringer om sykling men det er ikke nok

til at å se resultater ipraksis. Foreksempel burde man ha starte på en sykkelvei lrasør til nord,
Hvervenkastet via sentrum til Gummikrysset. Og en fra øst til vest, Haugsbygd til Heradsbygda.

Dersom vi får en sykkelvei fn sü til nord som konkurrerer med bilen på tíd, vil folk automatisk -

velge sykkelen og bare på det ene tiltaket så hadde vi nådd målet med 25o/ollere syklende.

Utenfor Eindhoven i Nederland har de bygget et landemerke som tiltrekker seg turister og inspirerer

til sykling. Det er en sykkelrundkjøring over en trafikkert innfartsveí til Eindhoven. Tenk hvis ví kunne

bygd noe slikt for eksempel ved tippen.



Så til spørsmålet og hensikten med denne interpellasjonen.

Folkehelsemeldingen til Ringerike kommune har det samme målet som sykkelbyavtalen, økt bruk av

sykkel til for eksempel til bussen, jobb, skole, barnehage og fritidsaktivíteter.

t. Kan ordføreren redegjøre for hvordan man har tenkt å fà 25 % flere syklende i Hønefoss, og

hvordan man skal måle dette?

2. Kan ordføreren be administrasjonen rapportere på tiltaksom gj6res, for eksempel årlig, for å

få flere syklende i Hønefoss og hva som gjøres for at vi skal klatre på sykkelby rangeringen?

Med vennlig hilsen

Jan Frantzen

Kom m unestyrerepresentant

(Høyre)
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Tilordfører Sokna 1.7.7I.2016

lnterpellasjon -
Trafikkrådet - gang- og sykkelve¡er - farlig vegkryss.

Som kjent ble Trafikkrådet nedlagt i2OL5, før nåværende kommunestyreperiode begynte.
lnterpellanten var nestleder i rådet. Dette rådet var et rådgivende organ som først og fremst
fungerte som et kommunalt serviceorgan for kommunens innbyggere.

Saker som ble satt på dagsordenen kom enten fra kommunens admínistrasjon, henvendelser fra
kommunens innbyggere til rådet/rådets medlemmer, rådets medlemmer i møtene eller plukket opp
av en dyktíg leder fra lokalmedia. lngen saker var for små, og ingen for store. Mange saker ble
diskutert og løst i møtene etter interne opplysninger fra rådets medlemmer. Dette var etter min
mening et perfekt serviceorgan for både kommunen og kommunens innbyggere. Sakene på

sakslisten ble enten tatt til orientering, oversendt administrasjonen med vedtak eller satt på en
oppfølgningsliste med ansvarlige personer. Befaringer ble utført etter behov, og der hvor det var
m ulig ble míd lertídige straksløsninge r ive rksatt.

Rådet besto av politisk valgt leder og nestleder, representanter fra politiet, NAF, Handelstanden,
Drosjenæringen, Vegvesenet, Syklistenens landsforbund (?), admin. leder Areal og mlljø i kommunen
og kommunalt ansatt representant for Oppvekst. Etter min mening et bredt og víktig tverretatlig
sammensatt råd.

Prioriteringsliste gang- og sykkelveier.

Som et eksempel på viktigheten av dette tverretatlig samarbeidet kan nevnes en opplysning fra
vegvesenets representant i 2014. Her ble det opplyst at Ríngerike kommune ikke ble tildelt statlige
midler til gang- og sykkelveier på grunn av manglende innsendt prioriteringsliste. Dette var etterspurt
uten at vegmyndighetene hadde mottatt noe. Trafikkrådet tok derfor tak i saken straks og ba derför
administrasjonen kom med forslag til en slik liste, som bl.a. kunne behandles i trafikkrådet. lnnen
rådets nedleggelse høsten 2015 hadde ingen slik liste blitt behandlet til tross for purring fra rådets
leder.

Spørsmå|1:

Kjenner ordføreren til om en slik liste nå er opparbeidet administrativt, behandlet politisk og
oversendt Vegvesenet? Har kommunen mottatt statlige midler til gang- og sykkelveier i løpet av de
to siste årene?

Etter nedleggelsen har avstanden mellom publikum og kommunen i alle typer trafikksaker økt.
Publikum får ikke behandlet sin klage eller forslag til forbedring i et unikt tverretatlig organ.
Kommunens administrasjon må besvare flere spørsmå1, og får således mer å gjøre. Et godt eksempel
på dette er melding om trafikkfarlig vegkryss på Hofsfoss.
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Trafikkfarlig vegkryss.

I siste møtet itrafikkrådet,1 .9.20L5, ble en sak ang. trafikkfarlig vegkryss Svarverudvn./Hofsfossvn.
behandlet. Som nestleder i rådet var jeg kontaktet av oppsittere i boligområdet rundt Svarverudvn på

Hofsfoss. Kommunen var varslet flere ganger uten at noe var gjort. Svarverudveiens utkjørsel til
Hofossveien har en svært bratt bakke som munner helt ut i krysset. Bilistene må ha god fart for å

komme opp bakken vinterstid og må kjøre ut i selve Hofsfossvn. for å få skikkelig oversikt. Dette
skaper mange nestenulykker og mindre ulykker. I løpet av de siste årene har det etter sigende skjedd
mange ulykker, men heldigvis ingen alvorlige. Krysset er svært uoversiktlig på grunn av et
postkassestat¡v og en hekk/trær som hindrer utsikten. I tillegg står det svært ofte parkert flere biler
parkert på toppen av bakken ved det øverste huset som hindrer forsvarlig fremkomst og utsikt.
Vinterstid sklir bilene ned bakken til fare for mennesker og skade på eiendommer.

En oppsitter har vært i kontakt med kommunens areal- og byplankontor og fått beskjed om at
kommunen ikke kunne gjØre noe med saken da Hofsfossvn. var fylkesvei og Svarverudvn. privat.

At kommunen fraskriver seg alt ansvar for denne bratte og farlige utkjørselen er noe merkelig i og
med at det i de siste årene har godtatt Økt boligbygging og etablering i området.

Svarverudvn. har også en utkjørsel til Hoffossvn. syd i området som ikke er líke trafikkfarlig. Her
stenger imidlertid grunneier veien med bom for å hindre trafikk.

Spørsmå12:

Vil ordføreren engasjere seg i saken og sørge for at beboerne i området Svarverudvn. får en
trafikksikker utkjørseltil Hoffossvn.? Hvilke tiltak kan være aktuelle?

Spørsmå!3:

Vil ordføreren ta inítiativet til å gjenopprette trafikkrådet slik at publikumsservicen kan bedres innen
dette svært viktige området?

Ole J. Andersen

FrP
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Ordfører i Ringerike

lnterpellasjon med spørsmål om Klima og milj6plan for Ringerike som ble vedtatt 2.desember

2010.

Jeg víser til visjonen og kapitelet om oppfølging av planen, som er hentet fra planen.

Visjon for kommunen:

Ringerike kommune har et mål om å være en grønn region.

For å oppnå våre ambisjoner og målsettinger kreves det en innsats fra oss alle.

Ringerike skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybare energikilder og

reduksjon av klimagassutslipp, slik at värt lokalsamfunn ikke belaster mer enn at det er bærekraftig
globalt. Denne planen om energi og klima ønsker vi skal bidra til at Ringerike også i fremtiden er et

bedre sted å være!

Hentet fra Energi og klimaplan kapittel 7.

Oppfølging av planen

For å oppnå målene med planen er det helt avgjørende at den f6lges opp løpende. For at målene skal

bli nådd er det essensielt at klimahensyn gjennomsyrer alle administrative og politiske avgjørelser.

Som verktøy for å sikre at arbeidet med å kutte energiforbruket og velge klimavennlige løsninger i

kommunen ivaretas, bør følgende tiltak gjennomført:

. Etablering av et klimapanel/ ressursgruppe bestående av 5 - 7 personer. Definisjon av mandat,

arbeidsform og ansvarlig koordinator. Krav til antall møter (f eks 2/år). Rapporteringsrutiner.

. Ãrlig klimarapport/regnskap - kort beskrivelse av gjennomførte tiltak samt utfylling av kolonnen for
"status" i tiltaksdelen.

. Revisjon av mal for kommunale saker slik at denne inneholder omtale av klimahensyn for de ulike

valgene/vedtakene. . Enkle og rimelige mål og tiltak bør igangsettes raskt

. Måling og rapportering av oppnådde må|, delmål og gjennomførte tiltak for å opprettholde
engasjementet og for å se at "det nytter".

Tabellen med mål og tiltak i kapittel 6 inneholder en spalte med ansvar for de enkelte mål og

tiltakene. Denne ansvarsfordelingen er et viktig verktøy for å kunne gjennomfgre tiltakene. Foreløpig

står spalten tom (utfylt i årsrapport 2OL4l, men det vil være Rådmannens ansvar å fordele ansvaret.

Årsrapport 2014

Denne rapporten er en oppsummering av arbeidet ¡ 2013 og statusoppdatering på de ulike

fagområdene.

Denne årsrapport er det siste som er fremlagt og som fremkommer på kommunens hjemme side.

Jeg konstaterer at arbeidet med målsetningene i Klima og miljpplanen synes å være fulgt dårlig opp

Det har skjedd mye på de 6 årene som har gått siden planen ble vedtatt og en revidering og

oppdatering er påkrevd.

Handlingsplanen som er lagt frem idag inneholder lite om Den grønne region og miljømå|.

I planstrategien finner vi følgende: Rapporteres årlig. HMA har ansvaret for å følge opp Energi- og

klimaplanen i Ringerike kommune. Planlagt revisjon 2017.

Jeg har derfor følgende spprsmå1.

1. Hva er status for arbeidet med miljø og klimaplanen?

2. Vil ordfører ta initiativ til å følge opp vedtatt Klima og miljøplan?
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Månedsrapport september 2016  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Månedsrapport september 2016 tas til orientering 

2. Tilbakebetalt lån på kr 1.656.250 fra Regionalt Kulturhus – Ringerike avsettes til 

ubundet investeringsfond. 

3. Følgende 3 investeringsprosjekter samles i ett overordnet bevilgningsprosjekt som får 

tittelen «0500 BRR- biler og redningsverktøy» og et samlet budsjett på kr 4.750.000: 

a. 0505 BRR- Mannskapsbil ny. Budsjett kr 3.800.000 

b. 0506 BRR- Bil 0-1 fagleder brann ny. Budsjett kr 700.000 

c. 0529 BRR- El.bil til forebyggende avdeling ny. Budsjett kr 250.000 

4. Investeringsmidler på kr 500.000 omdisponeres i investeringsbudsjettet fra prosjekt 

«15014 Sanering Nes i Ådal etappe 2» til prosjekt «15003 Renseanlegg og 

ledningsnett Nes i Ådal». 

5. Bruk av lånemidler i investeringsbudsjettet nedjusteres med kr 23.500.000, og 

følgende prosjekter nedjusterer sine budsjettrammer for 2016: 

a. «0113 Varme Haugsbygd/ Vang skoler» nedjusteres med kr 3.000.000 

b. «0170 Oppgradering kommunale boliger» nedjusteres med kr 1.500.000 

c. «19401 Utskifting 2100 gatelyspunkter» nedjusteres med kr 1.000.000 

d. «15004 Vannverk Nes i Ådal» nedjusteres med kr 12.000.000 

e. «15008 Overføringsledninger Åsa-Monserud» nedjusteres med kr 3.000.000 

f. «15029 Spredte avløp Klekken» nedjusteres med kr 3.000.000 

De nedjusterte budsjettene overfor, med unntak av prosjekt 0170 som er avsluttet, tas 

inn igjen i budsjett 2017 og dekkes der av ubrukte lånemidler.  

 

 

Sammendrag 

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

mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på 2,5 mill. kroner.  

 



Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

2015 (pr sept) hittil 2016 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

-188 588 -239 954 -2 491 0 2 491 -1 895

4 320 4 872 8 714 9 405 691 7 % 574

68 615 76 659 99 277 97 727 -1 550 -2 % 0

129 913 128 848 180 754 182 954 2 200 1 % 2 000

188 891 194 151 279 241 279 241 0 0 % -1 207

91 219 95 134 133 336 130 869 -2 466 -2 % -1 384

15 949 13 792 25 953 26 880 927 3 % 907

466 421 457 386 618 122 613 214 -4 908 -1 % -5 798

76 532 62 324 134 400 133 996 -403 0 % -2 286

-68 131 -63 751 -113 887 1 000 113 % 3 300

-1 184 256 -1 236 556 -1 564 495 -1 559 495 5 000 0 % 0

21 939 27 186 82 320 84 320 2 000 2 % 2 000Finans

Rammeområde

Alle tall i 1000 kr

Kulturtjenesten

Helse og omsorg

Samfunn 

Avsetninger, overføringer

Skatt og rammetilskudd

Folkevalgte og revisjon

Administrasjon og fellestjenester

Samlet resultat

Barnehage

Grunnskole

Spesielle tiltak barn og unge

 
 

Avviket i prognosen er forbedret med rundt 4 mill. kroner siden forrige rapportering. 

Hovedårsaken er at det nå er lagt inn en forventning om 5 mill. kroner mer i skatt og 

inntektsutgjevning enn budsjettet legger opp til. Driftsområdene viser samlet et merforbruk på 

ca 5,5 mill. kroner, men dette oppveies av merinntekter og mindreforbruk på de sentrale 

områdene («Finans», «skatt og rammetilskudd» og «avsetninger, overføringer»).  

Blir regnskapet slik årsprognosen i denne rapporten viser, vil årets «overskudd» bli om lag 30 

mill. kroner. 

Sykefraværet fortsetter å falle i forhold til 2015. Totalt sett hittil i år er sykefraværet på 7,8 % 

mot 8,7 % i 2015. Ser vi på august isolert viste den 5,1 % mot 7,2 % i samme periode i fjor. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

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

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

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

 

Økonomiske forhold 

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

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

I forslag til vedtak foreslår rådmannen følgende disponeringer og endringer i 

investeringsregnskapet og investeringsbudsjettet: 

 Vedtakspunkt 2: Det har siden 2003 vært gitt et rente- og avdragsfritt lån fra 

Ringerike kommune til kulturhuset som i dag eies av Regionalt Kulturhus Ringerike 

AS. Dette lånet er nå tilbakebetalt til kommunen, og regnskapsføres i 

investeringsregnskapet. Beløpet kan benyttes til å finansiere årets investeringer, 

nedbetale lånegjeld eller avsettes til ubundet investeringsfond for senere bruk. 

 Vedtakspunkt 3: Det foreslås å omdisponere og samle bevilgningene til 3 brann- og 

redningsbiler på ett overordnet bevilgningsprosjekt. Totalsummen for de 3 bilene vil 

ikke endres, men gjøre det enklere for brann- og redningstjenesten å tilpasse seg 

innenfor budsjettrammen. I tillegg blir det mindre detaljert overordnet rapportering. 

 Vedtakspunkt 4: Etappe 2 av saneringen på Nes i Ådal kommer ikke i gang 

inneværende år, og kostnadsrammen er noe redusert. Samtidig er det et merbehov for 

budsjettmidler til pågående arbeider i etappe 1 av saneringen. Det foreslås derfor en 

omdisponering fra prosjekt 15014 Sanering Nes i Ådal etappe 2 til prosjekt 15003 

Renseanlegg og ledningsnett Nes i Ådal. 



 Vedtakspunkt 5: Som følge av forsinket fremdrift i de prosjektene som er listet opp i 

vedtakspunktet, foreslås en nedjustering av budsjettet med 23,5 millioner kroner som 

medfører redusert bruk av lånemidler i 2016. Ubrukte lånemidler blir med over til 

2017 og vil finansiere den delen av prosjektene som nå forskyves. 

 

Rådmannens vurdering 

Totalt sett har vi nå god økonomisk kontroll i 2016. Rådmannen ser også positivt på at 

sykefraværet er betydelig lavere enn fjoråret, og dette bidrar sterkt til at kommunen styrer 

mot et positivt årsresultat. 

 

Vedlegg 

Månedsrapport september 2016 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.10.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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R i n ger i ke kommu n e – M ån ed srap por t sep tember 201 6

1. Innledning
Denne rapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske
planer som er lagt for 201 6 . Å rsprognose n som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av
regnskapstall pr 30.09 .2016 .

Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, skatteinn tekter , pensjonskostnad og
regnskapstekniske disposi sjoner ved årets slutt k an få uforutsett resultateffekt både positivt og
negativt i forhold til prognosen.

2. Årsprognose
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 20 1 6 som viser et
mindre for bruk i forhold til revidert budsjett på 2,5 mill. kroner.

Avviket i prognosen er forbedret med rundt 4 mill. kroner siden forrige rapportering. Hovedårsaken
er at det nå er lagt inn en forventning om 5 mill. kroner mer i skatt og inntektsutgjevning enn
budsjettet legger opp til. Driftsområden e viser samlet et merforbruk på ca 5,5 mill. kroner, men dette
oppveies av merinntekter og mindreforbruk på de sentrale områdene («Finans», «skatt og
rammetilskudd» og «avsetninger, overføringer»). Blir regnskapet slik årsprognosen i denne rapporten
viser , vil årets «overskudd» bli om lag 30 mill. kroner.

3. Kommentarer til årsprognosen
Endring av betydning fra 2. tertialrapport finner vi på 6 av rammeområdene.

Administrasjon og fellestjenester
2016 har så langt vært et år med mye ekstraordinære hendelser både når det gjelder satsing mot
næringslivet, regionsamarbeid og arrangementer for ansatte i forbindelse med formell uttreden av
ROBEK. Det er også stort fokus på kompetanseutvikling i organisa sjonen og i forbindelse med dette
er det også mottatt tilskudd fra KS som gjør at området totalt sett ser ut til å klare seg innenfor
tildelte budsjettrammer. Det er imidlertid en utfordring i forhold til budsjett at lisensutgifter til
Microsoft nå føres i driftsregnskapet. Tidligere ble disse ført i investeringsregnskapet, men dette har

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige
2015 (pr sept) hittil 2016 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

-188 588 -239 954 -2 491 0 2 491 -1 895
4 320 4 872 8 714 9 405 691 7 % 574
68 615 76 659 99 277 97 727 -1 550 -2 % 0

129 913 128 848 180 754 182 954 2 200 1 % 2 000
188 891 194 151 279 241 279 241 0 0 % -1 207
91 219 95 134 133 336 130 869 -2 466 -2 % -1 384
15 949 13 792 25 953 26 880 927 3 % 907

466 421 457 386 618 122 613 214 -4 908 -1 % -5 798
76 532 62 324 134 400 133 996 -403 0 % -2 286
-68 131 -63 751 -113 887 1 000 113 % 3 300

-1 184 256 -1 236 556 -1 564 495 -1 559 495 5 000 0 % 0
21 939 27 186 82 320 84 320 2 000 2 % 2 000 Finans

Rammeområde
Alle tall i 1000 kr

Kulturtjenesten

Helse og omsorg

Samfunn

Avsetninger, overføringer

Skatt og rammetilskudd

Folkevalgte og revisjon

Administrasjon og fellestjenester

Samlet resultat

Barnehage

Grunnskole

Spesielle tiltak barn og unge
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kommunen endret praksis på fra og med i år. Området melder derfor et merforbruk i størrelsesorden
1,5 mill. kroner.

Grunnskole
Med få unntak viser alle skoler drift innenf or budsjetterte rammer. Økt satsing på styrkingstiltak i 1. -
4. trinn er startet opp i høst. Flyktningkontoret hos Læringssenteret for voksne har et merforbruk på
1 - 1,5 mill. kroner i forhold til introstønad til flyktninger i introduksjonsprogrammet. Dette ser
imidlertid ut til å dekkes av samlet mindreforbruk hos andre enheter innenfor rammeområdet.

Spesielle tiltak barn og unge
Merforbruket øker med 1,1 mill. kroner fra forrige rapport. En detaljert gjennomgang viser at d et er
budsjettert med for høye refu sjonsinntekter i forbindelse med ressurskrevende brukere i kommunen.
Noe av disse inntektene er budsjettert på dette rammeområdet , og et avvik på 1,3 mill. kroner vises
derfor i denne rapporten.

Samfunn
Forbedrer prognosen med nesten 2 mill. kroner side n forrige rapport. Mye av dette skyldes at vi i år
har fått en refusjon for strøm i kommunale boliger som Ringeriks Kraft AS administrerer. Refusjonen
er på 1,8 mill. kroner og gjelder både for 2014 og 2015.

Avdeling for utbygging har også gjort mer nøyakt ige overslag på hvor mye av årets lønnskostnader
som tilhører årets investeringer, og dermed skal flyttes over til investeringsregnskapet ved slutten av
året. Dette har også endret prognosen noe i positiv retning.

Avsetninger, overføringer
Etter ny informasjon fra IMDi ang bosetting av flyktninger i 2016 velger vi å være litt mer forsiktig i
inntektsanslaget for integreringstilskudd i år. Prognosen endres slik at avviket endres til 1 mill. kroner
i denne prognosen, men fortsatt positivt avvi k.

Skatt og rammetilskudd
Ringerike kommune har sine største inntektskilder gjennom skatt på formue og inntekt fra
innbyggerne, rammetilskudd fra staten og inntektsutgjevning fra staten. Rammetilskuddet blir
fastsatt utifra befolkningssammensetningen 01.07 året før og endrer seg dermed ikke i gjennom
driftsåret.

Inntektsutgjevningen skal sørge for at alle kommuner har omtrent samme økonomiske utgangspunkt
for å gi sine innbyggere kommunale tjenester. Det vil si at dersom kommunens innbyggere bidrar
med mind re skatteinntekter fra formue og inntekt enn gjennomsnittet i Norge vil kommunen få
kompensasjon fra staten for dette. Ringerike kommune er i en slik situasjon. Derfor er kommunens
inntekter i løpet av året avhengig av skatteinntektene nasjonalt. I år er v eksten i skatteinntekter for
landet høyere enn det som var beregnet før vi gikk inn i 2016 og som var grunnlag for årets budsjett.
Skatteinntektene så langt i år viser en vekst i forhold til 2015 på litt over 8 %. Budsjettet til Ringerike
bygger på en skat tevekst for landet på ca 6 %. Det forventes derfor noe høyere inntekter enn
budsjettert i år og en forsiktig antakelse er lagt inn i prognosen som nå viser 5 mill. kroner i
merinntekter. Blir skatteveksten over 8 % vil kommunen oppnå ytterligere 10 - 15 mill . kroner i
merinntekter.
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4. Status bosetting av flyktninger
Til og med 30. september er det bosatt 101 flyktninger hvor 7 er kommet som følge av
familiegjenforening . 14 av de bosatte er enslige mindreårige flyktninger . Plan for resten av året med
signaler fra IMDi er at det vil bli bosatt totalt 92 voksne flyktninger, 27 enslige mindreårige og 16 som
følge av familiegjenforening. Totalt 135 personer.

5. Likviditetssituasjonen
Det er videreført en driftskreditt på 150 mill. kroner knyttet til konsernkontoen for å sikre at
kommunen innfrir sine betalingsforpliktelser gjennom året . Kontokreditten har ikke vært brukt så
langt i 201 6 .
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6. Investeringer
Det er i 2016 planlagt investeringer som samlet vil gi investeringsutgifter på 5 07 mill. kroner for året.
Tabellen viser et utdrag av disse:

Prosjekt Regnskap 2016
pr 30.09

Revidert
Budsjett 2016

Ikke - rentable investeringer:
Heradsbygda barnehage – Utvidelse 14 765 455 16 643 823
Ny skole nord – Ullerål 734 412 2 903 294
Sokna Skole Totalrenovering 33 077 087 39 946 178
Ny skole syd – Benterud 3 080 443 39 944 969
Røssholmstranda 2 689 810 4 686 531
Austjord dagsenter ombygging 7 556 424 14 000 000
Kommunale veier 2016 4 716 115 15 029 952
Utskifting 2100 gatelyspunkter 4 436 211 8 370 284
Rentable investeringer:
Monserud renseanlegg 3 567 762 29 233 545
Ringerike vannverk 9 844 685 58 518 522
Overføringsledninger Åsa - Monserud 1 495 493 27 000 000
Sokna vannverk 6 383 259 1 5 575 840
Sanering Nymoen - Hen 25 494 935 33 742 225

Utvidelse Heradsbygda barnehage: Ferdigstilt og overlevert til Teknisk forvaltning. Sluttoppgjør i
henhold til kontrakt pågår og forventes ferdig i løpet av november.

Ny skole nord – Ullerål: Rom og funksjonsprogram er under utførelse. Teknisk program skal startes
opp. Geotekniske undersøkelser, trafikksikkerhetsplan og miljø og saneringsplan skal utføres høst
2016.

Sokna skole totalrenovering: Prosjektet er ferdigstilt. Sluttopgjør under utar beidelse.Garantiperiode
påbegynt.

Ny skole syd – Benterud: Samspillsfase med entreprenør pågår og vil være ferdig høst 2016.
Utgraving og oppfylling av tomt for ny skole er under utførelse.

Røssholmstranda: Arbeidene med sanitærdelen er igang. Støp er for etatt og oppsetting av tak og
vegger starter i uke 43 og bygget vil være tett i uke 45. Innvendige arbeider starter uke 46 og vil pågå
ut året. Avløpsanlegg og løsning i hh til prosjektering vil pågå parallelt med byggearbeidene. Det vil
kunne gjenstå utve ndig kledning til etter nyttår. Utvendig finpuss må tas april/ mai 2017.

Monserud renseanlegg: Entreprenør for bygg er valgt. Byggestart november 2016. Flere entrepriser
er og skal ut på anbud høst/ vinter 2016/ 2017

Ringerike vannverk: Tronrud Bygg er va lgt som entreprenør til bygget. Hydro elektrik skal levere
prosessanlegget. Byggegrop for anlegget klarlegges nå og omlegging av råvannsledning for anlegget
gjøres nå. Kontrahering av elektro entreprenør pågår. Anlegget følger oppsatt økonomi og
fremdrift splan
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7. Sykefravær
Sykefraværet i kommunen fortsetter å falle også i august sammenlignet med fjoråret. Måneden
isolert viser 5,1 % i 2016 mot 7,2 % i samme periode i 2015. I 2. kvartal 2016 er det registrert et
sykefravær på 8,6 % mot 8,8 % i 2015. Totalt s ett hittil i år er sykefraværet på 7,8% mot 8,7% i 2015.
3. kvartal rapporteres i november.

2.kvartal
2015

2. kvartal
2016 aug. 15 aug. 16

Hele kommunen
Totalt 8,8 8,6 7,2 5,1

Egenmeldt 0,9 0,8 0,7 0,7

Administrasjon
og fellesutgifter

Totalt 5 4,5 6,4 3,8
Egenmeldt 0,7 0,6 0,4 0,9

Barnehage
Totalt 8,8 10,3 9,9 4

Egenmeldt 1,3 1,1 0,8 0,7

Grunnskole
Totalt 6,4 6,7 2,6 3

Egenmeldt 0,7 0,6 0,2 0,2

Spesielle tiltak
barn og unge

Totalt 6,6 10,9 4,9 4
Egenmeldt 1 1,1 0,9 1

Kulturtjenesten
Totalt 7,9 1,4 5,6 0

Egenmeldt 0,2 0,5 0 0

Helse og omsorg
Totalt 11,7 11 10,4 7,7

Egenmeldt 1 1 0,9 0,9
Samfunn
(Tekniske
områder)

Totalt 6,3 4,8 5,3 3,3

Egenmeldt 0,8 0,6 0,8 0,5
Tabellen viser sykefravær i % for 2 . kvartal og juni 2016 sammenlignet med 2015 .

Det er svært positivt at sykefraværet fortsetter å synke. Det gjøres en god innsats i alle sektorer med
å følge opp de sykemeldte i tillegg til å arbeide forebyggende. Økt ledertetthet har vært en av
faktorene som bidrar til tet tere oppfølging og lavere sykefravær. Det er videre positivt at
samarbeidet med NAV og arbeidslivsenteret fungerer bra og gir resultater i flere saker.

Arbeidet med å finne gode tiltak for å redusere sykefravær vil alltid være viktig. Gode erfaringer fra
enheter med lavt sykefravær brukes inn i de enhetene som har høyt sykefravær.
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VEDLEGG 1: Økonomisk prognose pr hovedområde
Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 11 ramme områder. I årsbudsjettet vedtas de
økonomiske rammene for 9 av disse områdene i tabell 1B, og budsjettene for skatt og rammetilskudd
samt finans vedtas i tabell 1A.

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige
2015 (pr sept) hittil 2016 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

Folkevalgte og revisjon
Driftsregnskap 4 320 4 872 8 714 9 405 691 7 % 574
Driftsutgifter 5 195 5 843 9 869 9 880 11 0 % -107
Driftsinntekter -875 -970 -1 155 -475 680 -143 % 680

Administrasjon og fellestjenester
Driftsregnskap 68 615 76 659 99 277 97 727 -1 550 -2 % 0
Driftsutgifter 77 042 84 147 113 324 108 513 -4 811 -4 % -3 382
Driftsinntekter -8 427 -7 488 -14 047 -10 786 3 261 -30 % 3 382

Barnehage
Driftsregnskap 129 913 128 848 180 754 182 954 2 200 1 % 2 000
Driftsutgifter 152 642 151 277 209 240 209 836 596 0 % 236
Driftsinntekter -22 730 -22 429 -28 486 -26 882 1 604 -6 % 1 764

Grunnskole
Driftsregnskap 188 891 194 151 279 241 279 241 0 0 % -1 207
Driftsutgifter 224 375 243 369 346 688 340 994 -5 694 -2 % -6 591
Driftsinntekter -35 485 -49 218 -67 447 -61 753 5 694 -9 % 5 383

Spesielle tiltak barn og unge
Driftsregnskap 91 219 95 134 133 336 130 869 -2 466 -2 % -1 384
Driftsutgifter 101 487 109 235 154 846 161 259 6 413 4 % 6 218
Driftsinntekter -10 268 -14 101 -21 510 -30 389 -8 879 29 % -7 602

Kulturtjenesten
Driftsregnskap 15 949 13 792 25 953 26 880 927 3 % 907
Driftsutgifter 19 916 18 326 29 679 31 491 1 812 6 % 1 792
Driftsinntekter -3 967 -4 534 -3 725 -4 611 -885 19 % -885

Helse og omsorg
Driftsregnskap 466 421 457 386 618 122 613 214 -4 908 -1 % -5 798
Driftsutgifter 629 652 619 221 833 301 834 290 988 0 % -901
Driftsinntekter -163 232 -161 834 -215 180 -221 076 -5 896 3 % -4 896

Samfunn
Driftsregnskap 76 532 62 324 134 400 133 996 -403 0 % -2 286
Driftsutgifter 181 653 183 383 273 847 272 169 -1 677 -1 % 531
Driftsinntekter -105 121 -121 059 -139 447 -138 173 1 274 -1 % -2 816

Avsetninger, overføringer
Driftsregnskap -68 131 -63 751 -113 887 1 000 113 % 3 300
Driftsutgifter -19 824 -10 887 138 828 139 828 1 000 1 % 3 300
Driftsinntekter -48 308 -52 864 -138 941 -138 941 0 0 % 0

Skatt og rammetilskudd
Driftsregnskap -1 184 256 -1 236 556 -1 564 495 -1 559 495 5 000 0 % 0
Driftsutgifter 108 0 0 0 0 0 % 0
Driftsinntekter -1 184 364 -1 236 556 -1 564 495 -1 559 495 5 000 0 % 0

Finans
Driftsregnskap 21 939 27 186 82 320 84 320 2 000 2 % 2 000
Driftsutgifter 47 254 85 018 112 380 155 741 43 361 28 % 43 361
Driftsinntekter -25 314 -57 832 -30 060 -71 421 -41 361 58 % -41 361

Alle tall i 1000 kr
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Sammendrag 

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

mindreforbruk i forhold til revidert budsjett på 1,1 mill. kroner.  

 
Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige

2015 (pr okt) hittil 2016 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

-137 742 -182 941 -1 085 0 1 085 2 491

4 795 6 111 8 714 9 405 691 7 % 691

76 085 86 115 100 387 97 630 -2 756 -3 % -1 550

144 683 144 460 180 138 182 954 2 816 2 % 2 200

210 262 227 437 280 511 278 941 -1 569 -1 % 0

100 896 109 018 133 847 131 819 -2 027 -2 % -2 466

18 003 16 720 25 613 26 880 1 267 5 % 927

523 007 514 487 621 176 613 311 -7 865 -1 % -4 908

93 232 81 471 134 267 133 996 -270 0 % -403

-67 804 -69 370 -1 613 -613 1 000 163 % 1 000

-1 269 681 -1 330 531 -1 567 145 -1 560 145 7 000 0 % 5 000

28 780 31 140 83 020 85 820 2 800 3 % 2 000Finans

Rammeområde

Alle tall i 1000 kr

Kulturtjenesten

Helse og omsorg

Samfunn 

Avsetninger, overføringer

Skatt og rammetilskudd

Folkevalgte og revisjon

Administrasjon og fellestjenester

Samlet resultat

Barnehage

Grunnskole

Spesielle tiltak barn og unge

 
 

Avviket endres med 1,4 mill. kroner fra forrige månedsrapport. Det er størst ending i 

prognosene til administrasjon og fellestjenester, grunnskole og helse og omsorg som alle viser 

noe større merforbruk enn forrige måned.  

Driftsområdene viser samlet et merforbruk på ca 9,7 mill. kroner, men dette oppveies av 

merinntekter og mindreforbruk på de sentrale områdene («Finans», «skatt og rammetilskudd» 

og «avsetninger, overføringer»). Blir regnskapet slik årsprognosen i denne rapporten viser, vil 

årets «overskudd» bli om lag 28 mill. kroner. 

Sykefraværet fortsetter å falle sammenlignet med 2015. I 3. kvartal var sykefraværet på  



5,6 % mot 7,4 % i 3. kvartal 2015. For året 2016 til og med september er sykefraværet på  

8 %. 
 

Innledning / bakgrunn 

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

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

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

 

Økonomiske forhold 

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

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

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen registrerer at det er en ekstraordinært god skattevekst i år kombinert med et lavt 

rentenivå som sikrer kommunen et godkjent økonomisk resultat i år. Et merforbruk i 

tjenesteområdene må begrenses så mye som mulig også med tanke på at vi går inn i et nytt 

driftsår om ikke lenge. Noe av årets utfordringer er justert for i neste års budsjett, men dette 

viser at drift av kommunale tjenester er økonomisk utfordrende og det er nødvendig å ha en 

tett oppfølging av økonomien igjennom året. 

Det er veldig positivt at sykefraværet fortsetter å falle. Det betyr at mye gjøres riktig i 

organisasjonen for å ha dyktige medarbeidere på jobb og dra nytte av den kompetansen som 

finnes. 

Med et positivt regnskapsresultat i år legges et godt grunnlag for de planer og prosesser som 

er startet og som er planlagt startet de nærmeste månedene og årene. Til det beste for alle 

innbyggere i Ringerike kommune. 

 

Vedlegg 

Månedsrapport oktober 2016 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.11.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 
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1. Innledning
Denne rapporten skal gi en status over driften i Ringerike kommune i forhold til de økonomiske
planer som er lagt for 201 6 . Å rsprognose n som her legges frem er utarbeidet på grunnlag av
regnskapstall pr 31.10 .2016 .

Det må tas høyde for at uforutsette hendelser, skatteinn tekter , pensjonskostnad og
regnskapstekniske disposisjoner ved årets slutt k an få uforutsett resultateffekt både positivt og
negativt i forhold til prognosen.

2. Årsprognose
Årsprognosen indikerer at kommunen vil oppnå et regnskapsresultat i 20 1 6 som viser et
mindre for bruk i forhold til revidert budsjett på 1,1 mill. kroner.

Avviket endres med 1,4 mill. kroner fra forrige månedsrapport. Det er størst ending i prognosene til
administrasjon og fellestjenester, grunnskole og helse og omsorg som alle viser noe større
merforbruk enn forrige måned .

Driftsområdene viser samlet et merforbruk på ca 9,7 mill. kroner, men dette oppveies av
merinnt ekter og mindreforbruk på de sentrale områdene («Finans», «skatt og rammetilskudd» og
«avsetninger, overføringer»). Blir regnskapet slik årsprognosen i denne rapporten viser , vil årets
«overskudd» bli om lag 28 mill. kroner.

3. Kommentarer til årsprognosen

Administrasjon og fellestjenester
Merforbruket i årsprognosen øker noe fra forrige månedsrapport, og viser nå ca 2,8 mill. kroner.
Utfordringene på området er sammensatt, men i hovedsak oppstår det et merforbruk i år på grunn
av advokatutgifter i forbindel se med barnevernssaker og at lisensutgifter til Microsoft ikke har vært
budsjettert i driftsregnskapet. Til sammen utgjør disse ca 2,5 mill. kroner av avviket.

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige
2015 (pr okt) hittil 2016 ÅRSAVVIK i % mnd rapport

-137 742 -182 941 -1 085 0 1 085 2 491
4 795 6 111 8 714 9 405 691 7 % 691
76 085 86 115 100 387 97 630 -2 756 -3 % -1 550

144 683 144 460 180 138 182 954 2 816 2 % 2 200
210 262 227 437 280 511 278 941 -1 569 -1 % 0
100 896 109 018 133 847 131 819 -2 027 -2 % -2 466
18 003 16 720 25 613 26 880 1 267 5 % 927

523 007 514 487 621 176 613 311 -7 865 -1 % -4 908
93 232 81 471 134 267 133 996 -270 0 % -403
-67 804 -69 370 -1 613 -613 1 000 163 % 1 000

-1 269 681 -1 330 531 -1 567 145 -1 560 145 7 000 0 % 5 000
28 780 31 140 83 020 85 820 2 800 3 % 2 000 Finans

Rammeområde
Alle tall i 1000 kr

Kulturtjenesten

Helse og omsorg

Samfunn

Avsetninger, overføringer

Skatt og rammetilskudd

Folkevalgte og revisjon

Administrasjon og fellestjenester

Samlet resultat

Barnehage

Grunnskole

Spesielle tiltak barn og unge
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Barnehage
Barnehagene klarer stort sett å drifte innenfor de økonomiske rammene som er gitt. Det oppstår
allikevel et mindreforbruk i år på ca 2,8 mill. kroner siden overføringer av driftstilskudd og refusjoner
til private barnehager er lavere enn det som er budsjet t ert .

Grunnskole
Det går mot et merforbruk på ca 1,6 mill. kroner i år. Dette skyldes i hovedsak at utbetalinger til
introduksjonsstønad for flyktninger bli noe høyere enn tidligere beregnet . I tillegg øker utgiftene til
skoleskyss på grunn av flere elever med behov for skyss og større kommu nal andel i betalingen til
Brakar. R efusjon til andre ko mmuner er også stigende på grunn av flere elever og mer omfatt ende
vedtak om spesielle tiltak for elever som går på skole i andre kommuner.

Helse og omsorg
Øker varslet merforbruk med ca 3 mill. kroner fra forrige måned. E ndringen har i hovedsak to
årsaker; vi har valgt å utbetale utestående til Hønen gård hva angår betalingstvist med annen
kommune på 1,5 mill. kroner. D et er også et høyere nivå på årets utbetalte sosialstønader hos NAV
enn budsjettet tar høyde for, ser ut til å bli et merfro bruk på ca 3,4 mill. kroner.

For øvrig vis er prognosen at hjemmetjenester og bofellesskap ligger med ca 2,8 mill. kroner i
merforbruk og i tillegg er brukerbetalinger blitt ca 1,7 mill. kroner lavere enn forventet. Det er også
flere en heter som må melde noe merforbruk, men samtidig er det mindreforbruk på andre
budsjettposter som bidrar til at området totalt sett ser ut til å få et merforbruk på ca 7,9 mill. kroner.

Gjennom forslag til statsbudsjett 2017 er d et varslet endringer i regelverket for refusjon for
ressurskrevende tjenester . Blir dette vedtatt kan det føre til en ytterligere reduksjon i inntekter for
rammeområdet i størrelsesorden 2,5 mill. kroner. Dette er foreløpig ikke inkludert i progn osen.

Skatt og rammetilskudd
Det blir ikke regnskapsført store skattetall i o ktober, men det som er kommet viser at vi fremdeles er
på vei til å kunne kalle 2016 et godt skatteår med god vekst fra året før. I årsprognosen er det lagt inn
en forsiktig forventning om at kommunen vil motta ca 7 mill. kroner mer i skatt og inntektsutgj evning
enn det som er budsjettert. November er den siste store skattemåneden i året, og viser den
fremdeles en skattevekst slik vi har hatt til nå vil Ringerike kommune oppnå ytterligere rundt 10 mill.
kroner i merinntekt.

Inntektsutgjevningen skal sørge f or at alle kommuner har omtrent samme økonomiske utgangspunkt
for å gi sine innbyggere kommunale tjenester. Det vil si at dersom kommunens innbyggere bidrar
med mindre skatteinntekter fra formue og inntekt enn gjennomsnittet i Norge vil kommunen få
kompens asjon fra staten for dette. Ringerike kommune er i en slik situasjon. Derfor er kommunens
inntekter i løpet av året avhengig av skatteinntektene nasjonalt. I år er veksten i skatteinntekter for
landet høyere enn det som var beregnet før vi gikk inn i 2016 og som var grunnlag for årets budsjett.
Skatteinntektene så langt i år viser en vekst i forhold til 2015 på litt over 8 %. Budsjettet til Ringerike
bygger på en skattevekst for landet på ca 6 %.
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4. Status bosetting av flyktninger
Til og med 31 . oktober er det bosatt 1 18 flyktninger hvor 12 er kommet som følge av
familiegjenforening og 18 av de bosatte er enslige mindreårige flyktninger . I løpet av året vil det bli
bosatt totalt 92 voksne flyktninger, 2 8 enslige mindreårige og 16 som følge av familiegjen forening.
Totalt 136 personer.

5. Likviditetssituasjonen
Det er videreført en driftskreditt på 150 mill. kroner knyttet til konsernkontoen for å sikre at
kommunen innfrir sine betalingsforpliktelser gjennom året . Kontokreditten har ikke vært brukt så
langt i 201 6 .

6. Investeringer
Det er i 2016 planlagt investeringer som samlet vil gi investeringsutgifter på 445 mill. kroner for året.
Tabellen viser et utdrag av disse:

Prosjekt Regnskap 2016
pr 31.10

Revidert
Budsjett 2016

Ikke - rentable investeringer:
Heradsbygda barnehage – Utvidelse (Ferdig) 14 803 699 16 643 823
Ny skole nord – Ullerål 734 412 2 903 294
Sokna Skole Totalrenovering (Ferdig) 33 093 379 34 946 178
Ny skole syd – Benterud 3 318 645 31 944 969
Røssholmstranda 2 802 602 4 686 531
Austjord dagsenter ombygging 10 433 203 14 000 000
Kommunale veier 2016 9 266 854 15 029 952
Utskifting 2100 gatelyspunkter 4 827 750 8 370 284
Rentable investeringer:
Monserud renseanlegg 5 598 250 29 233 545
Ringerike vannverk 10 996 935 30 018 522
Overføringsledninger Åsa - Monserud 5 044 801 1 7 000 000
Sokna vannverk 8 033 546 1 8 575 840
Sanering Nymoen - Hen 25 589 175 33 742 225

I tillegg har kommunen i år kjøpt aksjer for 29,1 mill. kroner gjennom kjøp av Fossveien 7 - 9 AS og
aksjeutvidelse i Regionalt kulturhus Ringerike AS. Det er også foretatt egenkapitalinnskudd på totalt
7,6 mill. kroner til KLP og Ringkollstua AS.
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7. Sykefravær
Sykefraværet i kommunen fortsetter å falle også i september sammenlignet med fjoråret. I 3. kvartal
2016 er det registrert et sykefravær på 5,6 % mot 7,4 % i 2015. 3. kvartal er tradisjonelt det kvartalet
med lavest sykefravær. S eptember isolert sett viser 7,4 % i 2016 mot 9,3 % ved samme tidspunkt i
2015.

3. kvartal
2015

3. kvartal
2016 sep.15 sep.16

Hele kommunen
Totalt 7,4 5,6 9,3 7,4

Egenmeldt 0,7 0,6 1,2 1

Korttid 1,4 1,3 2,1 2
Langtid 5,3 3,7 6 4,4

Administrasjon og
fellesutgifter

Totalt 7 4,1 8,1 5,9
Egenmeldt 0,7 0,5 1,2 1,1

Korttid 0,6 0,7 0,6 0,5
Langtid 5,7 2,9 6,3 4,3

Barnehage
Totalt 9,2 5 12 7,7

Egenmeldt 0,9 0,8 1,8 1,4
Korttid 1,5 1,4 2,4 2,5
Langtid 6,8 2,8 7,8 3,8

Grunnskole
Totalt 2,9 3,6 5,3 6,2

Egenmeldt 0,4 0,2 0,7 1
Korttid 0,6 0,7 1,9 1,5
Langtid 1,9 2,7 3,4 3,7

Spesielle tiltak barn og
unge

Totalt 5 5,4 6 7,1
Egenmeldt 0,9 0,6 1,4 1,1

Korttid 1,6 1,1 2,6 1,9
Langtid 2,5 3,7 2,1 4,1

Kulturtjenesten
Totalt 5,6 0,7 5,5 1,3

Egenmeldt 0 0,2 0 0,7
Korttid 0 0,5 0 0,6
Langtid 5,6 0 5,5 0

Helse og omsorg
Totalt 10,7 8 12,7 9,5

Egenmeldt 0,9 0,7 1,3 1
Korttid 2 1,9 3 2,5
Langtid 7,8 5,4 8,4 6

Samfunn (Tekniske
områder)

Totalt 5,7 3,5 6,6 4,7
Egenmeldt 0,6 0,4 0,9 0,6

Korttid 0,9 0,9 1,7 1,6
Langtid 4 2,2 4 2,5

Tabellen viser sykefravær i % for 3 . kvartal og september 2016 sammenlignet med 2015 . Korttidsfravær er legemeldt fravær
fra 1 - 16 dager. Langtid er legemeldt fravær fra 17 - 365 dager. Totalt er egenmeldt + legemeldt.
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VEDLEGG 1: Økonomisk prognose pr hovedområde
Ringerike kommune har delt sitt driftsregnskap inn i 11 ramme områder. I årsbudsjettet vedtas de
økonomiske rammene for 9 av disse områdene i tabell 1B, og budsjettene for skatt og rammetilskudd
samt finans vedtas i tabell 1A.

Regnskap Regnskap ÅRSPROGNOSE ÅRSBUDSJETT PROGNOSE Avvik Avvik forrige
2015 (pr okt) hittil 2016 ÅRSAVVI K i % mnd rapport

Folkevalgte og revisjon
Driftsregnskap 4 795 6 111 8 714 9 405 691 7 % 691
Driftsutgifter 5 670 7 091 9 869 9 880 11 0 % 11
Driftsinntekter -875 -980 -1 155 -475 680 -143 % 680

Administrasjon og fellestjenester
Driftsregnskap 76 085 86 115 100 387 97 630 -2 756 -3 % -1 550
Driftsutgifter 85 315 93 996 115 023 108 416 -6 607 -6 % -4 811
Driftsinntekter -9 230 -7 880 -14 636 -10 786 3 850 -36 % 3 261

Barnehage
Driftsregnskap 144 683 144 460 180 138 182 954 2 816 2 % 2 200
Driftsutgifter 169 491 169 196 208 999 209 836 837 0 % 596
Driftsinntekter -24 807 -24 736 -28 861 -26 882 1 979 -7 % 1 604

Grunnskole
Driftsregnskap 210 262 227 437 280 511 278 941 -1 569 -1 % 0
Driftsutgifter 254 822 280 193 348 127 342 670 -5 457 -2 % -5 694
Driftsinntekter -44 560 -52 755 -67 616 -63 728 3 888 -6 % 5 694

Spesielle tiltak barn og unge
Driftsregnskap 100 896 109 018 133 847 131 819 -2 027 -2 % -2 466
Driftsutgifter 111 676 123 793 159 862 162 209 2 347 1 % 6 413
Driftsinntekter -10 780 -14 775 -26 015 -30 389 -4 374 14 % -8 879

Kulturtjenesten
Driftsregnskap 18 003 16 720 25 613 26 880 1 267 5 % 927
Driftsutgifter 23 241 22 413 29 246 31 491 2 245 7 % 1 812
Driftsinntekter -5 238 -5 693 -3 632 -4 611 -978 21 % -885

Helse og omsorg
Driftsregnskap 523 007 514 487 621 176 613 311 -7 865 -1 % -4 908
Driftsutgifter 698 781 690 085 835 042 834 387 -655 0 % 988
Driftsinntekter -175 774 -175 598 -213 866 -221 076 -7 210 3 % -5 896

Samfunn
Driftsregnskap 93 232 81 471 134 267 133 996 -270 0 % -403
Driftsutgifter 202 755 207 476 276 777 272 169 -4 607 -2 % -1 677
Driftsinntekter -109 523 -126 005 -142 510 -138 173 4 337 -3 % 1 274

Avsetninger, overføringer
Driftsregnskap -67 804 -69 370 -1 613 -613 1 000 -163 % 1 000
Driftsutgifter -17 035 -4 230 138 828 139 828 1 000 1 % 1 000
Driftsinntekter -50 769 -65 141 -140 441 -140 441 0 0 % 0

Skatt og rammetilskudd
Driftsregnskap -1 269 681 -1 330 531 -1 567 145 -1 560 145 7 000 0 % 5 000
Driftsutgifter 108 0 0 0 0 0 % 0
Driftsinntekter -1 269 789 -1 330 531 -1 567 145 -1 560 145 7 000 0 % 5 000

Finans
Driftsregnskap 28 780 31 140 83 020 85 820 2 800 3 % 2 000
Driftsutgifter 54 364 93 572 113 580 157 241 43 661 28 % 43 361
Driftsinntekter -25 584 -62 432 -30 560 -71 421 -40 861 57 % -41 361

Alle tall i 1000 kr
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Arkivsaksnr.: 16/5453-25   Arkiv: 151 &13  

 

Høringsuttalelser - Årsbudsjett 2017-Handlingsprogram 2017-2020  

 

Forslag til vedtak: 

 

Høringsuttalelser til budsjett 2017 og Handlingsprogram 2017-2020 tas til orientering. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Formannskapet behandlet Budsjett for 2017 og Handlingsprogram for 2017-2020 i møte 18. 

oktober 2016. 

I tråd med formannskapets vedtak ble forslag til Budsjett 2017 og Handlingsprogram 2017-

2020 samt Betalingsregulativ for 2017 lagt ut til offentlig høring i perioden 19. oktober til 4. 

november 2016. 

 

Beskrivelse av saken 

Ved høringsfristens utløp er det kommet inn 22 høringsuttalelser. I tillegg har saken vært til 

politisk behandling i 5 ulike utvalg. 

10 av høringsuttalelsene er knyttet spesielt til barnehagesektoren. Det er lagt merke til at 

sektoren fikk økte bevilgninger i 2016, men det bemerkes at bemanningen fremdeles ikke er 

på ønsket norm og det er spørsmål til hvordan effektivisering på 0,5 % vil påvirke 

bemanningen. 

4 av uttalelsene er knyttet spesielt til grunnskole. Det beskrives ressursutfordringer både når 

det gjelder bygg og bemanning. 

Ellers er det kommet inn ønske om utbedring av lysløype på Nes og Ringerike kirkelige 

Fellesråd beskriver behov for høyere driftstilskudd. Det er også meldt om bekymringsverdig 

lav bemanning i deler av helsesektoren, og spesielt i hjemmetjenesten og omsorgsboliger i 

Krokenveien. 

Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund trekker frem behovet for en økning fremfor 

reduksjon i bemanningen i de kommunale tjenestene.  

Høringsuttalelsen fra 3 politiske partier tar for seg flere deler av den kommunale driften og 

økonomiske disponeringer. 

 

Rådmannens vurdering 



Rådmannen tar til orientering de høringsuttalelser som er kommet inn, og legger de fram 

som en del av beslutningsgrunnlaget for Budsjett 2017 og Handlingsprogram 2017-2020. 

 

Vedlegg 

Samledokument høringsuttalelser 

Saksprotokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 31.10.2016 

Saksprotokoll fra møte i Råd for funksjonshemmede (RFF) 01.11.2016 

Saksprotokoll fra møte i Ungdomsrådet 01.11.2016 

Saksprotokoll fra møte i Inkluderings- og integreringsrådet 31.10.2016 

Saksprotokoll fra møte i Eldrerådet 31.10.2016 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.11.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 
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Sak: 17/16 

 

Saksprotokoll - Årsbudsjett 2017 - Handlingsprogram 2017 - 2020 til offentlig høring  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
 
 

Behandling i Eldrerådet 31.10.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Et enstemmig eldreråd tok Årsbudsjettet 2017 og Handlingsprogram 2017-2020 til 

orientering. 

 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Saksprotokoll 
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Vedtak i Inkluderings- og integreringsråd: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Det bevilges 100 000 kr til div. integrerings- og inkluderingstiltak, herunder kulturelle tiltak. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Inkluderings- og integreringsråd 31.10.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag fra Stein-Roar Eriksen (Ap): 

«Det bevilges 100 000,- kr til div. integrerings og inkluderingstiltak, herunder kulturelle tiltak» 

Avstemming: 

Stein-Roar Eriksens forslag ble enstemmig vedtatt som integreringsrådets merknader til 

budsjettet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Vedtak i Ungdomsrådet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Ettersom det skal bli kutt i lærere vil vi gjerne få presisert i hvilke type lærere det skal kuttes i. 

Særlig med tanke på de mer «vanskeligstilte» elevene som trenger 1:1 læring/liten gruppe. Vi 

ser heller ikke hvordan kutt vil gi en mer effektivisert skole. 

 

Vi støtter prioriteringer til sykkelbysatsing, vi ønsker også at det bevilges midler til bysykler 

med el-drift. 

 

Når det gjelder bevilling av 800 000 til parkeringsautomater, så foreslår ungdomsrådet at 

pengene blir brukt på barn og unge og at det istede innføres betalings app ( helt 

vedlikeholdsfritt) (EasyPark) 

 

Kommunen må satse på billigere parkering, og ladestasjoner til hybrid bil på lik linje som el-

biler. Dette kan fremme Ringerike kommune som en grønn kommune. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Ungdomsrådet 01.11.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Samlet utforming av høringssvar fra Ungdomsrådet. 

 

«Ettersom det skal bli kutt i lærere vil vi gjerne få pressisert i hvilke type lærere det skal kuttes 

i. Særlig med tanke på de mer «vanskeligstilte» elevene som trenger 1:1 læring/liten gruppe. 

Vi ser heller ikke hvordan kutt vil gi en mer effektivisert skole. 

 

Vi støtter prioriteringer til sykkelbysatsing, vi ønsker også at det bevilges midler til bysykler 

med el-drift. 

 

Når det gjelder bevilling av 800 000 til parkeringsautomater, så foreslår u-rådet at pengene blir 

brukt på barn og unge og at det istede innføres betalings app ( helt vedlikeholdsfritt) (easy 

park) 

 

Kommunen må satse på billigere parkering, og ladestasjoner til hybrid bil på lik linje som el-

biler. Dette kan fremme Ringerike kommune som en grønn kommune.» 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Avstemming 

 

Samlet utforming av høringssvar fra ungdomsrådet ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/4662-10  Arkiv: 145  

 

Sak: 10/16 
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Vedtak i Råd for funksjonshemmede: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Svar på høring fra RFF 

 

Dempe tempo i forhold til investeringer. Det høye tempoet går utover tjenestetilbudet for 

barn/unge, helse og omsorg. Områder som allerede er hardt belastet. Oppfordrer til å bruke 

lenger tid til å spare og investere. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Råd for funksjonshemmede 01.11.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Samlet utforming av høringssvar fra RFF. 

 

«Dempe tempo i forhold til investeringer. Det høye tempoet går utover tjenestetilbudet for 

barn/unge helse og omsorg. Områder som allerede er hardt belastet. Oppfordrer til å bruke 

lenger tid til å spare og investere.» 

 

Avstemming 

 

Samlet utforming av høringssvar ble enstemmig vedtatt. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Høringsuttalelse fra AMU 

AMU har behandlet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2017 – 2020 i eget møte.  

 
1. Det er sentralt for å sikre et forsvarlig og godt arbeidsmiljø at det arbeides med kompetanse. 

AMU er derfor tilfreds med at det fortsatt satses på kompetanseutvikling for både ansatte og 

ledere. Kompetanseutvikling må involvere alle sektorer.   

 

2. AMU mener at etablerte samarbeidsarenaer som MKS-grupper (Miljø, og 

Kvalitetssikringsgrupper) er viktige arenaer for å sikre godt samarbeid mellom vernetjeneste og 

arbeidsgiver. AMU er fornøyd med at dette arbeidet skal videreføres og styrkes. AMU er kjent 

med at det er etablert MKS-grupper på ulike nivå i Ringerike kommune. Dette er imidlertid ikke 

fullt ut implementert på alle nivå. AMU ønsker derfor at det i 2017 sikres at det etableres MKS-

grupper både på sektornivå og på enhetsnivå ved alle enheter. Det bør utarbeides mandat og 

rutine for MKS-grupper. AMU mener at vernetjenesten er en viktig bidragsyter og arbeid med 

bruk av vernetjenesten bør prioriteres.   

 

3. Den positive nedgangen i sykefraværet er svært gledelig. AMU registrerer at det arbeides med 

sykefraværsarbeid og at dette gir resultater. AMU ønsker at det gode arbeidet videreføres og at 

det fortsatt skal være stor oppmerksomhet på sykefraværsarbeid.  

 

4. AMU ser positivt på at nødvendig oppgradering og nybygg prioriteres. AMU vil peke på at dette 

kan gi økte utgifter i form av økte renter og avdrag og dermed påvirke driften. 

 

5. Det legges opp til høy investeringstakt i årene fremover og det skal blant annet investeres i flere 

nybygg. Dette vil sikre bedre arbeidsforhold og arbeidsmiljø for ansatte i kommunen.  

 

6. AMU er kritisk til at effektivisering i budsjettet skal gå ut over bemanningen. Dette vil være 

bekymringsfullt sett i forhold til sykefraværsarbeidet og det psykososiale arbeidsmiljøet.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget 31.10.2016: 
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 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslaget til høringssvar ble utarbeidet av et felles AMU. 

 

«Høringsuttalelse fra AMU 

 

AMU har behandlet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2017 – 2020 i eget møte 

 
1. Det er sentralt for å sikre et forsvarlig og godt arbeidsmiljø at det arbeides med kompetanse. AMU 

er derfor tilfreds med at det fortsatt satses på kompetanseutvikling for både ansatte og ledere. 

Kompetanseutvikling må involvere alle sektorer.   

 

2. AMU mener at etablerte samarbeidsarenaer som MKS-grupper (Miljø, og Kvalitetssikringsgrupper) 

er viktige arenaer for å sikre godt samarbeid mellom vernetjeneste og arbeidsgiver. AMU er fornøyd 

med at dette arbeidet skal videreføres og styrkes. AMU er kjent med at det er etablert MKS-grupper 

på ulike nivå i Ringerike kommune. Dette er imidlertid ikke fullt ut implementert på alle nivå. AMU 

ønsker derfor at det i 2017 sikres at det etableres MKS-grupper både på sektornivå og på enhetsnivå 

ved alle enheter. Det bør utarbeides mandat og rutine for MKS-grupper. AMU mener at 

vernetjenesten er en viktig bidragsyter og arbeid med bruk av vernetjenesten bør prioriteres.   

 

3. Den positive nedgangen i sykefraværet er svært gledelig. AMU registrerer at det arbeides med 

sykefraværsarbeid og at dette gir resultater. AMU ønsker at det gode arbeidet videreføres og at det 

fortsatt skal være stor oppmerksomhet på sykefraværsarbeid.  

 

4. AMU ser positivt på at nødvendig oppgradering og nybygg prioriteres. AMU vil peke på at dette 

kan gi økte utgifter i form av økte renter og avdrag og dermed påvirke driften. 

 

5. Det legges opp til høy investeringstakt i årene fremover og det skal blant annet investeres i flere 

nybygg. Dette vil sikre bedre arbeidsforhold og arbeidsmiljø for ansatte i kommunen.  

 

6. AMU er kritisk til at effektivisering i budsjettet skal gå ut over bemanningen. Dette vil være 

bekymringsfullt sett i forhold til sykefraværsarbeidet og det psykososiale arbeidsmiljøet. « 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Avstemming 

 

Punktvis avstemming: 

Punkt 1-5 ble enstemmig vedtatt. 

Punkt 6 ble vedtatt mot 3 stemmer (Trude Bredal Steinmo, Gyrid Løvli og Arnfinn Holten 

(Krf) 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

 

 15. November 2016 
 

Ringerike 
 

Ringerike kommune        

Formannskapet. 

 

 

Høringsuttalelse vedrørende budsjett 2017. 

 

Utdanningsforbundet er svært kritisk til at rådmannen igjen foreslår flate kutt uten en 

risikovurdering eller at det sies noe om hvilke konsekvenser dette får for tilbudene i skole- 

og barnehage, og ikke minst hva det vil bety for arbeidsmiljøet for de ansatte.   

Driftsbudsjettene er slanket inntil beinet, og ytterligere effektivisering er, etter vår mening, 

bare mulig ved å kutte i bemanningen. 

 

Effektiviseringstiltak i skolesektoren på 1 % kan høres lite ut, men det vil utgjøre godt over 

5 lærerstillinger, og denne reduksjonen skal tas på toppen av de senere års kutt på rundt 30 

lærerstillinger i ringeriksskolene.   

Konsekvensene av disse kuttene har ført til redusert lærertetthet, mindre tid til den enkelte 

elev og liten eller ingen mulighet for delingstimer. Dette samsvarer dårlig med kommunens 

mål om at kvaliteten i Ringeriksskolen skal økes ved å rette fokuset på de faglige 

resultatene. Utdanningsforbundet mener det er urealistisk å tro at elevene skal få et bedre 

læringsutbytte og heve gjennomsnittlig grunnskolepoeng med færre lærere og mindre 

ressurser i skolen. 

 

I fjor bevilget kommunestyret 3 millioner ekstra for å styrke bemanningen i barnehagene. 

Utdanningsforbundet mener dette har bidratt til bedre kvalitet og ført til et lavere 

sykefravær. Vi stiller oss derfor kritiske til at rådmannen i budsjettet for 2017 foreslår en 

effektivisering på 0,5 %, tilsvarende 1million. Dette vil igjen svekke det pedagogiske 

tilbudet og gå utover kvaliteten og samhandlingen mellom barna og de voksne. Hvis de 

foreslåtte effektiviseringstiltakene gjennomføres, er Utdanningsforbundet bekymret for at 

barnehagene igjen vil driftes på grensen til det forsvarlige. 

 

Utdanningsforbundet ser at det er nødvendig å oppgradere slitte skole- og barnehagebygg 

og at det bygges for fremtiden, men vi er bekymret for at økte utgifter i form av renter og 

avdrag vil svekke bemanningen i skole og barnehage ytterligere i årene som kommer. 

 

Hvis de fine ordene i handlingsplanen, som tidlig innsats, antimobbearbeid, 

mestringsperspektiv og god kvalitet, skal ha noen mening, må politikerne ta noen valg og 

prioritere barnehagebarn og skoleelever. Vi oppfordrer kommunestyret til å gjøre vedtak 

som kan øke kommunens inntekter istedenfor å foreta ytterligere kutt i oppvekstsektoren.   

 

 

 

For Utdanningsforbundet Ringerike 

 

Gerd Solli 

Leder/hovedtillitsvalgt 
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Årsbudsjett 2017 - Handlingsprogram 2017 - 2020  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Målene i rådmannens plattform skal prege arbeidet i 2017 

2. Driftsbudsjettet for 2017 vedtas som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme til drift på 1.453,4 mill. kroner, netto avsetninger 40 mill. kroner og et 

resultat lik 0 kroner. Netto driftsresultat 2017 budsjetteres med 40,5 mill. kroner. 

Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. Rammene gis 

som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement (dvs. etter fradrag 

av de inntekter som er direkte henførbare til formålet). 

 
Tall i millioner kroner

SKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2015

Budsjett 

2016*

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Budsjett 

2019

Budsjett 

2020

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

Administrasjon og fellestjenester 86,8 92,1 96,3 95,0 96,3 95,0

Barnehage 172,0 181,1 185,4 185,4 185,4 185,4

Grunnskole 252,8 271,4 285,8 286,8 282,8 282,8

Spesielle tiltak barn og unge 120,3 128,7 161,5 161,5 161,5 161,5

Kulturtjenesten 23,6 24,9 23,6 23,6 23,6 23,6

Helse og omsorg 619,1 590,8 589,8 590,0 590,0 584,3

Samfunn 125,0 111,1 107,3 101,9 94,2 74,5

Avsetninger, overføringer -17,1 17,5 -6,2 -12,2 -12,2 -12,2

SUM TIL DRIFT 1 389,2 1 426,9 1 453,4 1 442,0 1 431,5 1 404,8

*Revidert budsjett pr 01.09.2016  
 



Tall i millioner kroner

SKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2015

Revidert 

budsjett 

2016*

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Budsjett 

2019

Budsjett 

2020

Skatt på inntekt og formue -674,7 -714,2 -739,0 -739,0 -739,0 -739,0

Eiendomsskatt -54,1 -54,4 -54,2 -54,2 -54,2 -54,2

Sum skatteinntekter -728,7 -768,6 -793,2 -793,2 -793,2 -793,2

Ordinært rammetilskudd m/inntektsutgjevning -710,7 -722,0 -756,4 -756,4 -756,4 -756,4

Merverdiavgiftskompensasjon drift -47,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp. -758,3 -722,1 -756,4 -756,4 -756,4 -756,4

Andre generelle tilskudd og salgsinntekter -24,7 -25,5 -25,4 -25,4 -25,4 -25,4

Sum frie disponible inntekter -1 511,8 -1 516,2 -1 574,9 -1 574,9 -1 574,9 -1 574,9

Renteinntekter -5,9 -3,4 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2

Gevinst finansielle intrumenter (Fossefondet) -0,6 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0

Utbytte fra Ringerikskraft AS -18,3 -18,3 -18,3 -18,3 -18,3 -18,3

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

Startlån - mottatte renter -3,5 -3,3 -3,3 -3,3 -3,5 -3,7

Sum finansinntekter -28,4 -30,1 -29,9 -29,9 -30,1 -30,3

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 25,7 29,0 36,0 47,0 57,0 59,0

Startlån - renteutgifter 5,3 4,5 4,5 4,8 5,0 5,3

Avdrag på lån 50,5 53,0 70,4 100,4 120,4 125,4

Sum finansutgifter 81,5 86,5 110,9 152,2 182,4 189,7

Netto finansinntekter/-utgifter 53,1 56,4 81,1 122,4 152,4 159,5

Dekning av tidl års regnskm merforbruk 27,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Bruk av disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,4 0,0

Avsetning disposisjonsfond (netto) 30,4 32,2 40,0 10,1 0,0 10,1

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

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

Sum netto avsetninger 32,5 32,2 40,0 10,1 -9,4 10,1

Overført fra drift- til investeringsregnskapet 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Sum til fordeling drift -1 425,8 -1 427,1 -1 453,4 -1 442,0 -1 431,5 -1 404,8

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

Fordelt på enhetene iflg skjema 1B -1 389,2 -1 426,9 -1 453,4 -1 442,0 -1 431,5 -1 404,8

Merforbruk/mindreforbruk -36,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*Revidert budsjett pr 01.09.2016  
 

3. Det avsettes 40 mill. kroner til disposisjonsfond i 2017 

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

henhold til den administrative lederstruktur. 

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

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

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

kroner, til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2017 er kjent. 

7. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 611,2 mill. kroner, 

fordelt med 312,2 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 299 mill. kroner på 

rentable investeringer for 2017. Investeringsbudsjettet er bindende på 

investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer (kap. 5 i 

Handlingsprogram 2017-2020) og finansiering (kap. 2.2 i Handlingsprogram 2017-

2020). 

8. For finansiering av investeringsbudsjettet 2017 gjøres følgende låneopptak: 

- Låneopptak investeringer inntil 543,8 mill. kroner, herav kr. 299 mill. kroner til 

rentable investeringer. 

- Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag 

på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles. 

- Serielån 



- Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 

lånevilkår. 

9. Det gjennomføres låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner. 

Långiver: Husbanken. Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår. 

10. Trekkrettighet på kommunens driftskonto reduseres fra 150 mill. kroner til 100 mill. 

kroner i 2017. 

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

12. Eiendomsskatt fastsettes som i 2016 

13. Betalingsreglement 2017 vedtas som foreslått med følgende endring: 

- Kap. 4.3. Halleie i Ringerikshallen for stor hall settes til 200 kr pr time for lag opp 

til 19 år. 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

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

årene. Handlingsprogrammet skal synliggjøre økonomiske konsekvenser de etterfølgende år 

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

basert på kommuneplanens langsiktige del. 

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

midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. 

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

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

bygge opp egenkapital til investeringer. 

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

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

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

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

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

 

Beskrivelse av saken 

Grunnlaget for arbeidet med handlingsprogrammet er gjeldende kommuneplan, sist vedtatt 

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

gjennom statsbudsjettet. 

Rådmannen presenterte og fremla forslag til budsjett 2017 og Handlingsprogram 2017- 2020 

for formannskapet i møte 11.10.2016. 

Formannskapet vedtok innstilling til høring i budsjettsaken 18.10.2016. Budsjett- og 

handlingsprogram er lagt ut til offentlig høring og partibehandling i perioden 

19.10. – 04.11.2016. Det foreslås endringer i kommunens betalingssatser, og i 

høringsprosessen er rådmannens forslag til betalingsreglement for 2017 lagt ut sammen med 

høringsdokumentet.  

Endelig behandling i formannskapet 15.11.2016 med innstilling til 

kommunestyret. Kommunestyret behandler budsjett og handlingsprogram 24.11.2016. 

 



Økonomiske forhold 

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

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

skal det foretas nødvendige endringer i budsjettet. 

 

I forslag til vedtak er formannskapets forslag til endringer tatt inn i vedtakspunktene 2, 3, 7 

og 8. Formannskapet vedtok i sitt møte 18.10.2016, sak 204/16, å gjøre noen endringer i 

rådmannens forslag: 

- Avsetning til formannskapets disposisjonskonto økes med 6 mill. kroner og avsetning til 

disposisjonsfond reduseres tilsvarende. Dette påvirker vedtakspunkt 2 og 3. Skjema 1B og 

rammen til området «avsetninger, overføringer» er endret fra -12,2 mill. kroner til -6,2 mill. 

kroner. I tillegg påvirker det skjema 1A hvor avsetning til disposisjonsfond reduseres fra 46 

til 40 mill. kroner. Netto ramme til drift blir da 1.453,4 mill. kroner og netto driftsresultat vil 

bli 40,5 mill. kroner 

- I investeringsbudsjettet ble det vedtatt å legge inn 1 mill. kroner til Nes skole i 2017 og 11 

mill. kroner i 2018. Dette påvirker vedtakspunkt 7 hvor investeringsutgiften øker med 1 mill. 

kroner til 611,2 mill. kroner. I vedtakspunkt 8 vil låneopptaket øke med 0,8 mill. kroner til 

543,8 mill. kroner. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Innstillingen til økonomiplan/ årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal 

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

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

 

Rådmannens vurdering 

Mer enn 2 milliarder kroner vil forvaltes av Ringerike kommune i 2017. Rådmannens forslag 

til budsjett og handlingsprogram bygger videre på de planer som er lagt og de føringer som er 

gitt fra kommunestyret de siste årene. Vi holder stø kurs. 

Satsing på forebygging, spesielt blant barn og unge, videreføres med å kunne tilby 

barnehageplasser fortløpende til de som ønsker det. Barnevern og PP-tjenesten prioriteres, og 

det er et økt fokus på å bedre kvaliteten i Ringeriksskolen for gi elevene et godt grunnlag 

videre i livet. 

Kommunen fortsetter å ta en aktiv rolle som aktør i samfunns- og næringsutvikling. Vi 

utvider våre tilskudd til Ringerike Utvikling, øker kapasiteten innenfor plan og ferdigstiller 

prosjekter i planperioden for å klargjøre kommunen for den veksten som er ønsket. Prosjekter 

som vil gi arbeidsplasser på kort og lang sikt er spesielt interessante å være en del av. 

Rådmannens forslag legger opp til en ekspansiv, men forsvarlig, investeringsprofil. 

Kommunen har gjennom tiden som ROBEK- kommune ikke hatt mulighet til å fornye sin 

bygningsmasse eller ta nødvendige grep for å møte vekst. Dette startet vi på i 2016 og 

fortsetter med de planer som er lagt. Investeringene er nødvendig for å kunne effektivisere og 

øke kvaliteten i tjenestene, og for å unngå å måtte gjøre store og uventede grep i 

driftsbudsjettene i årene som kommer benytter kommunen rentebinding på store deler av 

lånene på et lavt rentenivå som vi nå kan utnytte. 

I budsjett 2017 legges det til rette for avsetning til disposisjonsfond for å styrke kommunens 

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

 

Vedlegg 

1. Handlingsprogram 2017-2020, budsjett 2017 (formannskapets høringsdokument) 

2. Betalingsreglement 2017 



3. Saksprotokoll sak 204/16 fra formannskapets møte 18.10.2016 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.11.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Roger Mathiesen 

 



Vi bygger

– med stø kurs for fremtiden

Handlingsprogram 201 7 - 2020 Budsjett 201 7

Formannskapets høringsdokument
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Leseveiledning til handlingsprogrammet
Statsbudsjett 201 7 og befolkningsprognose for perioden omtales før sektorområdene presenteres.
Under hvert sektorområde beskrives status, hovedutfordringer, mål, tiltak og investeringer.

Etter sektorområdene presenteres avsetninger. Deretter omtales finansutgifter og inntek ter.
Avslutningsvis presenteres hovedoversikten for henholdsvis drift og investeringer .

1. Innledning
2. Status
3. Sektorene
4. Hovedoversikt drift
5. Investeringer



R inger ike kommune - Hand l ingsprogram 201 7 - 2020 – Buds je t t 201 7

1 Inn ledn ing 3

Vi bygger
– med stø ku rs for fremtiden

1 Innledning
Handlingsprogrammet for 2017 - 2020 , budsjett 2017, bygger på vedtatt Samfunnsdel av kommuneplan
for perioden 2015 - 2030.

Handlingsprogrammet skal støtte opp under de mål som er vedtatt i Samfunnsdelen.

MÅL

Befolkning Ringerike skal være en
attraktiv bokommune,
spesielt for unge og familier
i etableringsfasen

Innen 2030 skal det bo
40 000 innbyggere i
Ringerike kommune

Helse i alt vi gjør, og
aktivitet for alle
i Ringerike

Næring Økt verdiskaping og
produktivitet i Ringerike og
et robust næringsliv med
god bredde

Ringerike og omland skal ha
effektive
samferdselsløsninger

Ringerike skal ha relevant
kompetanse for framtidas
arbeidsliv

By - og
lokalsamfunn

Ringerike skal ha en
bal ansert og livskraftig
vekst og utvikling av by og
lokalsamfunn

Ringerike skal være et
forbilde innen
energieffektivisering, bruk
av fornybar energi og
reduksjon av utslipp

Hønefoss skal være
attraktiv som bosted,
handelsby og
regionhovedstad

Kommunen
som
organisasjon

Kommunen skal være en
effektiv og spennende
organisasjon, med god
kvalitet på tjenestene

Kommunen skal være en
attraktiv arbeidsplass

Kommunen skal være en
tydelig, ærlig og
løsningsvillig organisasjon

Rådmannen legger frem forslag til bud sjett og handlingsp rogram som vil gi en fortsatt stø kurs og som
vil legge til rette for vekst og utvikling.

Handlingsprogram 2017 - 2020 , budsjett 2017 , b ygger på de vedtakene og målene kommunestyret har
satt i Handlingsprogram 2016 - 2019.

1. tertial 2014 b le det lagt frem et revidert budsjettforslag for omstilling og effektivisering med mål o m å
komme ut av ROBEK i løpet av 2015.Denne omstillingen ble gjennomført i 2014 og 2015.
Kommunens budsjetter ble redusert med tilhørende nedbemanning. Parallelt med nedbemanning og
tilpasning til lavere ressursbruk ble det gjennomført omorganisering i de fleste sektorene.

Ha ndlingsprogram 2015 - 2018, b udsjett 2015 , ble lagt frem med overskriften "Rigger for vekst".
Målsettingen var å oppnå et økonomisk resultat som ville gi muligheter til å nedbetale resten av
tidligere års merforbruk. Samtidig ble det politisk vedtatt en lang siktig investeringsplan for
modernisering og rigging for vekst med årlige avsetninger til prioriterte investeringsprosjekter.

Målet for 2015 ble nådd og Ringerike kommune oppnådde et godt økonomisk resultat. T idligere års
merforbruk ble nedbetal t og kommun en kom ut av ROBEK .

Overskriften for H andlingsprogram 2016 - 2019, budsjett 2016 , var "Vi bygger". Dette som en klar
indikasjon på at vi nå var over i en ny tid med investeringer og bygging av organisasjonen,
kompetansen og kommunal infrastruktur.
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Når rådmannen nå legger frem Handlingsprogram 2017 -
2020, budsjett 2017 , er dette en videreføring med fokus på
et driftsnivå som gir muligheter for å gjennomføre
nødvendige investeringer for en kommune i vekst.

Organisasjonen har i 2016 på en positiv måte greid å
frigjøre ressurser som brukes til å øke kapasiteten innenfor
flere viktige områder. Det er blant annet prioritert økte
ressurser innen planlegging, nærings - og
samfunnsutvikling.

Organisasjonen er også styrket ved økt sats ing på
kompetanse , både a v ledere og medarbeidere. Dette gir
økt effektivitet og høyere kvalitet og dette fok uset
videreføres i handlingsprogram perioden.

Ringerike kommune har nå fått kontroll over nivået og
kvaliteten på driften. Vi har startet å rigge for veksten og vi
har begyn t byggingen. Dette arbeidet skal fortsette og vi
skal holde god og stø kurs inn i fremtiden. På den måten
gjennomføres de politiske prioriteri ngene som ligger i
kommuneplanens samfunnsdel.

Viktige satsingsområder

Det skal videreføres god kapasitet i barnehagene med en drift som legger til rette for å
kunne tilby barnehageplass på dagen.

Kvaliteten i Ringeriksskolen skal økes ved å rette fokuset på de faglige resultatene.

Ringerike skal være en inkluderende kommune med god integrering.

Ringerike kom mune skal videreutvikle en faglig robust PP - tjeneste og gode helsestasjoner.

Ringerike skal preges av et rikt kulturliv.

Det jobbes videre med omsorgstrappen for å gi tilbud på riktig nivå. En videre satsing på
digitalisering og velferdsteknologi blir vikt ig i utformingene av morgendagens
omsorgstjenester.

Ringerike kommune ønsker økt befolkningsvekst og næringsetableringer. For å få dette til
kreves det nok kapasitet innen byutvikling og arealplanlegging. Det jobbes videre med
etableringen av et felles pl ankontor, bypakke Hønefoss, områderegulering for Hønefoss,
regional arealplan og oppfølging av prosjekt Ringeriksbanen og ny E16.

Ringerike kommune velger å ta en aktiv rolle som aktør i samfunns - og næringsutviklingen.
Dette gjøres ved å øke kapasiteten i Ringerike Utvikling.

Ringerike kommune legger til rette for etablering av større datasenter på Follummoen
gjennom kommunal regulering av området.

Ringerike kommune følger opp forslagene fra vurderingskomitéen i parallelloppdraget ved å
avsette investering smidler til nye gang - og sykkelbruer i Hønefoss.

Grønt skifte: Ringerike kommune vil gjennom ulike tiltak i driften fokusere på grønt skifte
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1.1 Økonomisk status ved utgangen av 2016

2014 og 2015
Regnskapene for 2014 og 2015 viste et netto driftsresultat (overskudd) etter finansposter på til
sammen 122 millioner kroner. Etter overføring til investeringsregnskapet, avsetninger og bruk av
avsetninger ble det et regnskapsmessig mindreforbruk (overskud d) i de to årene på 62 millioner
kroner.

Det akkumulerte underskuddet var ved utgangen av 2015 dekket, og det ble gjort avsetninger til
disposisjonsfond på 66,8 millioner kroner.

I motsetning til i 2014, ble det i 2015 høyere skatteinntekter enn budsjetter t, samt at mange av
postene som det knytter seg usikkerhet til, som pensjonskostnader , lånekostnader og tilskudd, gikk i
Ringerike kommunes favør.

I 2014 og 2015 var det stort fokus på å holde budsjettene i tjenesteproduksjonen. Gjennom
omorganiseringer gr eide organisasjonen å tilpasse driften til vedtatte budsjettrammer.

2016
Vedtatt budsjett for 2016 la opp til en budsjettert avsetning til disposisjonsfond på 34 millioner kroner.

Regulert budsjett for 2016 viser budsjettert avsetning til disposisjonsfond på 27 millioner kroner.
Reduksjonen skyldes i hovedsak økte avsetninger til selvkostfond, økte tilskudd til andre livs - og
trossamfunn og opprettelse av felles plankontor for Ringerike og Hole kommuner i samarbeid med
Buskerud fylkeskommune.

8. juli 2016 e r Ringerike kommune meldt ut av ROBEK etter at regnskapet for 2015 var vedtatt av
kommunestyret og oversendt til Fylkesmannen.

Gjennomføringen av vedtatte investeringer går som planlagt, og i september ble låneopptaket for 2016
gjennomført, 402 millioner kroner.

1.2 Driftsbudsjett 2017
I budsjett 2017 og Handlingsprogram 2017 – 2020 legges det opp til et overskudd på 46 millioner
kroner. I HP2014 - 2017 lå 2017 med ett overskudd på 60 millioner kroner. Rådmannen foreslår for
2017 ett driftsbudsjett som er 1 4 mi llioner kroner lavere enn dette.

Rådmannen ser at det i tjenestene er krevende å stabilisere driften på et lavere nivå etter omstillingen
i 2014 og 2015. Et budsjettert overskudd på 46 millioner kroner i 2017 mener rådmannen gir
muligheter for stabil og fo rsvarlig drift i tillegg til å ivareta kommunens økonomiske handlekraft på sikt.

1.3 Investeringsbudsjett 2017
Kommunestyret har vedtatt å legge til rette for vekst i folketallet som er langt ut over den veksten
kommunen har hatt de siste årene. På sikt vil ny E16 og Ringeriksbane medvirke til å skape den
ønskede veksten.

Det legges opp til en moderat befolkningsvekst i handlingsprogramperioden og at en kraftigere vekst
godt over landsgjennomsnittet først vil komme etter 2020.

Rådmannen foreslår i Handlingsp rogram for 2017 - 2020 å ferdigstille de store investeringsprosjektene
som kommunestyret tidligere har vedtatt. Rådmannen ser det som strategisk riktig å ta investeringene
nå, før de store investeringene i vei og bane kommer i distriktet.

Investeringsprogram met er en kombinasjon av tiltak på grunn av manglende vedlikehold og
uhensiktsmessig struktur og behov for økt kapasitet både innenfor de rentable og ikke - rentable
investeringene.

Tilrettelegging for byutvikling i tråd med veksten er en prioritert oppgave i investeringsprogrammet.

For å kunne gjennomføre investeringsprogrammet kreves det effektive tjenester på et driftsnivå som
står i forhold til kommunes inntekter. Et slikt nivå vil være blant de mest kostnadseffektive i KOSTRA -
gruppe 13.
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1.3.1 Utvikling av kom munens gjeld

KOSTRA - tall for 2015 viser følgende:

Ringerike
KOSTRA -
gruppe 13

Lavest gr.
13(Sandefjord)

Høyest gr.
13(Molde) Buskerud

Landet
(uten
Oslo)

Netto lånegjeld
i kroner per innbygger 33 059 60 648 15 506 100 431 54179 62 112

Ringerike kommune ligger svært lavt i KOSTRA - gruppe 13 når det gjelder netto lånegjeld per
innbygger.

Planlagte investeringer de nærmeste 4 årene vil øke kommunens lånegjeld fra ca. 1 337 millioner
kroner ved utgangen av 2016, til ca. 2,6 millia rder kroner ved utgangen av 2020. Dette er eksklusive
tilskudd fra staten og private til omsorgsboliger, hvor kommunen først etter at bygget er ferdig, får
tilskuddet. Disse tilskuddene er foreløpig beregnet til 130 millioner kroner.

Tabellen nedenfor vise r utviklingen i netto lånegjeld per innbygger dersom rådmannens forslag til
investeringer blir vedtatt.

2016 2017 2018 2019 2020

Netto lånegjeld i kr pr innbygger 45 000 60 000 7 5 000 83000 81000

Lånegjelden per innbygger vil i 2017 være på nivå med dagens gjennomsnitt i KOSTRA - gruppe 13.
Dersom de andre kommunens lånegjeld er uforandret, noe som ikke er realistisk, vil Ringerike
kommunes lånegjeld være blant de høyeste i gruppen i 2020.

Utvikling i kommunens lånegjeld inklusive lån til rentable investeringer

Grafen over viser utvikling i kommunens lånegjeld i millioner kroner fra 2016 til 2020. Lån til rentable
investeringer er inkludert i denne oversikten. Fra 2020 ser vi at lånegjelden går svakt nedover, dette
skyldes avdrag og mottak av tilskudd fra staten til utbygging av omsorgsboliger.
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1.3.2 Utviklingen i renter og avdrag.
I perioden vil finanskostnadene samlet øke fra 84 millioner kroner i 2016 til c a 159 millioner kroner i
20 2 0 .

Diagrammet nedenfor viser utviklingen i renter og avdrag til ikke - rentable investeringer.

Renter og avdrag til rentable investeringer vil dekkes av gebyrinnbetalinger gjennom
selvkostprinsippet og er ikke inkludert i denne grafiske fremstillingen. D ette vil gi økte gebyrer fram til
2020, men de neste 5 til 10 årene vil gebyrene kunne holdes stabile eller reduseres.

Renter og avdrag knyttet til startlån er holdt utenfor i grafen.

En del av økningen i renter og avdrag vil dekkes av økte husleier fra be boere ved bygging av
omsorgsboliger og fra tilskudd fra andre kommuner der hvor Ringerike kommune er vertskommune
(for eksempel bygging av ny legevakt).

Økte inntekter vil komme fra 2020, estimert til 6,2 millioner kroner årlig.

Byggingen av omsorgsbolig er på Hov og i Heradsbygda vil gi rente - og avdragsutgifter på hele
investeringen i byggeperioden. Etter at prosjektene er ferdigstilte, vil foreldrekonseptet på Hov få
Husbank - tilskudd og samt at det kommer inntekter ved salg av boligene, slik at det ikke påløper renter
og avdrag på dette prosjektet etter ferdigstillelse. For de øvrige omsorgsboligene, vil det etter
ferdigstillelse bli utbetalt Husbank - tilskudd som reduserer lånene, og med det reduserte renter og
avdrag, samt at beboerne vil betale husleie som inkluderer utgifter til renter og avdrag.

Ved bygging av ny legevakt, vil husleia inkludere renter og avdrag på investeringen. Husleie vil bli
betalt av deltagende kommuner i legevaktsamarbeidet, samt andre leietagere vil betale sin andel
renter og a vdrag gjennom kapitaldelen av husleia.
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2 Status

2.1 Status Økonomi
Ringerike kommune har de siste årene tilpasset driften sin til faktiske inntekter. I
handlingsprogramperioden må kommunen fortsette arbeidet med å effektivisere driften for å skape en
sunn drift og robust økonomi.

2.1.1 Utfordringer økonomi
Handlingsprogramperioden 2017 - 2020 viser at for å kunne dekke økte rente - og avdragsutgifter samt
høye pensjonskostnader, må driften fortsatt effektiviseres.

Det er behov for regnskapsmessig overskudd slik at kommunen selv kan finansiere en del av de
kommende investeringene og ha en buffer for uforutsette hendelser. Dette er nødvendig for at
kommunene skal ha kraft til å utvikle Ringerikssamfunnet.

Avdrag på lån s tiger hvert år i perioden siden nye låneopptak er høyere enn det som betales i avdrag,
og dermed øker kommunens lånegjeld. Fra 2015 til 2016 stiger renter og avdrag 3 millioner kroner.
Fra 2017 til 2020 er økningen på 80 millioner kroner dersom investering splanen følges og alle
investeringer lånefinansieres. En del av denne kostnadsøkningen vil bli oppveid av statlige tilskudd,
salg av boliger til private, leieinntekter fra beboere og dekning gjennom geby rer.

Siden 2002 har etterslepet på pensjonskostnader som ikke er kostnadsført i regnskapene økt til
akkumulert per 01.01.2016 157,3 millioner kroner, men med en nedgang i 2015 på grunn av
amortisering og negativt premieavvik. Med redusert amortiserin gstid på fremtidige premieavvik, vil det
være økt behov for å dekke pensjonskostnader i budsjettene for årene framover. For 2017 vil vi få ett
positiv t premieavvik slik at det akkumulerte premieavviket vil gå ned siden premieavviket er mindre
enn årets amortisering.

Driftskostnadene i Ringerike kommune ligger fort satt for høyt i forhold til kommunens inntekter, og
innsatsen for å effektivisere og omstille må fortsette i årene framover, slik at kommunen kan
opparbeide reserver og bygge opp fondsmidler til bruk til investeringer.

KOSTRA - tallene for 2016 er innarbeidet i sektoromtalen, hvor det vises både utviklingen for Ringerike
kommune og sammenligner med gjennomsnittet i KOSTRA - gruppe 13 samt høyeste og laveste verdi
for nøkkeltallene. Disse sammenligningene vil gi god informasjon om hvordan vi pr ioritere r og drifter
Ringerike kommune sammenlignet med andre kommuner som ligner oss.
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2.2 Forutsetninger for handlingsprogram 2017 - 2020

2.2.1 Utvikling basert på befolkningsprognose i
handlingsprogramperioden

Utviklingen i frie inntekter henger sammen med endringer i be folkningsprognose og aldersmessig
befolkningssammensetning. Det er en målsetting å tilrettelegge for økt befolkningsvekst i kommunen.

To viktige samferdselstiltak vil ha stor betydning som sterke drivkrefter for befolknings - og
næringsvekst: Ringeriksban en og E16. Når de nye samferdselsprosjektene som vil knytte regionen
tettere til Oslos voksende bolig - og arbeidsmarked blir realisert, kan Ringeriksregionen vente en sterk
befolkningsvekst. Utfordringen for Ringerike er å møte veksten og usikkerheten omkr ing
samferdselstiltakene med kapasitet innenfor infrastruktur, tjenester og planberedskap.

Det vil ta tid før de nevnte samferdselstiltak bidrar til en reell befolkningsvekst for Ringerikssamfunnet.
Ettersom handlingsprogrammet kun strekker seg fire år fr em i tid, til og med 2020, er det i
framskrivingen av befolkningsveksten lagt til grunn en middels vekst, basert på SSBs statistikk og
foreslått boligbygging i kommuneplanens arealdel .

Utvikling i befolkningssammensetningen
Tabellen viser at det vil være liten vekst i den delen av befolkningen som etterspør plass i
barnehagene. Det vil være økning i antall barn/unge i skolepliktig alder i handlingsprogramperioden ,
men en nedgang i 2020.

Utviklingen i den eldre del av befolkningen, gruppen 80 – 89 år, vil h a en økning i perioden. Gruppen
over 90 år vil ha vekst, og deretter en reduksjon. Dette er den gruppen som i størst grad vil etterspørre
tyngre kommunale tjenester.

Utvikling i befolkningen
Tabellen under viser endring i befolkningsutvikling for Ringerike kommune sammenlignet med landet
for øvrig. Sammenligningen viser at Ringerike vil ha lavere vekst i befolkningen enn
landsgjennomsnittet .

%-vis vekst i aldersgruppene 2016 2017 2018 2019 2020
0 år 20,51 % 1,42 % 1,05 % 1,04 % 3,08 %
1-5 år -4,62 % -0,14 % 1,02 % 0,20 % 0,40 %
6-12 år 2,77 % 0,09 % -0,64 % 0,65 % 1,37 %
13-15 år 0,72 % 5,83 % 2,42 % 1,23 % -2,99 %
16-19 år -1,50 % -2,68 % -1,64 % 0,00 % 4,54 %
20-66 år 0,26 % 0,28 % 0,31 % 0,25 % 0,26 %
67-79 år 4,30 % 3,68 % 3,53 % 3,43 % 3,19 %
80-89 år -6,58 % 1,10 % 1,68 % 2,15 % 0,73 %
90 år eller eldre 0,00 % 0,63 % -1,56 % 3,48 % -2,14 %

2015 2016 2017 2018 2019 2020
0 år 234 282 286 289 292 301
1-5 år 1 537 1 466 1 464 1 479 1 482 1 488
6-12 år 2 273 2 336 2 338 2 323 2 338 2 370
13-15 år 970 977 1 034 1 059 1 072 1 040
16-19 år 1 401 1 380 1 343 1 321 1 321 1 381
20-66 år 18 399 18 446 18 497 18 555 18 601 18 649
67-79 år 3 489 3 639 3 773 3 906 4 040 4 169
80-89 år 1 262 1 179 1 192 1 212 1 238 1 247
90 år eller eldre 319 319 321 316 327 320

29 884 30 024 30 248 30 460 30 711 30 965
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U tvikling i den yrkesaktive del av befolkningen
Tabellen viser utviklingen i yrkesaktiv del av befolkninge n i Ringerike sammenlignet med landet. Det er
denne gruppen av befolkningen som bidrar med innbetaling av inntektsskatt til kommunen. Som
tidligere år, viser sammenligning at Ringerike har en lavere vekst enn for landet .

2.2.2 Sentrale føringer i statsbudsjet tet

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2017

Av veksten i samlede inntekter er 4,075 milliarder kroner frie inntekter, fordelt med 3,625 milliarder
kroner på kommunene og 0,45 milliarder kroner på fylkeskommunene.

Deflator
Pris og lønnsvekst for kommunesektoren for 2017 er anslått til 2, 5 %. Påregnet lønnsvekst inngår i
denne med 2,7 %.

Skatteøren 2017

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skatteytere deles mellom staten, kommunene og
fylkeskommunene. Fordelingen bestemmes ved at det fastset tes maksimalsatser på skattøren for
kommuner og fylkeskommuner. Den kommunale skatteøren for 2017 endres ikke i forhold til 2016.

Vekst i frie inntekter

Veksten i de frie inntektene er ment å dekke demografi - og pensjonskostnader i tillegg til satsing på
noen områder. Dette utgjør 3,75 milliarder kroner. Det innebærer dermed økt handlingsrom for
kommunesektoren på 325 millioner kroner.

Ringerike kommune vil ha en vekst på 2,6 % i frie inntekter, noe som tilsvarer 38 millioner kroner.
Dette skal dekke pris - og lønnsvekst, demografikostnader og økt satsing på noen områder .

Skjønnsmidler
Ringerike kommune har fått 4,35 millioner kroner av allerede fordelte skjønnsmidler for 2017.
Skjønnsmidlene er en ikke - påregnelig inntekt og vil variere fra år til år, og k an derfor ikke legges inn
som en fast inntekt i handlingsprogramperioden.

Utvikling i skatteinntekter

Det er i justert budsjett for 2016 budsjettert med en skatteinngang i på 714 millioner kroner.
Skatteinngangen for 2016 danner utgangspunkt for beregning en av forventet skatteinngang i 2017.
Ved fremleggelse av 2. tertialrapport for 2016 viser skatteinngangen å bli noe høyere enn budsjettert,
og budsjettet er justert tilsvarende.

I rådmannens forslag til budsjett for 2017, er kommunens skatteinntekter beregnet til 739 millioner
kroner. Dette er en økning på 25 millioner kroner, som er en økning fra vedtatt budsjett 2016 på 3,5%.

Befolkningsvekst i % 2016 2017 2018 2019 2020
Ringerike 0,47 % 0,75 % 0,70 % 0,82 % 0,83 %
Landet 0,91 % 1,09 % 1,10 % 1,07 % 0,96 %

-0,44 % -0,35 % -0,40 % -0,24 % -0,13 %

Vekst i yrkesaktiv del av befolkningen 2016 2017 2018 2019 2020
Ringerike 0,26 % 0,28 % 0,31 % 0,25 % 0,26 %
Landet 0,76 % 1,05 % 1,02 % 0,96 % 0,76 %

-0,51 % -0,77 % -0,71 % -0,71 % -0,50 %
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2.2.3 Sentrale inntekter og utgifter

Skatteinntekter og rammetilskudd med inntektsutjevning er kommunens hovedinntekter. I tabell en over
er det lagt opp til en økning av disse i årene 201 7 - 2020 sammenlignet med det som er budsjettert i
201 6 på 35 millioner kroner i økning rammetilskudd og 25 millioner kroner økning i skatteinntekter.

Det vil fra 201 6 til 2020 være behov for økte inntekter eller reduserte kostnader i driften for å dekke
avsetninger til fond og økte rente - og avdragsutgifter i størrelsesorden 1 03 millioner kroner eller mer .

Inntekter og utgifter er oppført i 201 7 - kroner i perioden 201 8 - 2020.

Endringer i salgs - og leieinntekter i perioden skyldes endringer i inntekter fra selvkostområdene med
utgangspunkt i planlagte investeringer, og husleieinntekter fra omsorgsboliger og legevakt.

Endringer i utgiftene i perioden 201 7 - 2 020 skyldes allerede planlagte driftsendringer, og gjenspeiler
ikke endring i tjenestevolumet.

HOVEDOVERSIKT DRIFT (Tall i 1000 kr)
Regnskap

2015
Budsjett
2016*

Budsjett
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

Brukerbetalinger -72 200 -72 257 -73 342 -73 342 -73 342 -73 342
Andre salgs- og leieinntekter -175 046 -170 101 -181 100 -187 200 -193 800 -202 350
Overføringer med krav til motytelse -267 148 -252 731 -247 571 -247 571 -247 571 -247 571
Rammetilskudd (m/inntektsutgjevning) -710 678 -721 965 -756 521 -756 521 -756 521 -756 521
Andre statlige overføringer -69 236 -100 031 -138 712 -138 712 -138 712 -138 712
Andre overføringer -1 394 0 0 0 0 0
Skatt på inntekt og formue -674 660 -714 200 -739 000 -739 000 -739 000 -739 000
Eiendomsskatt -54 079 -54 400 -54 200 -54 200 -54 200 -54 200
Andre direkte og indirekte skatter -339 0 0 0 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -2 024 779 -2 085 684 -2 190 445 -2 196 545 -2 203 145 -2 211 695

Lønnsutgifter 995 237 1 033 495 1 085 504 1 085 981 1 082 711 1 081 981
Sosiale utgifter 283 546 306 756 319 215 319 087 319 215 319 087
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod. 290 931 303 588 310 882 310 464 310 876 310 464
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm. tj.prod. 203 743 218 341 218 838 218 838 218 838 218 838
Overføringer 149 971 163 961 167 237 167 237 167 237 167 237
Avskrivninger 56 956 60 000 78 000 98 000 113 000 123 000
Fordelte utgifter -43 626 -38 014 -38 631 -38 631 -38 631 -38 631

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 1 936 757 2 048 127 2 141 045 2 160 975 2 173 245 2 181 975

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) -88 022 -37 557 -49 400 -35 570 -29 900 -29 720

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -28 122 -25 417 -25 237 -25 237 -25 437 -25 637
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) -632 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Mottatte avdrag på utlån -507 -773 -773 -773 -773 -773

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -29 261 -31 190 -31 010 -31 010 -31 210 -31 410

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 31 179 33 506 40 506 51 806 62 006 64 306
Tap på finansielle instrumenter 28 0 0 0 0 0
Avdragsutgifter 50 502 53 000 70 449 100 449 120 449 125 449
Utlån 1 021 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 82 729 87 506 111 955 153 255 183 455 190 755

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 53 469 56 316 80 945 122 245 152 245 159 345

Motpost avskrivninger -56 956 -60 000 -78 000 -98 000 -113 000 -123 000

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) -91 509 -41 242 -46 455 -11 325 9 345 6 625

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk -25 661 0 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 -9 417 0
Bruk av bundne fond -21 365 -5 201 -7 215 -7 001 -7 933 -23 403
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -47 026 -5 201 -7 215 -7 001 -17 350 -23 403
Overført til investeringsregnskapet 1 004 500 500 500 500 500
Dekning av tidligere års merforbruk 27 680 0 0 0 0 0
Avsetninger til disposisjonsfond 30 439 32 200 46 000 10 102 0 10 130
Avsetninger til bundne fond 43 052 13 743 7 170 7 724 7 505 6 148
SUM AVSETNINGER (K) 102 174 46 443 53 670 18 326 8 005 16 779

REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (L = I+J-K) -36 361 0 0 0 0 0

*Revidert budsjett pr 01.09.2016
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2.2.3.1 Rammetilskudd og inntektsutjevning
Hovedinntektene til kommunen kommer gjennom rammetilskudd og inntektsutjevning (skatteutjevning)
i tillegg til skatteinntekt ene. Budsjett 201 7 følger departementets anbefalinger fremkommet gjennom
forslag til statsbudsjett fremlagt i oktober. Totalt budsjetteres det med 1 . 496 millioner kroner hvorav
757 millioner kroner er rammetilskudd med inntektsutjevning. Skulle kommunens s katteinntekter bli
høyere enn 739 millioner kroner i 2017 vil inntektsutjevningen bli tilsvarende lavere dersom ikke
skatteveksten totalt for landet overgår nivået skissert i Statsbudsjettet .

2.2.3.2 Eiendomsskatt
I budsjett for 2017 er det lagt inn en videreføri ng av eiendomsskatt med 54 millioner kroner.

Økning av eiendomsskatt med 1 promille vil utgjøre 1 0,6 millioner kroner for bolig og fritidseiendom og
4,6 millioner kroner for næringseiendom. Grensen for eiendomsskatt er satt til 7 promille av
verdigrunnlage t. I dag er satsene i Ringerike 3 promille for bolig og fritidseiendom og 5 promille for
næringseiendom. Potensiale vil være en inntektsøkning på totalt 51 millioner kroner dersom begge
settes til maksimal sats (kan økes maksimalt 2 promille hvert år).

Pri nsippene for eiendomsskatt må ligge urørt fram til 2019, hvor endringer som berører andre
elementer enn nivåene (promillene) kan gjøres.

2.2.3.3 Finansieringsplan investeringsbudsjettet i programperioden

Note
1) Bruk av lånemidler er ikke nødvendigvis det samme som nye låneopptak. Kommunen kan også ha ubrukte

lånemidler.
Låneopptak må derfor formelt vedtas i et eget kommunestyrevedtak, eller spesifiseres særskilt i
budsjettvedtaket.

2) Egenkapitalinnskudd KLP kan ikke lånefinansieres. Finansiering må derfor bli bruk av fondsmidler, evt (salgs -
)inntekter.
Kjøp av aksjer kan heller ikke lånefinansieres.

3) Renter på blant annet næringsfond, må i henhold til regnskapsforskrift, overføres fra drift til investering.

4) Anbefaler ikke å budsjettere med finansiering via salgsinntekter før disse er reelle og vedtatt satt av på ubundet
investeringsfond. Finansieringsform blir da bruk av ubundet investeringsfond, ikke salgsinntekter.

Note 2017 2018 2019 2020 SUM

Brutto investeringsutgifter 610 200 632 440 502 400 242 500 1 987 540
2) Egenkapitalinnskudd KLP 6 700 6 700 6 700 6 700 26 800

Kjøp av aksjer -
Forskudd Venstresvingefelt Ringmoen 3 000 3 000
Utlån startlån (boligformål) 35 000 35 000 35 000 35 000 140 000
Startlån - avdrag 7 700 8 500 9 500 10 500 36 200

3) Renter fond 500 500 500 500 2 000
Eksterne lån - ekstraordinære avdrag -
Avsetninger til fond -

Finansieringsbehov 663 100 683 140 554 100 295 200 2 195 540

1) Bruk av lånemidler -543 030 -540 230 -389 400 -87 050 -1 559 710
2) Bruk av ubundet inv fond -6 700 -6 700 -6 700 -6 700 -26 800

Bruk av startlån (boligformål) -35 000 -35 000 -35 000 -35 000 -140 000
Bruk av Parkeringsfond (bundet inv fond) -800 -800
Spillemidler -
Refusjon fra Husbanken -7 000 -23 100 -107 150 -137 250
Refusjon fra andre -300 -300 -300 -300 -1 200
Momskompensasjon investeringer -62 070 -91 910 -89 600 -48 000 -291 580

3) Overføringer fra driftsregnskapet -500 -500 -500 -500 -2 000
4) Salg av eiendom, aksjer og andeler mm -

Startlån - mottatte avdrag -4 900 -5 600 -6 100 -6 700 -23 300
Startlån - bruk av bundet inv.fond -2 800 -2 900 -3 400 -3 800 -12 900

Finansiering -663 100 -683 140 -554 100 -295 200 -2 195 540
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2.3 HR og kompetanse

2.3.1 Innledning
Ringerike kommune har startet et langsiktig arbeid med satsning på tiltak innen organisering, ledelse
og medarbeiderskap.

Kommunestyret skal våren 2017 vedta ny arbeidsgiverstrategi for 2017 – 2025. Kommunens
overordnede mål og satsninger skal legges til grunn. Arbeidsgiverstrategien vil peke på sentrale
innsatsområder som skal gjøre Ringerike kommune til en attraktiv arbeidsgiver.

2.3.2 K ompetanse og rekruttering
Ringerike kommune har startet et langsiktig arbeid med økt satsning på kompetanse, både for leder e
og medarbeidere.

Ledelse
Ringerike kommune startet i 2016 et to - års lederprogram. Målet er å utvikle den enkelte leder og
lederteam for å bygge felles kultur og kompetanse i hele organisasjonen. Lederprogrammet bygger på
våre verdier TÆL (tydelig, ærl ig, løsningsvillig). Sentrale tema på samlingene er: helhetlig
utviklingsorientert ledelse, den folkevalgt styrte organisasjonen, effektivt lederskap, identitet og kultur,
endring, utvikling og innovasjon.

I tillegg til satsning på lederprogram arbeides de t kontinuerlig med å øke kompetanse for ledere i ulike
tema som rekruttering, sykefravær og lov - og avtaleverk.

Medarbeidere

Økt satsning på kompetanseutvikling for medarbeidere vil prioriteres videre. I 2016 er grunnlaget for
en betydelig innsats på k ompetanse lagt. Det er tilsatt tre medarbeidere som arbeider med
kompetansetiltak for ansatte innen de tre store sektorene våre; skole, barn og unge og helse og
omsorg. Det er foretatt kartlegging av behov for kompetanseutvikling og basert på denne skal de t
utarbeides en kompetanseplan som vil peke på prioriterte satsningsområder for årene fremover.
Sentrale områder vil være økt fagkompetanse innen prioriterte områder, etablering av nettverk,
motivere ufaglærte til fagopplæring og videreutdanning av medarbe idere.
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Rekruttering

Ringerike kommune står overfor en spennende utvikling med næringsetablering, vekst, modernisering
og utbygging. Dette vil stille krav til videreutvikling av dagens medarbeidere og en bevisst rekruttering
av nye medarbeidere. Profesjona lisering av rekrutteringsprosessen skal gjennomføres og prioriteres.
Det rekrutteres hvert år et betydelig antall nye medarbeidere. Det skal etableres nye
rekrutteringsløsninger og arbeid med omdømme skal prioriteres. Utskiftning av dagens
internettløsning er en del av dette arbeidet.

Introduksjon

Det er startet et arbeid med å utarbeide et introduksjonsprogram som alle nyansatte, både ledere og
medarbeidere, skal gjennomføre. Introduksjonsprogrammet skal skape en felles forståelse som
bygger på kommunens verdier.

Medarbeidertilfredshet

Ringerike kommune har tatt i bruk en ny og skreddersydd medarbeiderundersøkelse utviklet for
norske kommuner (10 - faktor). De overordnede resultatene for 2015 var gode og lå gjennomgående på
nivå eller over med sammenlignbare kommuner. Et område som kommunen skåret d årligere enn
sammenlignbare kommuner var relevant kompetanseutvikling. Tiltak for å bedre dette området er
igangsatt, ref. punkt ovenfor om kompetanseutvikling for ansatte. Alle enheter har arbeidet med
oppfølging av resultatene i 2016 og dette arbeidet vi l også pågå i 2017. Høsten 2017 er det planlagt
ny gjennomføring av medarbeiderundersøkelse og resultatene kan sammenliknes med 2015 - tallene.

2.3.3 Mangfold og inkluderende arbeidsliv

Lærlinger

I tråd med tidligere vedtak fra kommunestyre om at det til enhver tid skal være 1 lærling pr. 1 000
innbyggere vil kommunen også i 2017 ta inn nye lærlinger. Dette i tillegg til lærlinger som allerede er i
et utdanningsløp i virksomheten. I 2017 vil det tas inn fire helsearbeiderlærlinger, to IKT - lærlinger og
seks 4 - årig e elevlærlinger i helsearbeiderfaget. Et stort inntak av nye lærlinger i tillegg til oppfølging av
lærlinger som er i utdannelsesløpet, krever behov for tilrettelegging, veiledning og oppfølging både
sentralt og på det enkelte praksissted. Kommunen har der for styrket dette oppfølgingsarbeidet blant
annet ved å utvide s entral lærlingekoordinator fra 4 0 % stilling til 100 % stilling.

Flyktninger og språkpraksis

Flyktninger som bosettes i Ringerike kommune skal delta i et toårig introduksjonsprogram, hvor mål et
er å bli en aktiv samfunnsdeltaker. Språkopplæring, grunnskole, arbeidspraksis og språkpraksis er
sentrale tiltak. Ringerike kommune som arbeidsgiver skal bidra i integreringsarbeidet. Det skal tilbys
språkpraksisplasser til ca. 50 deltakere av introduk sjonsprogrammet. Språkplassene skal fordeles
mellom ulike enheter i alle sektorer.

Sykefravær

Sykefraværet i 2016 er redusert sammenliknet med 2015. Ambisjonen om ytterligere reduksjon av
sykefraværet videreføres og allerede vedtatte tiltak videreføres. Sa marbeidet med NAV,
arbeidslivssenteret og bedriftshelsetjenesten fungerer svært godt og gir positive resultater i
sykefraværsarbeidet. Fortsatt oppmerksomhet på opplæring av ledere i sykefraværsarbeid vil også
videreføres.

Heltidskultur
I Ringerike kommune er deltidsprosenten på ca. 51 % (per 1.10.2016). I tråd med heltidserklæringen
som er inngått mellom KS, Fagforbundet, Sykepleierforbundet og Delta skal kommunen starte opp et
arbeid med mål om å øke deltidsprosenten. Dette vil kreve innsats og vilje fra alle parter, og gode
prosesser og forankring hos de folkevalgte vil være avgjørende for å lykkes i arbeidet.
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2.3.3.1 Målformuleringer og status

Område Status Mål

201 5 201 6 201 7 201 8 - 2020

Medarbeiderperspektiv

Fraværsprosent 8,7 %
(9,8 % per 1.
halvår 2015)

9,2 %

(per 1. halvår
2015)

8,0 % 7,0 %

Resultater 10 - faktor - undersøkelse

(skala 1 – 5)

Oppgavemotivasjon 4,3 Ikke aktuell 4,3 4,4

Mestringstro 4,3 Ikke aktuell 4,3 4,4

Selvstendighet 4,2 Ikke aktuell 4,2 4,3

Bruk av kompetanse 4,2 Ikke aktuell 4,3 4,4

Mestringsorientert ledelse 4,0 Ikke aktuell 4,2 4,3

Rolleklarhet 4,3 Ikke aktuell 4,3 4,4

Relevant kompetanseutvikling 3,6 Ikke aktuell 4,0 4,2

Fleksibilitetsvilje 4,4 Ikke aktuell 4,4 4,5

Mestringsklima 4,0 Ikke aktuell 4,2 4,3

Nytteorientert motivasjon 4,7 Ikke aktuell 4,7 4,7
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3 Sektorene
Kommunestyret fordeler driftsrammene på ni ulike sektorområder:

Spesielle tiltak, barn og unge 0 - 23 år

Barnehage

Grunnskole

Kultur

Helse og omsorg

Samfunn (tekniske områder)

Administrasjon og fellestjenester

Folkevalgte og revisjon

Avsetninger, overføringer særbudsjetter mv

Det er netto utgiftsramme for hvert rammeområde som er bindende ovenfor kommunestyret.

Tall i 1000 kr

HOVEDOVERSIKT 1B
Regnskap

2015
Budsjett
2016*

Budsjett
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

Folkevalgte og revisjon 6 532 9 333 9 917 9 917 9 917 9 917
Administrasjon og fellestjenester 86 791 92 084 96 316 95 046 96 316 95 046
Barnehage 172 046 181 130 185 393 185 393 185 393 185 393
Grunnskole 252 821 271 389 285 765 286 765 282 765 282 765
Spesielle tiltak barn og unge 120 315 128 658 161 499 161 499 161 499 161 499
Kulturtjenesten 23 638 24 901 23 646 23 646 23 646 23 646
Helse og omsorg 619 103 590 847 589 798 589 998 589 998 584 348
Samfunn 125 036 111 067 107 280 101 948 94 197 74 470
Avsetninger, overføringer -17 081 17 497 -12 238 -12 238 -12 238 -12 238
SUM TIL DRIFT 1 389 199 1 426 907 1 447 376 1 441 974 1 431 493 1 404 846

*Revidert budsjett pr 01.09.2016
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3.1 Spesielle tiltak, barn og unge 0 - 23 år

3.1.1 Om sektor for spesielle tiltak barn og unge
Sektor spesielle tiltak, barn og unge 0 - 23 år har ansvar for følgende tjenester : barnevernstjenesten,
forebyggende helsetjenester barn og unge, folkehelse, avlastningstiltak/barneboliger,
spesialpedagogiske tjenester og botiltak for enslige mindreårige flyktninger.

Sektoren overordnede mål er å se barns læring, mestring og selvhjulpe nhet i et livslangt perspektiv.
Barn, unge og deres familier skal gis hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, med riktig hjelp og så
tidlig som mulig.

3.1 .1.1 Ønsket utviklingsretning – hovedgrep for sektoren
Ringerike kommunes tjenesteutvikling skal legge til rette for at alle barn og unge skal bli sett, bli stilt
krav til og få oppleve gleden av å lykkes med noe.

Forebyggende arbeid på tvers av sektorer og enheter har som målsetting å hjelpe flest mulig barn og
familier på et tidlig stadium. Målet er å sn u ressursbruken fra sent til tidlig i barnets livsløp. Det skal
velges verktøy for forebygging og tiltak som har tidlig innsats som fokus for både familiene og
barnet/ungdommen.

En forutsetning for å styrke barn og unges mestring av egne liv er å være tils tede på de arenaene der
barn og unge er . Tjenestene skal utformes og gis på en slik måte at de styrker barn og unges egne
ressurser og mestring av eget liv. Tjenester skal i større grad gis ute i barnehagene, i skolen og i
fritidssektoren. Viktigheten av e t tett samarbeid med frivillige blir et fokusområde. Ringerike kommune
velger tiltak som er utformet med bakgrunn i evidensbasert kunnskap .

I handlingsprogramperioden blir det viktig at ressursene og fagkompetansen anvendes inn mot de
som trenger det mest . Det arbeides for «en dør inn», samordning og kontinuitet.

3.1 .1.2 Tiltak på tvers av sektorene – prioriterte områder
Kontinuitet og helhet er viktige faktorer i barn og unges liv. Tett samhandling med både barnehage og
skole er viktig for de spesielle tiltakene . Det er i ti llegg viktig med systematikk i det forebyggende
arbeid et.

I handlingsprogramperioden vil spesielle tiltak for barn og unge ha et særlig fokus på
antimobbearbeid, kompetanseheving for å forebygge negativ utvikling fo r enkelt barn/ungdom og
gru pper samt tverrfaglig samhandling knyttet til stress, mestring, skjevutvikling og spesialundervisning.

3.1.2 Nærmere beskrivelse av områdene innenfor sektoren

Avlastningstjenester til funksjonshemmede barn
Avlastning F/G er et avlastningstilbud til multifunks jonshemmede barn med stort medisinsk behov.
Skolen/barnehagen er en integrert del av avlastningen. Avlastningstilbudet gis til foreldre/foresatte til
barn og ungdom med stort omsorgsbehov i alderen 0 - 18 år. Tildelingskontoret fatter vedtak. Det har
s iden 2 013 vært arbeidet for at de barna med omfattende hjelpebehov som skal motta avlastning i
institusjon og de med lette og moderate utfordringer, får privat avlastning. Avtale med private
avlastningstiltak om gruppeavlastning har vist seg å være kvalitetsmess ig godt og mindre
ressurskrevende enn institusjonsplassering.

Ringerike kommune tilstreber seg å følger omsorgstrappen for avlastning, altså laveste trinn først.
Erfaringer tilsier at ved vedtak fra 0 - 18 år er det fortsatt be hov for tjenester etter 18 års alder. Det er en
markant økning i yngre brukere med diagnoser innenfor autismespekter et som får vedtak på
avlastningsenheten/bofelleskap. Felles for disse brukerne er høy grad av uønsket adferd, selvskading
og et dårlig søvnmønster .

Forebyggende helsetjen ester barn og unge
Oppgavene til enheten er overveiende forebyggende og helsefremmende tjenester til barn, unge og
deres familier. Tjenesten omfatter helsestasjon 0 - 6 år, jordmortjeneste, skolehelsetjeneste i
grunnskolen og videregående skole, egen helsest asjon for ungdom, fysioterapi og ergoterapi til barn
og unge, frisklivsarbeid og folkehelse.
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Forebyggende helsetjenester barn og unge er styrket i 2016. Hovedprioriteringen for arbeidet er lagt til
barneskole ne .

Det er i 2016 utvidet smitteverntiltak som en del av etablering av Helsekontor for mig rasjon, smittevern
og vaksinasjon . Kontoret har spesialkompetanse på migrasjonshelse, vaksinasjoner og smittevern. I
tillegg har de kompetanse på sykdommer som er vanlige i de land flyktninger/emigranter kommer fr a .

Helsek ontoret vil i fremtiden ha rollen som et kompet ansesenter innen området, og ha ansvar for
smittevernberedskap, vaksinekontor (for hele befolkningen bortsett fra barnevaksinasjonene) og
tuberkulosescreening. Helsekontoret vil også ha ansvar for hel setilbudet i ankomstfasen (fram til
personnummer og fastlege er tildelt) til flyktninger, familiegjenforente, Ringerike Omsorgssenter
(flyktningmottak for mindreårige i statlig regi) og direkte overføringsflyktninger. Dette vil gjelde både
helsescreening v ed ankomst og vaksinasjonstilbud.

Folkehelse og f riskliv
Ringe rike kommune vil i program perioden legge fram en plan som har som mål å gi en oversikt over
hvilke utfordringer og hvilke ressurser kommunen har i arbeidet for å bedre folkehelsen og utj evne
so siale ulikheter. Planen vil tydeliggjøre utfordringene, anbefale en passende respons og komme med
forslag til tiltak.

Ringerike kommune har egen frisklivskoordinator. Frisklivskoordinator har ansvaret for
Frisklivssentralen og bidra r i tiltak og prosjekte r rettet mot folkehelse. Frisklivssentralen har blant annet
a ktivitetsgrupper utendørs , Kurs i Depresjonsmestring (KID) og Bra - mat - kurs. Flere av tiltakene
gjennomføres i samarbeid med Hole og Jevnaker kommune.

Barnevern
Barneverntjenesten skal , når det er særlige behov for det , iverksette tiltak ved å styrke
foreldreferdigheter og utvikle samspill via strukturerte tiltak som PMTO og TIBIR rådgivning.
Tradisjonelle og kompenserende tiltak som besøkshjem, støttekontakt, hjemmekonsulent og/eller
fritidsaktiviteter kan være med på å bidra til positive endringer hos barnet og/eller familien.

Barneverntjenesten bistår også i forbindelse med adopsjon, institusjon og fosterhjemsplassering.

Aktivitetstallene for barnevernet viser at antallet meldinger øker.

Enslige mindreårige flyktninger
Enheten har ansvar for å bosette det antall enslige mindreårige flyktninger som kommunestyret vedtar.
Enheten består av tre bofellesskap og en oppfølgningsavdel ing for dem som bor i egen bolig . I tillegg
har enheten et samarbeid med Ringerike F olkehøgskole om bosetting av opptil åtte ungdommer som
elever ved skolen. Målet for enheten er å skape gode oppvekstbetingelser for ungdommene slik at de
blir rustet til å mestre en selvstendig tilværelse og skape seg et meningsfylt liv. Det miljøterapeuti ske
arbeidet fokuserer på god og kvalifisert omsorg, skole og kvalifisering samt selvstendiggjøring.

Spesialpedagogiske tjenester
Spesialpedagogiske tjenester består av PPT (ped agogisk - psykologisk tjeneste), logopedtjenesten,
spesialpedagogisk team og b ar ne - og ungdomsarbeiderteamet. Tjenesten skal ivareta den
spesialpedagogiske tiltakskjeden, inkludert henvisninger om spesialpedagogisk hjelp i barnehage og
spesialundervisning i skole. PPT er sakkyndig og utredende instans i dette arbeidet, mens teamene
ar beider der det er gjort vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Logopedtjenesten jobber både di rekte
med språk - og talevansker og som veiledende instans for barnehager, skoler og foresatte.

Tjenesten har som mål å dreie mer mot systemrettet arbeid, inklusive v eiledning i barnehager og
skoler. Dette bidrar til at flere barn og elever få r hjelp innenfor det ordinære tilbudet i barnehage og
skole.
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3.1.2.1 Status

Nøkkeltall fra KOSTRA
Nøkkeltall Ringerike 2015 KOSTRA - gruppe 13

Netto driftsutgi fter (funksjon 244, 251, 252) p r . barn i barnevernet 114 974 106 750

Netto driftsutgifter per innbygger 0 - 17 år, barnevernstjenesten 9 418 7 616

Andel undersøkelser som førte til tiltak 44,4 % 40,1 %

Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk 17,3 16,8

Ande l barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0 - 17 år 5,3 % 4,6 %

Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons - og
skolehelsetjenester pr. innbygger 0 - 20 2 312 1 988

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 1 928 2 096

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 8,4 10,0

Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4 års alder 98 % 99 %

PPT ligger innbakt i KOSTRA - tallene for grunnskole . A vlastningstjenester for barn og unge er en del
av KOSTRA - tallene for institusjonstjenester innen helse og omsorg.

Det ble i 2015 registrert 363 meldinger til barnevernet i Ringerike mot 274 året før. Av disse gikk 243
videre til undersøkelse og 110 førte til tiltak. Pr. 31.12.2015 var det 468 barn som enten har et tiltak
eller er under undersøkelse. Netto driftsutgifter både målt pr . barn i barnevernet og pr. innbygger 0 - 17
år ligger noe høye re enn gjennomsnittet i KOSTRA - gruppe 13.

Diagrammet på nedenfor viser utvalgte nøkkeltall . KOSTRA - gruppe 13 er lagt som f ast 100 % verdi.
Grafene viser Ringerike kommunes verdier i søyler samt kommuneverdiene i KOSTRA - gruppe 13 som
ligger høyest og lavest, og viser prosentvis resultat i forhold til gjennomsnittet i KOST RA - gruppen:
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3.1 .2.2 Sentrale utfordringer og viktige tiltak

Forebygging og tidlig innsats
Målet er å snu ressursbruken fra sent til tidlig i barnets livsløp. Et av de valgte verktøyene er
opplæringsprogrammet TIBIR1, et evidensbasert program for forebygging og behandling av
atferdsvansker hos barn tilpasset det kom munale tjenestenivået. Kom munemodellen har som mål å
etablere et system for opplæring og oppfølging av intervensjoner for barn og familier som allerede har
identifiserte atferdsproblemer .

God helhet og samhandling
Deltagelse i Oppfølgingsprogram for lavinntektsfamilier, et program under utvikling av Arbeids - og
velferdsdirektoratet, er et av tiltakene som er valgt. Tilnærmingen i prosjektet er å jobbe helhetlig, og
samordne tjenestene rundt de ulike aktørene i familiene. TIBIR, Frisklivssentral og Inn taksteam er
arenaer for erfaringsutveksling .

Nødvendig kompetanse
Kompetanseutviklingen skal bidra til styrket samhandling og dreining mot systemrettet arbeid og
forebygging. Ringerike kommune vil fortsette arbeidet med å utdanne PMTO - rådgivere, øke kunns kap
på områdene mobbing og seksuelle overgrep, flerkulturelt arbeid, relasjonsledelse og IKT.

3.1 .2.3 Resultatmål for handlingsplanperioden
Måltabell for områdene s pesialpedagogiske tjenester, a vlasting/ barneboliger, folkehelse, barnevern,
forebyggende helsetjene ster barn og unge og e nslige mindreårige flyktninger

Strategiske
utfordringer Om råde Arbeidsmål Delmål

Resultat

2015

Resultatmål

2017

Periodemål

2020

Brukere

Tilstrekkelig
kvalitet

Tidlig
innsats

Implementere TIBIR Øke antall
rådgivningssaker
TIBIR

22 25 30

Sørge for at den som
først er i kontakt med
familien følger opp at
behovet blir kartlagt
og riktig tjeneste blir
koblet inn

Nytt mål System etablert

God bruker -
medvirkning

Sikre god
brukermedvirkning

Økt medvirkning iht.
Barnekonvensjonen

Nytt mål

Kartlegging
utføres

Gjennomført

1 TIBIR Tidlig innsats for barn i risiko.



R inger ike kommune - Hand l ingsprogram 201 7 - 2020 – Buds je t t 201 7

3. 1 Spesielle tiltak, b arn og unge 0 - 23 år 21

Strategiske
utfordringer Område Arbeidsmål Delmål

Resultat

2015

Resultatmål

2017

Periodemål

2020

Tjenesteproduksjon

God ressurs -
utnyttelse

Barnevern Ha 3 md
behandlingstid i
undersøkelsessaker

Effektiv arbeidsflyt 100% 100% 100%

F ore -
byggende
helse -
tjenester

Tilby helsetjenester til
alle barn og unge i et
tidlig
innsatsperspektiv

Andel barn i 1.
klasse gjennomført
skolestart -
undersøkelse

321 318 Alle

Implementere
fagteam i
barnehagene

8 25 31

PPT Bistå barnehager og
skoler med
systematisk
kompetanse

Forsterket
veiledning/oppfølging
av skoler og
barnehager med
spesielle
utfordringer(antall)

Nytt mål 5

Omfang på
tjenester tilpasset
brukernes behov

Alle Bistå arbeidet for å
begrense
psykososiale vansker
og hindre
skjevutvikling hos
barn og unge

Forsterket
veiledning/oppfølging
av skoler og
barnehager med
spesielle
utfordringer(antall)

Nytt mål 5

3.1 .2.4 Endringer i drift

Rammetabell 2017 - 2020

2017 2018 2019 2020
Grunnlag for budsjett (Visma pr 01.09.2016) 128 658 145 499 145 499 145 499
Lønnskompensasjon 2 049
Effektiviseringskrav - 1 870
Rammeendring 32 662 0 0 0

Netto driftsramme 1 61 499 1 61 499 1 61 499 1 61 499

Nye tiltak/ endrede behov
PPT - Helårseffekt nye årsverk i 2016 900
R ammeøkning barnevern 2 000

Helårseffekt helsetjenester, migrasjons -
/smittevernkontor 2 320

Helårseffekt bofellesskap mindreårige
flyktninger, folkehøyskole og egne boliger 5 200
Refusjon ressurskrevende brukere overført til
helse 1 277
Barnevernsvakt I KS helårseffekt 1 000
Administrativ korreksjon mellom rammeområder 19 965

Sum rammeendring 32 662 0 0 0

Spesialpedagogiske tjenester med PPT har økt ressursomfanget i 2016, dette utgangspunkt i
utfordringer ved levering påpekt gjennom tilsyn fra Fylkesmannen. Nytt tiltak er økt bemanning i PPT.
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Rammeøkning i barnevernet omhandler økte egenandeler ved kjøp fr a staten og økte
fosterhjemgodtgjørelser.

Det er i 2016 utvidet smitteverntiltak i sammen med etablering av Helsekontor for migrasjon,
smittevern, vaksinasjon . Endrede behov omhandler helårsdrift.

Barnevernsvakten er etablert fra 01.01.17, det endrede behovet omhandler helårsdrift i 2017.

Det er foretatt en korreksjon mellom rammeområdene hvor refusjonsinntekter i forbindelse med
bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger, tilsvarende 20 mill . kroner, blir flyttet til rammeområde
«avsetninger, overføringer» hvor integreringstilskudd for flyktninger blir budsjettert og bokført.
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3.2 Barnehager

3.2.1 Om sektor barnehager
Sektoren har ansvar for at barnehagene utvikles etter nasjonale
føringer, Lov om barnehager med forskrifter og kommunalt vedtatte
planer. Barnehagene skal i samarbeid og forståelse med hjemmet
ivareta barnas beh ov for omsorg og lek, og fremme læring og dan ning som grunnlag for allsidig
aktivitet.

Det er 11 kommunale og 20 private barnehager i Ringerike kommune.

3.2.1.1 Ønsket utviklingsretning – hovedgrep for sektoren
Barnehagene er pedagogiske virksomheter som gir barn muligheter for lek, livsutfoldelse og
mening sfylte opplevelser og aktiviteter, samtidig som det jobbes helsefremmende og forebyggende .
Ønsket utviklingsretning er at barnehagene skal legge til rette for et godt grunnlag for videre utvikling
og læring. Mål et er en trygg barnehage med kvalifiserte og omsorgsfulle voksne.

Ringerike kommune har som mål å være en attraktiv bokommune spesielt for familier i
etableringsfasen. For småbarnsfamilier er det avgjørende at barnehagetilbudet i Ringerike holder god
kval itet, og at de får barnehageplass når de tren ger det – helst i nærheten av der de bor. Det jobbes
særskilt for å få barn av flyktningfamilier til å benytte seg av barnehagetilbudet, dette som et
forebyggende tiltak i forhold til integrering og språk.

Rikt ig kapasitet i forhold til befolkningsvekst og bosettingsmønstre samt kostnadseffektiv drift er
ønsket utviklingsretning.

3.2.1.2 Tiltak på tvers av sektorene – prioriterte områder
I handlingsprogramperioden vil sektoren ha et spesielt fokus på forebygging og tid lig innsats, god
helhet og samhandling, nødvendig kompetanse og kvalitet. Barnehagene vil ha spesielt fokus på lek
sett i sammenheng med språk, motorikk, relasjoner, psykososialt læringsmiljø, danning,
kommunikasjon og matematikk.

3.2.1.3 Nærmere beskrivelse av o mrådene innenfor sektoren
Barnehagene i Ringerike representerer et mangfold både når det gjelder antall plasser, beliggenhet og
sammensetning av barn. To av de kommunale barnehagene har knyttet uteavdelinger til seg. De to
største sentrumsbarnehagene og en av de små barnehagene har en stor andel barn av etniske
minoriteter. I 2016 er det åpnet en forsterket avdeling for barn med særskilte utfordringer.

3.2.1.4 Kapasitet i barnehager
Prognosen for antall barn i førskolealder viser en liten nedgang i 2017. Det v il da være i under kant av
1 500 førskolebarn i alderen 1 - 5 år. Prognosen forventer en stabil utvikling av antall førskolebarn de
neste 6 - 7 årene, til tross for forventet høy boligbygging i kommunen. Dette skyldes dels at det blir
færre i fruktbar alder i b efolkningen , dels at befolkningsveksten antas å komme i de eldre
aldersgruppene.

På mellomlangsikt vil økt tilflytting og økt boligutbygging, drevet fram av bane og vei, gi forventninger
om vekst i antall førskolebarn i kommunen. Prognosen viser at antall førskolebarn i Ringerike
kommune passerer 1 800 barn rundt 2028.

Ringerike kommune har i dag tilbud til alle med lovmessig rett til plass, og har i tillegg gitt tilbud til flere
barn som fyller ett år i løpet av året. Målet er å tilby barnehageplass på 1 - årsdagen.

Vår visjon:
« Fra ord til
handling »



R inger ike kommune - Hand l ingsprogram 201 7 - 2020 – Buds je t t 201 7

3. 2 Barn ehager 24

3.2.1.5 Status

Nøkkeltall fra KOSTRA
Nøkkeltall Ringerike 2015 KOSTRAgruppe

13

Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale
netto driftsutgifter 13,9 15,9

Netto driftsutgifter per innbygger 1 - 5 år i kroner, barnehager 127 650 130 067

Andel av brutto driftsutgifter benyttet til tilrettelagte tiltak (funksjon 211) 10,5 12,2

Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager 12 170 11 686

Andel barn 1 - 2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1 - 2 år 82,9 82,3

Andel barn 3 - 5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3 - 5 år 96 97,2

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage 45,1 40,6

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med
barnehageplass 15 15,1

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn
1 - 5 år 68,3 74,3

Leke - og oppholdsareal per barn i barnehage (m2) 4,9 5,4

Barnehage i KOSTRA inneholder opplysninger om ordinær barnehagedrift, spesielle tiltak i barnehage
og barnehagelokaler.

Netto driftsutgifter per innbygger 1 - 5 år i kr, barnehager

2012 2013 2014 2015
Ringerike 106 092 113 254 125 782 127 650
Kostragruppe 13 113 604 118 015 127 549 130 067

Antall barn i kommunale barnehager har vært stabilt rundt 640 i 2014 og 2015. Netto driftsutgifter målt
pr . innbygger 1 - 5 år stiger fra 125 782 kroner i 2014 til 127 650 kroner i 2015. Dette skyldes i
hovedsak generell lønnsvekst. Ringerike kommune ligger litt under gjennomsnittet i KOSTRA - gruppe
13 som viser 130 067 kr oner i 2015.

Andelen barn i kommunen som har barnehageplass er 91% . T allet har vært relativt stabilt de siste
årene.
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Diagrammet under viser nøkkelt allene som er utvalgt. KOSTRA - gruppe 13 er lagt som fast 100 %
verdi. Grafene viser Ringerike kom munes verdier i søyler samt kommuneverdie ne i KOSTRA - gruppe
13 som ligger høyest og lavest, og viser prosentvis resultat i forhold til gjennomsnittet i KOSTRA -
gruppen:

3.2.1.6 Sentrale utfordringer og viktige tiltak
Barnehagene er en stadig viktigere del av ba rns oppvekst. Ringerike kommunes ambisjon er å sikre at
alle barnehager i kommunen skal ha et likeverdig tilbud med god kvalitet. Barnehagekapasiteten som
helhet må økes. De overordnede grep for barnehagevirksomheten er etablering av store barnehager
med g od utnyttelse av areal og lederressurs, et likeverdig og helhetlig barnehagetilbud, tidl ig innsats,
mestringsperspektiv, samhandling og samarbeid.

Den neste nybygde barnehagen vil være kommunal.

For å effektivisere sektoren innføres nytt fagsystem for gj ennomføring av fullelektronisk opptak.

Regjeringen har med virkning fra mai 2015 innført ordning med redusert foreldrebetaling for
barnehageplass til 4 - og 5 - åringer for familier med lav inntekt . Fra august 2016 omfatter ordningen
også 3 - åringer . Kommunen har fått tilført ekstra budsjettmidler for å gjennomføre ordning en .
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3.2.1 .7 Resultatmål for handlingsplanperioden
Måltabell for de kommunale barnehagene.

Strategiske
utfordringer Område Arbeidsmål Delmål

Resultat

2015

Resultat
mål

2017

Periode
mål

20 20

Brukere

Tilstrekkelig
kvalitet

Formell
kompetanse

Oppnå
tilfredsstillende andel
barnehagelærere og
fagarbeidere

Andel barnehagelærere og
fagarbeidere

25% 25% 30%

Minoritetsspråk
lige barn

Øke andel
minoritetsspråklige
barn i barnehagen

Andel minoritets språklige
barn i barnehage i forhold til
alle innvandrerbarn

68,3% 75% 85%

God bruker -
medvirkning

Bruker -
medvirkning

Opplevd god
brukermedvirkning

Brukerundersøkelsen kan
ikke sammenlignes med
fjorårets undersøkelse da
Ringerike kommune i 2016
har tatt i bruks KS sin
undersøkelse.

4,6 Under -
søkelsen
gjennom -
føres hvert
andre år

5,0

Tjenesteproduksjon

God ressurs -
utnyttelse

Korrigerte
oppholdstimer
per årsverk i
kommunale
barnehager

Opprettholde nivå på
korrigerte
oppholdstimer per
årsverk

Samme nivå
som
gj.snittet i
gruppe 13

Samme
nivå som
gj.nittet i
gruppe 13

Samme
nivå som
gj.nittet i

gruppe 13

Omfang på
tjenester tilpasset
brukernes behov

Barnehage -
plasser

Etablere tilstrekkelig
med barnehage -
plasser

Følge opp behovsanalyse Oppnådd Under
arbeid

Oppnådd

3.2.1 .8 Endringer i drift

Rammetabell 2017 - 2020

2017 2018 2019 2020
Grunnlag for budsjett 181 130 185 393 185 393 185 393
Lønnskompensasjon 2 153 0
Effektiviseringskrav - 1 070
Rammeendring 3 180 0 0 0

Netto driftsramme 185 393 185 393 185 393 185 393

Nye tiltak / endrede behov

Helårseffekt ved innføring av gratis 20 timer pr.
uke 3 - åringer i barnehage. 1 000
Helårseffekt økt antall barnehageplasser 3 746

Justert ramme pga høye tilskuddsavsetninger til
private barnehager i 2016 - 1 566

Sum rammeendring 3 180 0 0 0
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3.2.1 .9 Investeringer – tabell med kommentarer

Barnehager - nytt inventar
Det er et stort oppgraderingsbehov i barnehagene i forhold til inventar og utstyr. Det foreslås avsatt
2 millioner i 2017.

Oppgradering barnehager
Det foreslås avsatt 1 million kroner hvert år i perioden 2017 - 2020, til sammen 4 millioner kroner.
Midlene skal benyttes til vognskur, lekeplassutstyr, inneklima etc.

Ny sentrumsbarnehage
Rådmannen foreslår at kapasiteten på barnehageplasser økes ved oppgradering av Kirkeskolen til
barnehage når ny skole Hønefoss syd er planlagt ferdig stilt i a ugust 2020. Denne oppgraderingen vil
avlaste sentrumsbarnehagene og legge til rette for barnehageplasser Hønefoss syd.

Investeringer barnehage 2017 2018 2019 2020 SUM
Barnehager - Nytt inventar 2 000 2 000
Eiendom - Oppgradering barnehager 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000
Utbygging - Ny sentrumsbarnehage 2 000 10 000 17 000 29 000

3 000 3 000 11 000 18 000 35 000
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3.3 Skoler

3.3.1 Om sektor skole
Skoleområdet omfatter barne - og ungdomsskoler, skolefritidsordninger og Læringssenteret for voksne.
Flyktningetjenesten ble overført til skolesektoren i 2016, og er etablert som en egen avdeling av
Læringssenteret med kontorer i Storgata 11 - 13.

Lovhjemler
Innholdet i grunnskolen er hjemlet i lov, forsk rift og læreplaner. Lov om grunnskolen og den
vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) gir barn og unge plikt og rett til grunnskoleopplæring.
Formålet for skolen er blant annet å utvikle «i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot
verda og framt ida, og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.»

Læringssenterets virksomhet er i tillegg til opplæringsloven også hjemlet i Lov om voksenopplæring
(voksenopplæringsloven) og Lov om introduksjonsordning og norskopplæring fo r nyankomne
innvandrere (introduksjonsloven).

3.3.1 .1 Ønsket utviklingsretning – hovedgrep for sektoren
I 2017 blir et spennende år for sektoren. Det faglige fokuset er bedre læring og godt læringsmiljø,
kvalitet og kompetanseutvikling i grunnskole og SFO. Revide rte handlingsplaner for grunnskolen og
sektorens IKT - plan som kommer i 2017, vil vise retning for det faglige arbeidet.

Læringssenteret vil ha fokus på rett kapasitet og god kvalitet på bosetting av flyktninger og
introduksjonsprogrammet neste år. Integrer ingsmeldingen som skal utarbeides vil vise et helhetlig
perspektiv og gi føringer for de neste årene.

Skolebehovsanalysen i 2016 viste behov for å ta igjen bygningsmessig etterslep og forberede til vekst.
Analysen konkluderte med at eksisterende planer og vedtak på skolesiden vil dekke behovet de neste
årene, men det kan bli behov for videre utbygging mor 2030. Dette synes tydelig i
investeringsprogrammet, der byggestart på stor ny barneskole i Hønefoss sør er planlagt tidlig i 2017.

3.3.1 .2 Tiltak på tvers av se ktorene – prioriterte områder
Kontinuitet og helhet er viktige faktorer i barn og unges utvikling. Skolene har derfor tett samhandling
med bl.a. barnehagene, de videregående skolene og sektor for barn og unge. Særlig har en fokus på
systematisk forebyggend e arbeid.

For konkrete tiltak vises til sektor for spesielle tiltak barn og unge, som i handlingsprogramperioden vil
fokusere på antimobbearbeid, kompetanseheving for å forebygge negativ utvikling for enkelt
barn/ungdom og grupper, tverrfaglig samhandling knyttet til stress, mestring, skjevutvikling og
spesialundervisning.

3.3.2 Nærmere beskrivelse av områdene innenfor sektoren

3.3.2.1 Innledning
I denne delen blir sektorens områder, utfordringer og utviklingstiltak beskrevet. Det samme blir de
økonomiske rammene og i nvesteringene de neste årene.

3.3.2.2 Grunnskole
Skolene gir opplæringstilbud til 3 200 barn og unge og driftes og utvikles etter nasjonale føringer og
kommunalt vedtatte planer. Handlingsplanene for grunnskolen har siden 2011 beskrevet skolenes
faglige utvikling sområder knyttet til elevenes læringsmiljø, hvordan vurdering kan fremme læring og
skolene har for tiden felles fokus på grunnleggende ferdigheter som lesing og skriving.

Kommunestyret vedtok i 2014 å be «rådmannen intensivere arbeidet for å bedre resultat ene, slik at
målet om at Ringerikselevene skal ligge over landsgjennomsnittet med henhold til mestringsnivå i
lesing, regning og engelsk oppnås, samt for å heve gjennomsnittlig grunnskolepoeng.»

Dette gjenspeiles i måleindikatorene nedenfor og i sektorens tiltak og innsatsområder.
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3.3.2.3 Skolefritidsordningen (SFO)
Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig tilbud som legger til rett for lek, kultur - og fritidsaktiviteter med
utgangspunkt i alder og interesser hos barna. SFO er åpent alle skoledagene og det er og et SFO -
tilbud i skolens ferier som skolene samarbeider om. Deltakertallet har gått noe ned de siste årene og
det er behov for å videreutvikle SFO.

3.3.2.4 Læringssenteret for voksne
Læringssenteret har ansvar for opplæring av voksne fra Ringerike, Hole og Jevna ker kommune.
Skolen tilbyr opplæring på grunnskolens område og i norsk og samfunnsskap for innvandrere.
Læringssenteret har fra 2016 ansvaret for bosetting av flyktninger i kommunen og det toårige
introduksjonsprogrammet for hver enkelt flyktning.

Økt anta ll flyktninger innebærer at Læringssenteret har måttet utvide kapasiteten. Dette arbeidet
fortsetter i 2017. Målet er å få til en god oppstart og integrering så flest mulig av nyankomne går videre
i utdanning og jobb etter to år.

I 2017 blir det viktig å s e på helheten og ulike sektorers bidrag til bosetting og integrering. Det vil bli
lagt fram en integreringsmelding for kommunestyret i 2017.

3.3.2.5 Status

Nøkkeltall fra KOSTRA
Nøkkeltall Ringerike 2015 Kostra - gruppe 13

Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6 - 15 år 75 078 76 804

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6 - 9 år 1 749 2 375

Netto driftsutgifter til skolelokaler (222), per innbygger 6 - 15 år 13 280 14 737

Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6 - 15 år 2 563 1 444

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 7,1 % 7,4 %

Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående
opplæring 97,70 % 98,00 %

Elevundersøkelsen 10. trinn - Andel elever som har opplevd mobbing
2 - 3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 2,60 % 4,30 %

Elevunders ækelsen 10. trinn - Trivsel 4,20 % 4,20 %

Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1. - 10.årstrinn 14,3 14,5

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 38,5 40,7

Grunnskolesektoren i KOSTRA inneholder drift av grunnskolene, SFO, skolelokaler og skoleskyss.
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Netto driftsutgifter til grunnskolesektor, per innbygger 6 - 15 år

Nøkkeltallene viser at ressursbruken i Ringeriksskolen ikke skiller seg mye fra gjennomsnittet i
KOSTRA - gruppe 13. Det er til dels store avstander i Ringerike og dette gir utslag i skoleskyss hvor
kommunen ligger høyt over gjennomsnittet i kommunegruppen. Grunnskolen i Ringerike har vært
gjennom en omstilling de siste 3 årene. Det ble lagt ned skoler i 2014 og 2015 og rammene ble
redusert. Dette vises i KOSTRA - tallene gjennom lavere netto driftsutgifter og noe større
gruppestørrelser. Antall elever i grunnskolen holder seg stabilt, men er litt stigende fra 3 142 elever i
2014 til 3 174 elever i 2015. Samtidig ser vi at trivselen i skolen er forholdsvis god, det er forholdsvis
lite elevmeldt mobbing på og det er noe færre elever som får spesialundervisning enn i
sammenlignbare kommune. Antall elever i SFO er fallende.
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Diagrammet un der viser nøkkeltallene som er utvalgt. KOSTRA - gruppe 13 er lagt som fast 100 %
verdi. Grafene viser Ringerike kommunes verdier i søyler samt kommuneverdiene i KOSTRA - gruppe
13 som ligger høyest og lavest, og viser prosentvis resultat i forhold til gjennom snittet i KOSTRA -
gruppen:
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3.3.3 Sentrale utfordringer og viktige tiltak

Sektoren har hatt og har ulike fokusområder som sammen skal bidra til bedre læring i Ringeriksskolen.
Disse er illustrert i figuren over og er beskrevet i sektorens handlingsplaner og rapporter. Nedenfor
kommenteres noen av områdene.

Ledelse og kompetanseutvikling
Lederne deltar i kommunal lederutvikling og i regionalt ledernettverk med fokus på sentrale elementer i
skoleledelse og skoleutvikling. Nyansatte ledere har gjennomført, eller oppfordres til å gjennomføre,
«rektorskolen». Fokus i 2017 vil være «vandringsledelse», ledere som er tett på og følger opp sine
medarbeidere.

Et annet tiltak er videreutdanning av lærere. 15 lærere tar skoleåret 2016 - 2017 kompetansegivende
videreutdann ing etter en nasjonal strategi. Ordningen bidrar til økt kompetanse og kvalitet. Det er
viktig at dette videreføres og utvides. Mange lærere trenger mer formell fagkompetanse ut fra økte
kompetansekrav.

Det vil i 2017 også bli fokus på kompetansetiltak fo r alle ansatte i sektoren knyttet til kommunal satsing
på dette.

Læringsmiljø
Arbeidet for et godt læringsmiljø for elevene fortsetter. Det forebyggende opplegget «Mitt Valg»
benyttes på barnetrinnet på alle skoler i kommunen. Kommunens planer, rutiner og kompetanse på
arbeidet mot mobbing videreutvikles ved tilsyn, kursing og kompetanseutvikling både i egen regi og i
samarbeid med bl.a. Fylkesmannen og Mobbeombudet.

Grunnleggende ferdigheter - Ungdomstrinn i utvikling
Ungdomsskolene og 1. - 10. skolene gjenn omfører prosjektet Ungdomstrinn i Utvikling, der målet er
mer praktisk og relevant undervisning på ungdomstrinnet. Skolene i Ringerike har fokus på regning og
lesing. De har egne ressurspersoner på områdene, får direkte veiledning av Høgskolen i Sørøst - Nor ge
og av utviklingsveilederne i Buskerud. Dette støtter opp under det lokale arbeidet på hver skole. Selve
prosjektperioden avsluttes høsten 2016, men satsingsområdet fortsetter ut skoleåret 2016 - 2017.

Parallelt med dette fokuserer også 1. - 7. skolene på å videreutvikle kvaliteten på arbeidet med
grunnleggende ferdigheter. Skolene jobber internt, deltar på nettverk og samlinger og benytter bl.a.
nasjonalt utarbeidet materiell for det skolebaserte arbeidet. Dette er vesentlige tiltak for å nå sektorens
mål.
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Digital skolehverdag - IKT
Kommunens handlingsplan for IKT i barnehage og skole skal revideres i 2017. Den er viktig for å
videreutvikle og fremme læring i barnehager og skoler og for å implementere bruk av digitale verktøy i
alle fagområder. En ny plan f or en framtidig digital skolehverdag skal utarbeides. Den sees i
sammenheng med kommunes generelle digitaliseringsstrateg, og legges fram for kommunestyret
våren 2017.

3.3.3.1 Resultatmål for handlingsplanperioden

Strategiske
utfordringer

Om -
råde Arbeidsmål Delmål*

Resultat
2015

Resultat -
mål 2017

Periode -
mål 2020

Brukere

Tilstrekkelig
kvalitet

Godt læringsmiljø
for elevene
(Data fra elev -
undersøkelsen)

Trivsel
(7.tr. /10.trinn)

4,4 / 4,2 4,5 / 4,5 4,5 / 4,5

Mestring
(7.trinn /10.trinn) 4,1 / 4,0 4,2 / 4,1 4,2 / 4,1

Mobbing
(7.trinn /10.trinn) 3,1 / 2,6 % < 3 % < 3 %

God
brukermedvirk
ning

God medvirkning
fra elever og
foreldre
(Data fra elev -
undersøkelsen)

Elevdemokrati og
medvirkning

(7.trinn /10.trinn)
4,0 / 3,3 4,1 / 3,4 4,2 / 3,5

Støtte hjemmefra
(7.trinn /10.trinn) 4,4 / 4,0 4,5 / 4,1 4,5 / 4,1

Tjenesteproduksjon

God ressurs -
utnyttelse

Elevresultater på
linje med eller over
landsgjennom -
snittet

Nasjonale prøver
lesing 5.tr / 8.tr 49 / 49 50 / 50 51 / 51

Nasjonale prøver
regning 5.tr / 8.tr 49 / 50 50 / 50 51 / 51

Grunnskolepoeng 38,5 41 42

Andel elever med
spesialundervisning 7,1 7,0 7,0

Omfang på
tjenester
tilpasset
brukernes
behov

Kommunen har
godkjente
skolebygg

Andel godkjente
skolebygg 64 % 71 % 92 %

*Alle delmål for elevresultater er satt likt med eller noe høyere enn landsgjennomsnittet i 2015.
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3.3.3.2 Endringer i drift

Rammetabell 2017 - 2020

2017 2018 2019 2020
Grunnlag for budsjett 271 389 287 765 288 765 284 765
Lønnskompensasjon 7 848 0
Effektiviseringskrav - 3 684
Rammeendring 1 0 212 1 000 - 4 000 0

Netto driftsramme 28 5 765 28 6 765 28 2 765 28 2 765

Nye tiltak / endrede behov
Økte skyssutgifter pga prisvekst 500
Økte utgifter kjøp fra andre kommuner 1 000
Flyktningetjenesten - ø kt introstønad 1 3 000
Læringssenteret for voksne - netto økte inntekter - 3 399
Helårseffekt svømmeundervisning innført
høsten 2016 251

Helårseffekt arbeidslivsfag i skolene innført
høsten 2016 294

Helårseffekt n aturfagundervisning 5. - 7. trinn
innført høst 2016 966
Redusert pensjonskostnad SPK - 2 400
Stordriftsfordeler skolesektor 1 000 - 4000

Sum rammeendring 1 0 212 1 000 - 4 000 0

Økt ressursbehov i 2017 skyldes helårseffekter av utvidet antall undervisningstimer i grunnskolen
igangsatt høsten 2016 og noe prisvekst. Det vil også være noe økte inntekter på grunn av flere elever
ved Læringssenteret for voksne. All utbetaling av introduksjonsstønad er plassert hos
flyktningetjenesten som nå organisa torisk ligger under Læringssenteret for voksne. Det er forventet et
gjennomsnitt på 1 4 0 personer i introprogrammet gjennom 2017.

3.3.3.3 Investeringer – tabell med kommentare r

Investeringsbehovene i skole er store, både for å ta igjen ettersle p og for å forberede for vekst. Den
bygningsmessige opprustningen fortsetter i tråd med tidligere vedtatte planer og forslagene fra
skolebehovsanalysen i 2016.

Hovedgrepene er bygging av ny skole Hønefoss Sør i 2017, starte utbygging av Ullerål i 2018 og Hov
ungdoms skole i 2020. Når disse tre skolene er ferdigstilte har en i hovedsak god dekning og
funksjonelle, gode skoler for elevene i Ringerike kommune i flere år. Oppgradering av Nes skole er tatt
ut av programmet i påvente av avklaringer om skolens framtid og mul ig samarbeid med Sør - Aurdal.

Investeringer skole 2017 2018 2019 2020 SUM
IKT - Skole 3 500 3 500 3 500 3 500 14 000
Skoler - Nytt inventar 5 000 5 000 10 000
Eiendom - Oppgradering skolebygg 5 000 3 000 3 000 11 000
Utbygging - Ny skole med flerbrukshall Hønefoss syd 139 000 136 000 21 000 296 000
Utbygging - Sokna skole totalrenovering 3 000 3 000
Utbygging - Ullerål skole med idrettshall 17 500 91 000 150 000 50 000 308 500
Utbygging - Hov ungdomsskole med idrettshall 2 500 2 500 100 000 105 000
Utbygging - Oppgradering Veienmarka ungdomsskole 5 000 5 000

178 000 241 000 180 000 153 500 752 500
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IKT - Skole og barnehage
Det er foreslått avsatt 3,5 millioner kroner til IKT – skole. Det meste av midlene brukes til innkjøp av
PC er til elever på 8. trinn, elever med særlige behov og ansatte. I tillegg settes det av noen midler til
innovasjon og utvikling innen IT - sektoren. Dette er en økning fra tidligere år og viktig for utvikling av
elevenes digitale kompetanse og læring.

Nytt inventar

Det foreslås å videreføre 5 millioner kroner i 2017 og 2018 til en helhetlig innvend ig fornying på
enkelte skoler slik at de framstår som «nye» og oppdaterte på inventarsiden. De skolene som ikke er
planlagt ut - eller ombygd i 4 - årsperioden, er prioriterte. Oppgraderingen på dette feltet skal bidra til økt
trivsel og læring og kompensere for et langt etterslep på området.

Oppgradering skolebygg
Det foreslås å videreføre en årlig avsetning til oppgradering av skolebygg. Det er satt av 5 millioner
kroner i 2017, og 3 millioner kroner i 2018 og 2019. Midlene benyttes til å dekke mindre utbedringer av
bygg, tekniske anlegg og funksjonelle behov. Typiske kostnader er tilrettelegginger for elever med
spesielle behov, mindre bygningsmessige oppgraderinger for å øke funksjonalitet og kapasitet,
tilfredsstille krav til akustikk, lys og arbeids plasser for ansatte og til fornying av foreldete tekniske
anlegg.

Ny skole med flerbrukshall Hønefoss sør
Det avsettes ca. 300 millioner kroner i perioden 2017 - 2019 til bygging av ny 1. - 7 skole Hønefoss sør
på Benterud. Etter en konkurranse våren 2016, er det inngått kontrakt med entreprenør og arkitekter.
Byggestart er planlagt tidlig i 2017. Ferdigstilling av skolen og oppstart er planlagt til 1. januar 2019.
Det legges fram en egen sak med endelig vedtak om dette i januar 2017.

Sokna skole – totalrenov ering
Nye Sokna skole ble tatt i bruk høsten 2016. Skolen er bygd innenfor vedtatt ramme. Udisponerte
midler til bl.a. oppgradering av uteområdet som må til for å få skolen godkjent, overføres til 2017.

Ullerål skole med idrettshall
Det avsettes til sammen 308 millioner kroner i planperioden til prosjektering og utbygging av Ullerål
skole med idrettshall til å romme 550 - 600 elever. Rom - og funksjonsprogram blir ferdigstilt i 2016.
Prosjektet fortsetter i 2017 med utarbeidelse av tegninger, detaljprosjekteri ng og anbud. Byggestart er
satt til sommeren 2018 med ferdigstilling 1.1.2020.

Hov ungdomsskole med idrettshall
Fra 2018 er det satt av midler til planlegging av nye Hov ungdomsskole. Både tekniske og
pedagogiske vurderinger av skolebygget bygget fra Bygga nalyse og Norconsult anbefaler at
eksisterende bygg rives. Beliggenhet og skoletomt blir vurdert som god. Planlegging av ny skole må ta
høyde for elevtallsvekst i Hønefoss Nord, og skolen må ha muligheter til å utvides på sikt. Byggestart
er planlagt i 202 0. Paviljonger oppsatt under bygging av Ullerål skole vil kunne benyttes av Hov
ungdomsskole etter at Ullerål er ferdigstilt.

Oppgradering Veienmarka ungdomsskole
Veienmarka ungdomsskole forventer elevtallsvekst de neste årene. Skolen er i hovedsak fra 198 0 -
tallet og det er stort behov for å fornye overflater, vegger, vinduer og dører, gulvbelegg og inngangs -
partiet så skolen framstår som lys, innbydende og så moderne som mulig. Det foreslås derfor å sette
av 5 millioner kroner i 2017 til innvendig fornyin g på Veienmarka ungdomsskole. Oppgraderingen skal
sammen med inventarfornyingen, bidra til økt trivsel og lærin g.

.
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3.4 Kultur

3.4.1 Om sektor kultur
Sektor kultur består av avdelingene bibliotek, kulturskole og kultur - og idrettsadministrasjon.

Sektor kultur skal ivareta kommunens forvaltningsansvar i kultur - og idrettsspørsmål, drive
kulturopplæring, kulturformidling og til en viss grad kulturutøvelse.

Aktiviteten er hjemlet i Kulturlo ven, Opplæringsloven og Lov om Folkebibliotek. I tillegg er det en rekke
lokale, regionale og nasjonale føringer, planer og strategier.

3.4.1.1 Ønsket utviklingsretning – hovedgrep for sektoren
Forslag til kulturplan for Ringerike kommune er på høring høsten 2016 . Denne vil, dersom den vedtas,
legge føringer for det videre kulturarbeidet i kommunen. Kultur er en viktig rammefaktor for vekst og
utvikling i Ringeriksregionen, og kulturplanen vil legge føringer for det framtidige kulturarbeidet,

Planen definerer diss e fokusområdene som gjelder alle deler av sektoren:

Samhandling
Mangfold
Kompetanse
Synlighet

Samhandling

Både kulturskole, bibliotek og kultur - og idrettsadministrasjon driver sin virksomhet i samarbeid med
andre kommunale sektorer, frivillige organisasj oner og private aktører. Dialog og faste møtepunkter er
svært viktig for å kunne utvikle riktige tilbud og gjøre riktige utviklingstiltak innenfor kulturområdet.

Mangfold

Ringerike har en sammensatt befolkningsgruppe med mange nasjonaliteter, ulike oppveks tsvilkår for
barn og unge, og et framtidig mål om sterk befolkningsvekst. I dette utviklingsperspektivet er det viktig
at sektor kultur arbeider mot et mangfoldig og inkluderende kulturtilbud, både i fagtilbud på
kulturskolen, ved tilskudd til lag og organ isasjoner og tilgjengelighet for alle.

Kompetanse

Sektor kultur skal være oppdatert og fremoverlent, både faglig, i praksis og i utvikling. For å være
relevante for innbyggerne, sikre kvalitet og utvikling, kreves det at sektoren holder seg oppdatert på
me todikk, forskning og praksis. Å bidra til samarbeidende aktørers kompetanse er også et mål.

Synlighet

Sektor kulturs virksomhet er i stor grad brukerrettet, være seg en som oppsøker biblioteket, en som
ønsker opplæring eller elever som får besøk av kunstne re gjennom Den kulturelle skolesekken. Å nå
ut til innbyggerne, med god informasjon om tilbud, tilskuddsordninger, vil bli prioritert i kommende
planperiode.

3.4.1.2 Tiltak på tvers av sektorene – prioriterte områder

Kartlegging k ulturminner og kulturmiljøer

Sekto r kultur har ansvar for formidling av kulturarv. Miljø - og areal har ansvar for planarbeid omkring
dette. Det er et mål med både en kartlegging av kulturminner og synliggjøre særskilte kulturmiljøer. En
må også i perioden finne løsning på framtidig drift a v Riddergården.

Kartlegging av k ulturarenaer

Kommunene er ansvarlig for å legge til rette for et bredt spekter av kulturaktivitet (jf. kulturloven § 5). I
dette er det også viktig å sikre befolkningens tilgang på egnede kulturarenaer. Det er i dag arenaer
både ved skoler, i private kulturhus, flerbrukshaller og kirker m.m. I samråd med lag og organisasjoner
ønsker sektor kultur å kartlegge og synliggjøre arenastatus og framtidig arenabehov.
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3.4.2 Nærmere beskrivelse av områdene innenfor sektoren

3.4.2.1 Innledning
Nedenfor beskrives de ulike deler av sektoren, planlagte tiltak på kulturområdet, måleindikatorer,
økonomioversikt og investeringer.

3.4.2.2 Det generelle kulturarbeidet.
Det generelle kulturarbeidet omfatter kommunal egenaktivitet, forvaltning og tilskuddsordning er.
Innenfor disse tre områdene ligger Den Kulturelle Spaserstokken, Den Kulturelle Skolesekken, Ung
Kultur Møtes og mindre arrangementer i tilknytning til for eksempel Riddergården.
Forvaltningsområdene inkluderer planer og strategier innen idrett, kunstf orvaltning og kultur.

Tilskuddsområdene består av idrettstilskudd, kulturmidler, kulturaktiviteter og tros - og livssynstilskudd.
I tillegg er det en del institusjoner som får faste tilskudd over kulturbudsjettet, som Buskerudmuseet,
Ringerike Kultursenter og Buskerud Teater.

3.4.2.3 Kulturskole
Kulturskolen holder til i Hønefoss sentrum og gir undervisning i musikk - og kunstfag.
Kulturskolen har undervisning både for talent og for bredde. Hovedmålgruppe er barn og unge.

Det er et mål å øke elevtallet de kommende år. Fagtilbud innen dans, teater og skapende skriving, er
ønsker når det gjelder økt elevtall. Arbeid med rammeplanen er godt i gang i flere kommuner, og
Ringerike kulturskole vil følge opp dette arbeidet kommende år. Det er et mål å gjøre kulturskolen til
en mer aktiv og åpen integreringsarena, der elever fra ulike kulturer møtes, utveksler kulturelle uttrykk
og skaper nye prosjekter sammen.

3.4.2.4 Bibliotek
Ringerike bibliotek skal være et sted for informasjon, kunnskap, livslang læring og deltakelse. Det skal
også være et sted for opplevelse, kreativitet, trivsel og rekreasjon.

Hovedbiblioteket ligger i Hønefoss med avdelinger på Sokna, Nes og i Ringerike fengsel. Ringerike
bibliotek er en inkluderende og uavhengig møteplass. Biblioteket formidler litteratur og kunnskap, og
tilbyr varierte aktiviteter og arrangementer gjennom hele året. Ringerike biblioteket tilbyr også digitale
bibliotektjenester.

3.4.3 Status

3.4.3.1 Nøkkeltall fra KOSTRA

Nøkkeltall Ringerike 2015 KOSTRAgruppe 13

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner 1 028 1 887

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6 -
18 år 320 935

Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger 226 255

Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger 471 453

Netto driftsutgifter til kommunale musikk - og kulturskoler, per
innbygger 6 - 15 år 1 586 1 808

Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk - og
kulturskole, av antall barn i alder 6 % 11 %

Området kultur og idrett i KOSTRA inneholder bibliotek, musèer, kommunal kinovirksomhet,
kunstformidling, musikk - og kulturskoler, tilskudd til lag og foreninger innen idrett og kultur samt idretts -
og kulturbygg.
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Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner

2012 2013 2014 2015

Ringerike 950 901 921 1 028

Kostragruppe 13 1 761 1 806 1 909 1 887

Ringerike kommune ligger relativt lavt på netto driftsutgifter til kultur og idrett pr. innbygger
sammenlignet med KOSTRA - gruppe 13. Kommunen har en økning fra 921 kroner i 2014 til 1 028
kroner pr . innbygger i 2015, mens gruppegjennomsnitt er 1 887 kroner pr . innbygger. Kommunen har
lave driftsutgifter til kulturskolen når disse fordeles pr . innbygger. Det er imidlertid få innbyggere i
grunnskolealder som benytter kulturskoletilbudet sammenlignet med gruppegjennomsnittet.

Etter at flerbrukshallen Hønefoss Arena kom i drift , har kommunen fått en økning i netto driftsutgifter til
kommunale idre ttsbygg fordelt pr . innbygger.
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Ringerike Kostragruppe 13
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Diagrammet under viser nøkkelt allene som er utvalgt. KOSTRA - gruppe 13 er lagt som fast 100 %
verdi. Grafene viser Ringerike kommunes verdier i søyler samt kommuneverdiene i KOSTRA - gruppe
13 som ligger høyest og lavest, og viser prosentvis resultat i forhold til gjennomsnittet i KOSTRA -
gruppen:

3.4.3.2 Sentrale utfordringe r og viktige tiltak

Samhandlingsfora for kulturaktører

Kultursektoren har et stort utviklingspotensial, og vil fokusere på samhandling, informasjon og
synligh et i 2017. Rent konkret vil kulturadministrasjonen fra 2017 opprette og ha faste møteplasser og
samhandlingsfora for kulturaktørene i kommunen etter modell av idrettsrådet.

De generelle forvaltningsarbeidet og tilskuddsordningen blir gjennomgått og det vil i 2017 bli arbeidet
videre med en framtidig forvaltningsmodell for Riddergården.

Flerkulturelt prosjekt

Kulturskolen har skoleåret 2016 - 2017 startet flerkulturelle tiltak; musikkundervisning i velkomstklassen
ved Veienmarka ungdomsskole, korundervisning i kvinnegruppa ved Læringssenteret, språkkafé i
samarbeid med bibliotek og frivillighetssentral, og spebarnstreff for fremmedspråklige mødre. Dette er
en del av kommunens integreringsarbeid. Prosjektet vurderes videreført høs ten 2017.

Korps i skolen

Kulturskolen har startet prosjektet «Korps i Skolen», i samarbeid med Helgerud og Veien skoler og
Veien/Helgerud skolekorps, skoleåret 2016 - 2017. Her får alle 3.klassinger opplæring i
korpsinstrumenter, som en del av musikkundervi sningen. Prosjektet går ut skoleåret 2016 – 2017 med
håp om videreføring. Det arbeides og for å utvide Korps i skolen til flere av kommunens barneskoler.
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Ny kulturarena i Ringerike kultursenter

Kulturskolen planlegger å gå inn som en av flere leietakere av en ny kulturarena som bygges i
Ringerike kultursenter.

Prosjektene nevnt her er viktige utviklingsområder for kulturskolen, gir økt bredde og bidrar til økt
elevtall, noe som er et viktig mål for skolen. Økt elevtall vil også innebære omstilling og øk t
bemanning, og nye lokaler gir rom for flere typer undervisning.

Et aktivt bibliotek

Biblioteket ønsker å stimulere til økt bruk gjennom flere arrangementer og aktiviteter både i egen regi
og i samarbeid med andre. Det vil også bli fokus på markedsføring av bibliotekets tilbud og tjenester.

Meråpent bibliotek

I 2017 er det oppstart av meråpent bibliotek på hovedbiblioteket og avd eling Sokna. Meråpent
bibliotek innebærer tilgang til ubetjent bibliotek i tillegg til betjent tid, og dermed utvidelse av
åpningstiden for publikum. Dette er et ønsket tiltak som en forventer en skal gi økt besøk og økt utlån.

3.4.3.3 Resultatmål for handlingsplanperioden

Strategiske
utfordringer

Om -
råde Arbeidsmål Delmål

Resultat
2015

Resultatmål
2017

Periodemål
2020

Brukere

Tilstrekkelig
kvalitet

Kultur -
skole
og
biblio -
tek

Økt andel barn i
kulturskolen

Øke fagtilbud 2 3 5

Andel barn i
kulturskolen 6,7 % 8 % 10 %

Økt bruk av
biblioteket

Utlån 78 000 82 000 85 000

Besøk 88 000 92 000 93 000

God
brukermedvirk
ning

Kultur -
skole

Medvirkning,
kulturskolen

Andel
gjennomførte
elevsamtaler

83 % 85 % 90 %

Strategiske
utfordringer

Om -
råde Arbeidsmål Delmål

Resultat

2015

Resultatmål

2017

Periodemål

2020

Tjenesteproduksjon

God ressurs -
utnyttelse

Kultur -
skole

Alle ansatte
lærere må fylle
opp sine
stillinger med
elever.

Aktiv rekruttering
av elever 88 % 90 % 95 %

Omfang på
tjenester
tilpasset
brukernes
behov

Biblio -
tek

Økt
tilgjengelighet,
og bredde på
biblioteket

Selvbetjenings -
grad

44,8 % 60 % 75 %

Antall
arrangementer 38 32 36

Antall skole - og
bhg.besøk

Ny
indikator

2016
44 49
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3.4.3.4 Endringer i drift

Rammetabell 2017 - 2020

2017 2018 2019 2020
Grunnlag for budsjett 24 901 23 646 23 646 23 646
Lønnskompensasjon 222 0
Effektiviseringskrav - 276
Rammeendring - 1 201 0 0 0

Netto driftsramme 23 646 23 646 23 646 23 646

Nye tiltak / endrede behov
Vurdert rammeendring 500

Tilskudd trossamfunn - korrigering pga
ekstraordinært budsjettbeløp i 2016 - 2 400

Tilskudd andre formål overført fra andre
rammeområder 1 397
Redusert ramme pga for høye avsetninger i
2016 - 698

Sum rammeendring - 1 201 0 0 0

Den økonomiske rammen tas noe ned i 2017 på grunn av ekstraordinære tilskudd til livs - og
trossamfunn og for høye avsetninger i forbindelse med omlegging av refusjonsordningen for halleie til
lag og foreninger for barn og unge i 2016. Det legges inn en generell rammeøkning på 500 000 kroner
for å videreutvikle kommunens kulturtilbud. Fra 2017 får kulturse ktoren et større ansvar for fordeling
og oppfølging av kommunale tilskudd til andre aktører.

3.4.3.5 Invest eringer – tabell med kommentarer

Krematoriet

Det forslås å sette av penger til nytt orgel i krematoriet i 2018.

Røsholmstranda
Nytt kafebygg åpnet våren 20 16 og nytt sanitæranlegg ferdigstilles i 2017. For å avslutte arbeidet på
Røsholmstranda foreslås det avsatt 500 000 kroner til drenering av uteområdet.

Riddergården
Det foreslås avsatt 1,5 millioner kroner til springkling av Riddergården i 2018.

Tilskudd til Ringerike kirkelige fellesråd

Det avsettes til sammen 2,1 millioner kroner til oppgradering av varmekilder i kirkene neste 3 -
årsperiode. Til generell oppgradering (vegg, tak, fasader) settes det av 340 000 kroner i årene 2017
og 18 og det foreslås 2,5 millioner kroner til orgler i hvert av årene 2019 og 2020.

Investeringer kultur, idrett, kirke 2017 2018 2019 2020 SUM
Eiendom - Krematoriet 2 000 2 000
Eiendom - Drenering Røsholmstranda 500 500
Eiendom - Sprinkling av Riddergården 1 500 1 500
Tilskudd til RKF - Oppgradering varmekilde 700 700 700 2 100
Tilskudd til RKF - Orgler 2 500 2 500 5 000
Tilskudd til RKF - Vegg, tak, fasader 150 190 340

1 350 4 390 3 200 2 500 11 440
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3.5 Sektor helse og omsorg

3.5.1 Om sektor helse og omsorg
Hovedformålet med tjenestene er å tilby innbyggerne et likeverdig
tjenestetilbud med god kvalitet uavhengig av bosted, kjønn, etnisk
eller sosial bakgrunn og økonomisk evne. Formålet er å bidra til at
den enkelte innbygger er mest mulig selvhjulpen i eget liv og i egne
hjem , samt at tjenestene er tilpasset den enkeltes behov. I tillegg er
formålet å bidra til at ressursene utnyttes best mulig .

Ringerike kommune tildeler pleie og omsorgstjenester etter vedtatte tildelingskriterier som forvaltes av
eget tildelingskontor. Disse tjenestene er bl.a. hjemmebaserte tjenester, tjenester til
funksjonshemmede, dagopphold, institusjonsopphold, miljøarbeidertjeneste, støttekontakt, BPA m.m..
I tillegg ytes helse og sosialtjenester ved N AV, legevakt, helsetjenestene ved fengselet og
trans ittmottaket, krisesenteret og ved Ringerikeskjøkkenet.

3.5.1 .1 Ønsket utviklingsretning – hovedgrep for sektoren
Nasjonale føringer gir uttrykk for at morgendagens tjenesteutfordringer vil kreve omstilling av den
faglige virksomheten med større vekt på samarbeid m ed arbeidsmarkedet og utdanningsinstitusjoner,
nettverksarbeid, tverrfaglig samarbeid, forebygging, tidlig innsats og rehabilitering. I tillegg må det
legges til rette for mobilisering av alle tilgjengelige ressurser den enkelte innbygger, deres familie og
sosiale nettverk, i nærmiljøet og lokalsamfunnet for å kunne løse morgendagens tjenesteutfordringer.
Dette vil være førende for valg av kommunens strategier og innsatsområder i den neste
p rogram perioden.

Vårt hovedmål er: «Selvhjulpne innbyggere som bor l engst mulig i egne hjem»

Dette hovedmålet gjelder for alle tjenestene i sektoren og er førende for hvordan vi ser etter iboende
ressurser til de som har tjenester eller henvender seg for å få tjenester. Den er også førende for
hvordan det tenkes at tjenest ene skal prioriteres og ytes. Videre har sektoren følgende fem
hovedområder for ønsket utviklingsretning.

1. Selvhjulpen
Innbyggerne skal gis muligheter til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom, problemer eller
funksjonsnedsettelse. Hovedmål et er selvhjulpenhet og hverdagsmestring på den enkeltes
premisser. Helse og omsorg snur tjenestene fra et hjelpeperspektiv til et
mestringsperspektiv. Innbyggerne tar ansvar for eget liv, egen helse og er aktivt med i eget liv. De
bidrar aktivt inn i utvi kling av tjenestene.

2. I eget hjem
Det gir livskvalitet å bo i eget hjem og kunne bo i sine vante omgivelser så lenge som mulig. Det
innebærer mobilisering av alle ressurser hos den enkelte, dens sosiale nettverk og i
lokalsamfunnet. Det legges til rett e for at den enkelte kan opprettholde og forbedre sitt
funksjonsnivå og at tjenestene utøves i tråd med behovet. Lokalsamfunnet, kommunen, nettverket
og den enkelte selv skaper sammen de beste mulighetene for å være selvhjulpen i eget hjem.

3. Tilpassede og koordinerte tjenester
Sektorens tjenester har fokus på forebygging og tidlig innsats. Dette betyr at tjenestene gis på et
lavest mulig nivå for å kunne opprettholde hverdagsmestring og selvhjulpenhet i eget hjem for den
enkelte. Ressurskrevende tjeneste r er forbehold de mest hjelpetrengende og svakeste. Tjenestene
og ansvarsområdene er godt beskrevet og koordinert. Dette gjør at innbyggerne vil oppleve helhet
og god samhandling mellom aktørene i sin tjenestemottakelse. Tjenestene har avtalt kvalitet,
fag lighet og er forutsigbare. Tjenestene har et helsefremmende perspektiv helt fra oppstart.

Vår visjon:
«Selvhjulpne innbyggere
som bor lengst mulig i

egne hjem.»
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4. Kompetente medarbeidere
Medarbeiderne er profesjonelle i sin tjenesteutøvelse, og arbeider tverrfaglig for å sikre tjenester
med avtalt kvalitet. I arbeidet med å dreie tjenestetilbudet fra en hjelpekultur til mestringskultur
bidrar medarbeiderne aktivt i utviklingen av tjenestetilbudet som er godt tilpasset våre innbyggeres
behov. Det legges til rette for kompetanseheving av medarbeiderne i tråd med morgendag ens
tjenesteutfordringer slik at tjenestene er helhetlige, godt samordnet, preget av kontinuitet og med
helhetlige forløp. Tjenesten har til enhver tid kontinuerlig kvalitetsforbedring som arbeidsmetode.

5. Inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn for al le
Sektoren møter den enke lte med åpenhet og sammen finner man de gode løsningene. Inkludering
er å ha fellesarenaer for alle, ikke ha tilleggsarenaer for noen. Kommunen møter menneskene der
de er, og medvirker til samfunnsutvikling som styrker folkehelsen og utjevner sosiale forskjeller og
levekår. Kommunen samarbeider slik at det blir enkelt for innbyggerne å ta de gode valgene for
egen helse, arbeid og aktivitet. For å møte utfordringene betinger dette et bredt samarbeid med
næringsliv og frivillige. Fo r å forebygge isolasjon og ensomhet nyttiggjør vi de ressursene som
ligger hos den enkelte, deres familie og sosiale nettverk. Kommunen vektlegger aktiv omsorg,
hverdagsmestring og nettverksarbeid. Det handler om å legge til rette for mangfold og om å høre
til.

Hovedgrep

Utvikling av det nyetablerte Boligkontoret som samhandlingsarena
Ett av delmålene i den boligsosiale handlingsplanen er at det boligsosiale arbeidet skal fremstå som
helhetlig og godt koordinert. Rådmannen har derfor besluttet å organisere dette arbeidet i et
boligkontor som etableres første halvdel av 2017.

Bolig for velferd (2014 - 2020) er en nasjonal strategi med mål om at alle skal bo trygt og godt.
Str ategien skal samle og målrette den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet.
Husbankens kommuneprogram er en operasjonalisering av Bolig for velferd. Ringerike kommune har
inngått programavtale med Husbanken for 2016 - 2020. Det nyetable rte Boligkontoret skal bl.a. favne
følgende målsettinger:

Hovedmål 1. Alle skal ha et trygt sted å bo.

Hovedmål 2. Alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet.
Hovedmål 3. Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv.

Styrt kompetanseutvikling via nettverksgrupper

For å kunne levere gode og trygge helsetjenester til sin befolkning er det viktig å styrke arbeidet med
kompetanseutvikling. Et ledd i dette arbeidet er å etablere ulike kompetansenettverksgrupper.
Nettverksgr uppene skal sørge for systematisering og ekstra faglig fordypning innen et definert
fagområde. Den enkelte nettverksgruppe skal jobbe kunnskapsbasert, ha et overordnet ansvar for
faglig fokus, fordypning og kompetanseutvikling innen sitt område både spesif ikt og tverrfaglig.

Metoden vil dermed styrke kompetanse hos den enkelte medarbeider. Eksempel på nettverksgrupper
kan være innen områdene palliasjon, demens, hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og helhetlig
pasientforløp. Hver nettverksgruppe bestå r av en koordinator og en ressursperson fra hver enhet.

Utviklingsprosess i hjemmetjenesten

Morgendagens omsorgstjeneste skal skape tjenestetilbudet sammen med brukerne, samhandle med
pårørende, ta i bruk velferdsteknologi og mobilisere lokalsamfunnet på nye måter. Dette vil kreve
omstilling i hjemmetjenesten i Ringerike kommune. Rådmannen har igangsatt en forbedringsprosess
for å videreutvikle hjemmetjenesten der målsetningen er å ha en hjemmetjeneste som arbeider
helhetlig etter nasjonale og kommunale f øringer samt i tråd med verdighetsgarantien for innbyggerne.

Styrking av tilbud psykiatri og rus

Ringerike kommune har i 2016 lykkes med å tilbakeføre tjenester som tidligere er kjøpt i det private
marked. Sommeren 2016 åpnet Ve - terrasse - et botilbud me d heldøgns omsorg for personer med
psykiske lidelser og rehabilitert rus. Formålet er å gi et botilbud til de med behov for særlig tilpasning,
og vernetiltak. Fokus på aktiviteter, og mestring i eget liv er viktige satsninger. Helse og omsorg ser
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fremdeles behov for utvikling av tjenestene innenfor dette fagfeltet, og vil i 2017 forsøke å finne
muligheter for å kunne åpne et døgnbemannet botilbud for personer med rusproblemer innenfor
eksisterende rammer.

Sosialhjelp

NAV har rundt 500 brukere med sosialhje lp som hovedinntekt. Dette er et høyt antall sett i forhold til
de fleste andre kommuner. Videre er gjennomsnittlig antall måneder man mottar sosialhjelp rundt 6
måneder, dette er også høyt i forhold til sammenlignbare kommuner

Det er tre «drivere» når de t gjelder økonomisk sosialhjelp. Det ene er størrelsen på utbetalingene. Det
er i liten grad mulig å stramme inn størrelsen på utbetalinger og samtidig ivareta forsvarlig utøvelse av
tjenesten. NAV Ringerike må derfor iverksette tiltak for å få ned de to a ndre driverne; antall brukere
som mottar sosialhjelp som hovedinntekt, og i tillegg få ned gjennomsnittlig antall måneder brukere
mottar sosialhjelp. Dette fordrer tett oppfølging og mulighet til å benytte kommunale lavterskeltiltak
som en del av avklaring en for gruppen.

Tiltak fremover:
Fra 1. januar 2017 innføres det aktivitetsplikt for alle brukere under 30 som mottar økonomisk
sosialhjelp. Egen avklaring, arbeidslag, bruk av praksisplasser og statlige
arbeidsmarkedstiltak er aktuelt.
Utvikle «snu - i - døra» tiltakene som allerede har redusert antall unge som mottar økonomisk
sosialhjelp. Dette vil si rask avklaring og formidling mot jobb eller andre tiltak for nye søkere.
Kjøpe tiltak for langtidsmottakere av sosialhjelp.
Aktiv innsats i introduk sjonsordningen for å få flere flyktninger i arbeid. Denne gruppen utgjør
en stor andel av langtidsmottakerne av sosialhjelp i dag.
Avklare brukere mot statlige ytelser

Sterkavdeling demens

Hvelven omsorgssenter har de siste årene etablert god kompetanse in nen demens. Helse og omsorg
har igangsatt et arbeid med å etablere sterkplasser på Hvelven. Dette tilbudet er ment å ivareta
demente med særlig behov for tilrettelegging . Endringene gjøres ved at eksisterende plasser
omdisponeres. Tiltaket er ment å reduse re kjøp av tilsvarende plasser utenfor kommunen.

3.5.1 .2 Tiltak på tvers av sektorene - prioriterte områder

Innovasjonsprosjekt «Integrering av flyktninger»

I Ringerike kommune ønsker vi å skape et lokalsamfunn der flyktninger opplever å bli inkludert og får
lov å være en ressurs. Kommunen ønsker å bidra til å skape samhandlingsarenaer på tvers av ulike
aktører og mellom sektorer i Ringerike kommune. Dette prosjektet har som målsettinger å bl.a. bidra til
å få flere flyktninger på vei over i ordinær jobb etter endt introduksjonsprogram . Prosjektet er en del av
«Innovasjonsløft» som hadde oppstart oktober 2016.

Implementere strategi for universell utforming

Kommunens strategi for universell utforming implementeres i kommunen i 2016 gjennom
kompetanseseminar for kommu nens ledere og ansatte.

Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern vil, under forutsetning av fortsatte
tilskuddsmidler, delta i nasjonalt nettverk i 2017 – 2018 med videreføring av prosjektarbeidet. I det
daglige arbeidet blir det å påse at universell utforming ivaretas i ordinær saksbehandling på miljørettet
helsevern, samt å bidra til kartlegging av tilgjengeligheten til Hønefoss sentrum og tettstedene i
distriktet i samråd med leder i råd for funksjonshemmede. Det er opprettet en egen
n ettside: www.ringerike.kommune.no/uu

Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier

Deltagelse i Oppfølgingsprogram for lavinntektsfamilier, et program under utvikling av Arbeids - og
velferdsdirektoratet, er et av tiltakene som er valgt. Tiltaket er tverrsektorielt og beskrives nærmere
under sektor barn og unge.
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Ungdom og aktivitet

NAV Ringerike har flere tiltak for ungdom, både i egen regi og gjennom statlige arbeidsmarkedstiltak.
Det mest effektive tiltak et det siste året er «Snu - i - døra» prosjektet som har redusert antall unge under
24 år som mottar økonomisk sosialhjelp. Tanken er at de unge skal komme raskt ut i arbeid, utdanning
eller andre tiltak. Dette blir nå fulgt opp av «Kick - start» hvor NAV samler nye brukere i grupper unge
søkere av økonomisk sosialhjelp.

3.5.2 Nærmere beskrivelse av områdene innenfor sektoren

Kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen er medisinsk faglig rådgiver for rådmannens ledergruppe, koordinator for
fastleger og fastlegeordningen, samt kommunens overlege for leger i legevakt
( inkl.l egevaktsoverlege), sykehjem og helsestasjon. I tillegg er kommuneoverlegen helsemyndighet
innenfor helseberedskap, folkehelse (miljørettet helsevern), smittevern og psykisk helse.

Tildelingskontoret

Ringerike kommune har organisert forvaltning for tjenestetildelingen i eget tildelingskontor. Her er
også koordinerende enhet. Tjenester tildeles etter veileder til tildelingspraksis jf. Helse - og
omsorgstjenesteloven, helsepersonell - loven, pasient - og brukerrettighetsloven, forvaltningsloven og
verd ighetsgarantien.

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmetjenester omfatter hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet i tillegg til ansvar for
trygghetsalarm og matombringing. Tjenesten er regulert i henhold til Lov om kommunale helse - og
omsorgstjenester og Lo v om pasient og brukerrettigheter.

Ambulerende tjenester ytes av ambulante team som kommer hjem til den enkeltes bolig. Stasjonære
tjenester ytes av et stasjonært team som tilhører det bofellesskapet/omsorgsboligen den enkelte bor i.

Institusjon korttid og langtids

Institusjonene har ansvar for langtidsbrukere med stort pleiebehov, samt brukere med behov for
korttid - og avlastningsopphold. Tjenesten er regulert i Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns
omsorg og pleie.

NAV - tjenester

De kommunale tjen estene i NAV er lovregulert i lov om sosiale tjenester i NAV. Formålet er å ivareta
brukerens helhetlige behov for bistand, bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og
økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme
overgangen til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltagelse i samfunnet. Loven skal bidra til at utsatte
barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.

Ringerikskjøkken

Målsetting er produksjon av god mat med riktig næringssammensetning tilpasset brukernes behov.
Det brukes en produksjonsmetode hvor maten i størst mulig grad beholder næringsstoffer, smak og
utseende. Det skal legges vekt på tilpassinger til yngre brukergrupper og tilbud om ernæringstett kost
for de med mindre matlyst.

Dagsenter/aktivitetssenter
Dagopphold i institusjon er et tilbud til hjemmeboende eldre som har behov for en mer meningsfylt
hverdag, både i forhold til fysiske og psykiske behov. Det legges vekt på sosialt samvær og trenin g i
ulike former. Brukerne som benyttet dagopphold blir hentet hjemme i egen bolig og kjørt til og fra av
kommunens eget transportkontor.

Aurora - a rbeidstilbud og dagsentertilbud til voksne funksjonshemmede. Formålet er at mottakere av
tilbudene opplever trygghet, mestring og trivsel ved å jobbe med meningsfylte og lystbetonte
arbeidsoppgaver. Arbeidstilbudet har oppgaver innen vedproduksjon, strikkeavdeling, vevstue,
stearinlys produksjon, makulering, snekkeravdeling, kantinedrift og butikkutsalg med sel vproduserte
varer. Dagsentertilbudet er et trivselstiltak som aktiviserer deltakerne med musikk, dans, trening og
enklere hverdagsaktiviteter.
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Helsetjenester fengsel og transittmottak

Ringerike kommune har ansvar for helseavdelingen ved Ringerike fengsel. Helseavdelingens mål er at
helsevurdering (innkomstsamtale) foretatt av sykepleier skal gjennomføres innen ett døgn etter
ankomst.

Ringerike kommune har ansvar for helseavdelingen ved transittmottaket. Tjenesten er regulert i
Forskrift om tjenester til p ersoner uten fast opphold . Ankomstfasen omfatter lovpålagt og nødvendig
helseundersøkelse og gjennomføring av informasjonssamtale med Norsk organisasjon for asylsøkere.
Usikkerheten i flyktningetilstrømningen til Norge og hvordan UDI velger å benytte Hvals moen, gjør at
vi til enhver tid må være omstillingsdyktige og nytenkende.

Miljørettet helsevern

En sentral oppgave for Miljørettet helsevern er å ha en rådgivende rolle samt føre tilsyn .

Interkommunalt samarbeid
Krisesenter og Legevakt er interkommunale tiltak som driftes etter vertskommunemodellen § 28 - 1
b.Vertskommunesamarbeid med Ringerike som vertskommune.

3.5.2.1 Status

Nøkkeltall fra Kostra – Pleie og omsorg
Sentrale tjenester innenfor Helse og omsorg er hjemmebaserte tjenester, institusjonstjenester og
dag tilbud til eldre og funksjonshemmede.

Nøkkeltall Ringerike 2015 KOSTRA-gruppe 13
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto
driftsutgifter 36,0 % 30,6 %

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) 228 305 236 414
Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og
omsorgstjenester 373 381 394 609

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass 1 234 732 1 089 124
Andel brukere i institusjon som har omfattende bistandsbehov:
Langtidsopphold 87,0 % 85,2 %

Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over 17,1 % 13,1 %

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over 370 312
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Diagrammet under viser nøkke ltallene som er utvalgt. KOSTRA - gruppe 13 er lagt som fast 100 %
verdi. Alle andre verdier vises i % i forhold til KOSTRA - gruppen. Tallene er basert på KOSTRA - tall for
2015 fra SSB.

Netto driftsutgifter pleie og omsorg (PLO) omfatter alle tjenesteområdene innenfor hjemmebaserte
tjenester, tjenester i institusjon og aktivisering/dagtilbud for eldre og funksjonshemmede. Nøkkeltallet
viser andelen av kommunens totale netto driftsutgifter som brukes til PLO. Ringerike bruker en relativt
stor andel av total ramme til PLO sammenlignet med gruppe 13.

Ringerike har en relativt stor andel hjemmeboende med omfattende bistandsbehov. Dette henger
sammen med at kommunen har satset på hjemmetjenester, og dermed færre institusjonsplasser og
boliger med heldøgns bemanning. Kommunen har v algt å gi tjenester i hjemmet.

Driftsutgifter per kommunal institusjonsplass gjelder alle institusjonsplasser inkl. avlastning, dagtilbud i
institusjon o g barneboliger, samt utgifter til bygg. For Ringerike vil flere små institusjoner og et godt
tilbud innenfor gruppen spesialinstitusjoner påvirke utgiften.

Kommunen ligger under gruppe 13 på brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester, og over p å
tilsvarende institusjonstjenester. For brutto driftsutgifter per mottaker av kommunale pleie - og
omsorgstjenester samlet, ligger R ingerike under snittet i KOSTRA - gruppen.
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Andre nøkkeltall

Nøkkeltallene dokumenterer kommunens satsning på hjemmebasert e tjenester. Det er økte tjenester
til hjemmeboende generelt, men også en økning i tjenester lengst ned i omsorgstrappen som
støttekontakt, omsorgslønn og avlastning.

Nøkkeltall fra Kostra – Sosiale tjenester
Til sosiale tjenester regnes sosialt forebyggen de arbeid, tilbud til personer med rusproblemer og
økonomisk sosialhjelp.

Alle utvalgte nøkkeltall er høyere i Ringerike enn snittet i KOSTRA - gruppen. Netto driftsutgifter til
sosialtjenesten per innbygger 20 - 66 år er redusert i kommunen fra 2014 til 2015, men er fortsatt over
snittet i gruppe 13. Andelen sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde har vært
stabil høy i kommunen, og blant de høyeste i KOSTRA - gruppen.Stønadslengden er et viktig måltall
både økonomisk for kommunen og for den enkelte stønadsmottaker. Det er ønske om å redusere
stønadstiden, og hjelpe mottakeren til å kunne forsørge seg selv. Kommunen er blant de med lengst
stønadslengde i gruppe 13, selv om det har vært en liten nedgang i stønadslengden for mottakere 18 -
24 år.

Nøkkeltall - Pleie og omsorg 2013 2014 2015

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 9,1 9,9 9,5

Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning 4,1 3,8 4,1

Andel hjemmetj.mottakere med omfattende bistandsbehov, 80 år og over 19,1 % 16,7 % 17,1 %

Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over 391 360 370

Mottakere av hjemmetjenester i alt 1 358 1 321 1 342

Mottakere av avlastning 27 38 44

Mottakere av brukerstyrt personlig assistanse BPA 13 16 16

Mottakere av støttekontakt 212 225 265

Pleietrengende med pårørende som mottok omsorgslønn pr. 31.12 49 50 56

Nøkkeltall Ringerike 2015 Kostragruppe 13 Høyeste kommune Laveste kommune

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år 3 797 3 433 4 915 1 256

Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde 58,2 % 49,1 % 68,3 % 33,9 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av
innbyggerne 20-66 år 5,1 % 4,0 % 6,1 % 2,3 %

Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år 5,2 4,2 5,3 3,1

Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år 6,0 5,1 6,7 3,8
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3.5.2.2 Sentrale utfordringer
I de kommende tiårene vil det fortsatt være en relativt sterk befolkningsvekst i Norge. Økningen ventes
å fordele seg ulikt på ulike aldersgrupper, og vil være klart høyest i aldersgruppen 67 år og over. A ntall
ikke - yrkesaktive i forhold til antall yrkesaktive vil øke i årene framover. Denne økningen vil medføre at
vi må være i stand til å håndtere betydelig flere brukere av tjenester og stønader.

I årene frem mot 2023 vil antall eldre i Ringerike kommune være på samme nivå eller noe mindre enn
i 2016. Fra 2023 vil antall eldre øke. Dette vil medføre et større behov for arbeidskraft som jobber i
sektoren og vi må nå rigge oss for denne veksten. I tillegg er det e t økende antall som har
psykiske/psykososiale lidelser og plager.

De nne ø kningen er størst i de yngre aldersgruppene og derfor vil unge være en prioritert gruppe i
årene fremover. Vi må tenke nytt for å kunne klare å yte tilstrekkelig med tjenester med nok personell
til de menneskene som vil ha et helse - , sosial - og omsorg sbehov i fremtiden. Vi må gjøre sektoren klar
for morgendagens tjenester. Dette gjør at fokuset vårt den neste planperioden blir:

Forenkling Fornying Forbedring

Ved å ha et kreativt og kritisk blikk på dagens praksis vil vi kunne oppdage muligheter for å yte våre
tjenester på en ny eller annerledes måte. Ved å ta både de små og store endrings - og
forbedringsgrepene vil vi kunne etablere ny praksis som bidrar til å opprettholde et tilstrekkelig
tjenestenivå med avtalt kvalitet – også i fremtiden.

3.5.2.3 Resultatm ål for handlingsplanperioden
Strategiske
utfordringer

Arbeidsmål Delmål Resultat
2015

Resultatmål
2017

Periodemål
2020

BRUKERE
Tilstrekkelig
kvalitet

Styrke
demensomsorgen

Antall ansatte som har startet og
gjennomført Demensomsorgens
ABC.

19 106 196

Antall personer som har mottatt
pårørendeopplæring.

34 85 160

Antall tilgjengelige
aktivitetsgrupper for
hjemmeboende demente.

0 6 6

Økt selvhjulpenhet Antall personer som har
gjennomført
hverdagsrehabilitering.

30 74 134

Antall gruppearrangement for
hjemmeboende eldre i
forebyggende øyemed pr. år.

0 10 15

Andel ungdom som har falt
ut/holder på å falle ut av
arbeidslivet, herunder
aktivitetsplikt for de som er lenge
på sosialhjelp, på etablert
arbeidsfremmende tiltak for
ungdom

- 90 % 90 %

Pasientsikkerhet Elektronisk kvalitetssystem er
implementert og i bruk i alle
enheter.

0 75 % 100 %

Andel digitale trygghetsalarmer. 14 % 50 % 100 %
Antall Evondos (elektronisk
medisindosett).

0 60 160

Andel avdelinger med
gjennomført ALERT.

0 75 % 100 %

Bruker -
medvirkning

Opplevd god
brukermedvirkning

Etablerte brukerutvalg. 0 Ja I henhold til
plan

Gjennomførte regelmessige
brukerundersøkelser.

3 3 I henhold til
plan
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Strategiske
utfordringer

Arbeidsmål Delmål Resultat
2015

Resultatmål
2017

Periodemål
2020

TJENESTEPRODUKSJON
God ressurs -
benyttelse

Effektiv
tjenesteproduksjon

Gjennomsnittlig liggetid på
sykehuset etter at pasienten er
definert som utskrivningsklar

1,7 døgn 0 - 3 døgn 0 - 3 døgn

Andel korttidsplasser belagt med
korttidsplasser

86 % 90 % 90 %

Omfang på
tjenester
tilpasset
brukernes behov

Riktig dimensjonering
av tjenestene

Antall søknader på tjenester pr
år.

1 565
(registrering
fra april15)

2 400 2 400

Gjennomsnittlig antall på
venteliste i omsorgsbolig pr. mnd.

16 18 5

Gjennomsnittlig antall på
venteliste i institusjon pr. mnd.

10 8 5

Antall produserte timer innen
ambulerende og stasjonære
hjemmetjeneste pr. mnd.

38 700 36 000 36 000

Færre innbyggere er
avhengig av
sosialhjelp

Antall brukere med sosialhjelp
som hovedinntekt.

485 400 360

Gjennomsnitt antall måneder på
sosialhjelp.

5,85 5,4 5,0

Antall mellom 18 - 24 år på
økonomisk sosialhjelp.

83 60 50

Det nyetablerte
boligkontoret sikrer en
helhetlig og godt
koordinert tjeneste

Antall husstander som har gått
fra leie til eie.

0 20 53

Antall inngåtte avtaler om
oppfølging i bolig.

0 20 53

3.5.2.4 Endringer i drift – tabell med kommentarer

Rammetabell 2017 - 2020

2017 2018 2019 2020

Grunnlag for budsjett 590 846 589 798 589 998 589 998

Lønnskompensasjon 10 773 0

Effektiviseringskrav 1,0 % - 8 348

Rammeendring - 3 473 200 0 - 5 650

Netto driftsramme 589 798 589 998 589 998 584 348

Nye tiltak / endrede behov
Lønnskompensasjonomsorgslønn,
støttekont.mm 2 161

Boligkontor 1 500

Rammeendring 6 000

Pålagt turnuskandidat fysiot. 200 200

Administrative korrigeringer Hvalsmoen, NAV,
barnebolig - 8 577

Økte inntekter boligutleie - 2 000

Div tilskudd flyttet til rammeområde Kultur - 1 122

Tilskudd til Ringerike Frivilligsentral 365

Reduksjon sosialstønad flyktninger - 2 000

Økte husleieinntekter - 5650

Sum rammeendring - 3 473 200 0 - 5 650

Det skal opprettes et boligkontor i 2017. Målet er å få en bedre utnyttelse av kommunens boligmasse
ved å samordne ressursene og få en mer samkjørt boligpolitikk.
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Det vil bli opprettet en sterk avdeling for demente på Hvelven omsorgssenter. Ved å ha en slik
avdeling i kommunen kan kjøp av tilsvarende plasser utenfor kommunen reduseres. Tilsvarende er
gjort innen psykisk helse. Kommunen er i gang med å bygge opp et bofellesskap i Ve terrasse med
fasiliteter og nødvendig kompeta nse for å kunne ta hjem brukere som vi kjøper plass til utenfor
kommunen i dag. K ommunen vil bygge opp egne tjenestetilbud og ta hjem brukere som det blir kjøpt
plass til utenfor kommunen i dag.

Pålagt turnuskandidat i fysioterapi er lagt inn med 200 000 i 2017 og 2018.

Administrative endringer Hvalsmoen og NAV gjelder tjenester til flyktninger som er flyttet fra Helse og
omsorg til andre sektorer.

Det er innført gjengs husleie, og som følge av dette er det lagt inn en forventet inntektsøkning på 2
million er i 2017.

Diverse tilskudd til andre er f lyttet fra Helse og omsorg til K ultur. Dette gjelder de tilskudd som det må
søkes på hvert år.

Statlige midler til frivilligsentraler er nå innlemmet i kommunerammen. Den statlige delen av
kommunens overføring ti l Ringerike Frivilligsentral utgjør kr 365 000, -

Boligsosiale tilskudd: Regjeringen innlemmer to ulike tilskudd knyttet til det boligsosiale arbeidet i
rammetilskuddet til kommunene.

Øyeblikkelig hjelp rus og psykiatri: Regjeringen innfører kommunal plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp
døgnopphold for mennesker med psykisk helse - og eller rusmiddelproblemer fra 2017. Rammene for
innføring av ordningen omtales i Statsbudsjettet for 2017.

Det forventes økte husleieinntekter i 2020 fra omsorgsboliger i Heradsb ygda og Hov Allé samt for
Legevakten.

Det er fortsatt satsning på kompetanseheving og rekruttering i sektoren. Med et effektiviseringskrav på
1 % i 2017 må sektoren videreføre det gode arbeidet med effektivisering av driften. Det kan også bli
nødvendig me d strukturelle endringer i driften for å kunne etablere nye tiltak og samtidig innfri
effektiviseringskravet.

3.5.2.5 Investeringer – tabell med kommentarer

Prosjekt Velferdsteknologi
Velferdsteknologi skal styrke pasientens mestring i hverdagen og gi bedre utnyttelse av helse - og
omsorgstjenestens ressurser. Teknologien skal bidra til at pasienten har mulighet til å bidra aktivt i
eget liv, bli mer selvhjulpen og kunne bo lengst mulig, trygt i egen bolig.

For å kunne hente ut de gevinster som ligger i aktiv bruk av velferdsteknologi, er det en forutsetning at
Ringerike kommune har en fulldigital kommunikasjonsplattform. Tett samarbeid med IT - enheten
og døgnbemanning som ivaretar infrastruktur er viktige faktorer.

I Handlingsprogram 2017 - 2020 er det foreslått avsatt 3 millioner kroner årlig til dette tiltaket i 2017 og
4 millioner 2018.

Investeringer helse og omsorg 2017 2018 2019 2020 SUM
IKT - Pilotprosjekt Velferdsteknologi 3 000 4 000 7 000
Helse - Inventar/utstyr 2 500 2 500 2 000 7 000
Eiendom - Oppgradering helse- og omsorgsbygg 2 000 1 500 1 500 5 000
Utbygging - Heradsbygda omsorgssenter nye omsorgsboliger 30 000 60 000 130 000 50 000 270 000
Utbygging - Omsorgsboliger (foreldrekonsept) 7 000 10 000 10 000 27 000
Utbygging - Hov allé omsorgsboliger 5 000 30 000 43 000 5 500 83 500
Utbygging - Omsorgssenter 2 000 2 000
Utbygging - Ny legevakt 10 000 40 000 30 000 80 000
Utbygging - Hjelpemiddellager 7 000 7 000

66 500 148 000 216 500 57 500 488 500



R inger ike kommune - Hand l ingsprogram 201 7 - 2020 – Buds je t t 201 7

3. 5 Helse og omsorg 52

Inventar og utstyr
Det er startet et oppgraderingsarbeid knyttet til institusjoner og omsorgsboliger med døgnbemanning.
Oppgraderingen vil bestå i å skifte ut og modernisere nødvendig inventar, utstyr og møbler.
Fellesarealer, kjøkken og ansattfasiliteter vil prioriteres.

I 2017 ferdigstilles institusjonene Hønefoss og Tyribo, i tillegg til Hvelven og Austjord. Det gjøres en
kartlegging av hvilke bofellesskap som trenger oppg radering av fellesareal og ansattfasiliteter. I
Handlingsprogram 2017 - 2020 er det foreslått avsatt totalt 7 millioner kroner.

Oppgradering Helse og omsorg bygg
Prioriteringen vil henge sammen med hvilke steder som velges for oppgradering av inventar og utstyr..
I 2017 vil institusjonene Hønefoss og Tyribo sluttføres, og Hvelven påbegynnes. Det vil være behov
for generell oppgradering av innvendige flater og bely sning i tillegg til skilting.

Utbygginger - nye omsorgsboliger og dagsenter/servicesenter
Det har vært gjennomført en behovsanalyse for å skaffe til veie et plangrunnlag for å vurdere hvor
mange botilbud/boenheter med døgnkontinuerlig pleie og omsorgstil bud Ringerike kommune med
endrede forutsetninger vil trenge fram mot år 2030. Drøftingen i behovsanalysen konkluderer med en
anbefaling som tilsier at Ringerike kommune må etablere 100 nye botilbud med heldøgns omsorg i
perioden fram til 2030.Dette danner grunnlaget for de vedtatte byggeprosjekter innen sektor Helse og
Omsorg.

På bakgrunn av dette er de planlagte byggeprosjekter på Hov og i Heradsbygda (tidligere
Norderhovhjemmet) vedtatt videreført, med målsetting om en optimal utnyttelse av eiendommen i
Heradsbygda. De gjennomførte mulighetsanalyser tilsier at disse prosjektene vil gi kommunen ca. 50 -
60 boenheter med heldøgns omsorg i Heradsbygda og 20 - 25 boenheter på Hov .

Hov omsorgsboliger

Hov omsorgsboliger planlegges for 18 omsorgsleiligheter med til hørende fasiliteter, med en
kostnadsramme på 85,5 millioner kroner. De planlagte leiligheter er på 40 m2 med tillegg av 10 m2

fellesareal og 5 m2 bodplass, i alt 55 m2.

Høsten 2016 er det oppstart av brukerprosess og rom - og funksjonsprogram utarbeides.
P rosjekteringsarbeidet starter i vårhalvåret 2017 med oppstart bygging høsten 2017 og ferdigstillelse
høsten 2019.

Norderhov – Heradsbygda omsorgssenter
Heradsbygda omsorgssenter planlegges for 54 enheter med tilhørende fasiliteter, samt nytt dagsenter
med kapasitet til 50 brukere. Det etableres ny base for hjemmepleien og nye lokaler for legekontor.
Kostnadsrammen er 272 millioner kroner.

Hov omsorgsboli ger - Foreldrekonsept
Utbyggingen gjelder et boligfellesskap (borettslag) på Hov for sju unge psykisk utviklingshemmede
med relativt stort omsorgsbehov. Prosjektet ble startet etter forslag fra en foreldregruppering med sju
psykisk utviklingshemmede barn for å bl.a. ivareta de relasjoner som var etablert mellom barna og de
pårørende gjennom en 16 - 20 års periode, fram til barna nå skal flytte hjemmefra til egen bolig.

På grunn av husbankens regler, er prosjektet avhengig av et nært, godt og utvidet samarb eid med
kommunen for å kunne realiseres. Ringerike kommune er byggherre, og realiserer bygningsmassen
med sju leiligheter, fellesarealer og personalfasiliteter. Kommunen mottar momsrefusjon og
husbankens investeringstilskudd, seksjonerer bygningen og etablerer et borettslag. Res terende
kostnader dekkes inn av salgssum for den enkelte bolig samt fellesgjeld i borettslaget. Prosjektet skal
gjennomføres innenfor en brutto kostnadsramme på 25 millioner, som må mellomfinansieres og
legges ut som en kommunal investering i perioden 2016 – 2019.
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L okalisering og bygging av ny legevakt
Ringerike interkommunale legevakt er primærhelsetjenestens akutte legetilbud utenfor fastlegenes
alminnelige åpningstid i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum, Sigdal og Flå
(fra april 2015). Det er ca. 63 000 innbyggere (fastboende) til sammen i de sju kommunene.

En mulighetsskisse som viser hvordan Ringerike interkommunale legevakts arealbehov bør dekkes fra
2020 er under utarbeidelse og skal presenteres for kommunestyret i november 20 16. Byggestart er
planlagt i løpet av 2017 med ferdigstillelse innen utgangen av 2019.

Utbygging Austjord dagavdeling og hjelpemiddellager

Dagavdeling
Ombygging er igangsatt og bygget antas innflyttingsklart første halvdel av januar 2017.
Utomhusplanen for området utsettes til våren.

Austjord hjelpemiddel lager
Planlagt oppstart av detaljprosjektering (utarbeide romprogram, funksjonsbeskrivelse, og tegninger) og
brukermedvirkning er igangsatt høst 2016. Oppstart av prosjektet i første halvdel av 2017 med
fe rdigstillelse i løpet av våren.

Totalkostnader for dagavdeling og hjelpemiddellager s e es under ett i investeringsplanen. Det er ikke
nye bevil gn inger i prosjektet og de 7 millioner kroner i investeringsplanen er forventet refusjon fra
Husbanken. Dette må kommunen påberegne å legge ut for . Endelig tilsagn fra Husbanken bekreftes
når prosjektet er avsluttet. Foreløpig kalkyle for hjelpemiddellager er i henhold til vedtatt budsjett.

.
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3.6 Samfunn

3.6.1 Om sektor samfunn
Samfunn består av enhetene Teknisk forvaltning, Teknisk drift, Utbygging, Miljø - og arealforvaltning og
Brann og redningstjeneste.

Sektor Samfunn har fokus på kommunens rolle som samfunnsutvikler. Dette fokuset blir enda sterkere
fremover f or å legge til rette for den utvikling og vekst som forventes i Ringerike.

I tillegg til samfunnsutvikling ivaretar sektoren forvaltning, drift og utvikling av Ringerike kommunes
eiendomsmasse og infrastruktur, arealplanlegging og forvaltning av lovverk samt å ivareta beredskap
og sikre liv og helse når uønskede hendelser oppstår.

3.6.1.1 Ønsket utviklings r etning – hovedgrep for sektoren
Utbygging av Ringeriksbane og ny E16 vil gi Ringeri ksregionen store og spennende utfordringer
fremover. For å møte utfordringene og ta i mot mulighetene som følger av samferdselsprosjektet må
sektoren utvikles og effektiviseres både for å kunne levere mot det statlige prosjektet og for å rigge
seg for den veksten og utviklingen som er forventet og ønsket.

Næringsliv
For å oppnå vekst må det legges til rette for næringsutvikling og næringsetablering. I samarbeid med
Ringerike Utvikling skal det utarbeides en næringsplan for Ringerike i et regionsperspektiv. Det vil bli
utarbeidet en plan som er i tråd med næringsdelen i kommuneplanen for å oppnå næringsutvikling,
etablere arbeidsplasser og øke antall sysselsatte.

Ringerike har flere næringsområder hvor det utvikles og etableres ny virksomhet. I tillegg fremmer
rådmannen forslag om oppstart av reguleringsplan på Follumm oen for å legge til rette for en mulig
etablering av datalagringsindustri.

Regionalt plankontor

Planprogrammet for vei/baneprosjektet er til behandling i KMD høsten 2016. Den statlige planen vil
utløse flere reguleringsplaner i hele regionen samt legge fø ringer for Hønefoss by blant annet med
tanke på stasjonsbeliggenhet og adkomst til stasjon.

Ringerike kommune etablerer «Plansamarbeid Ringeriksregionen» sammen med Jevnaker, Hole og
Buskerud fylkeskommune. Plansamarbeidet skal:

legge til rette for en he lhetlig areal - og transportutvikling i Ringeriksregionen
utarbeide felles strategier og samordnede planer som gjør Ringeriksregionen godt rustet til ny
E16 og Ringeriksbane kommer, til befolknings - og næringsvekst og som legger grunnlaget for
en bypakke o g bymiljøavtale.
styrke, koordinere og utnytte kompetansen på samfunnsutviklingsområdet i kommunene
bedre, og få til en sømløs jobbing mellom partene.
samordne og følge opp planene for E16 og Ringeriksbanen.

Ressursbehovet er beregnet til 5,5 årsverk for Ringerike kommune.

Parallelloppdrag og områdeplan
I løpet av 2016 er det blitt gjennomført et parallelloppdrag for Hønefoss. Vurderingskomiteen
overleverte sin anbefaling til rådmannen i juni 2016. Resultantene vil bli presentert politisk høsten
2016, o g det vil blant annet gi føringer for områderegulering for Hønefoss. Arbeidet med planprogram
for områderegulering for Hønefoss by er startet opp.

Målsetning

Enhetene i sektor samfunn skal utvikles slik at sektoren kan møte vekst og utviklingsmulighetene på
en effektiv, løsningsorientert og fremtidsrettet måte. Sektoren skal ha høy grad av profesjonalitet både
internt og eksternt. Det skal legges til rette for godt samarbeidsklima i sektoren, andre deler av
Ringerike kommune og eksterne aktører.
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3.6.1.2 Tiltak på tvers av sektorene – prioriterte områder
Sektoren samhandler med alle interne enheter, sektorer og alle innbyggere i Ringerike kommune. Det
f okuseres på god kommunikasjon internt og eksternt for å oppnå best mulig samhandling.

3.6.2 Nærmere beskrivelse av områ dene innenfor sektoren

3.6.2.1 Teknisk forvaltning
Teknisk forvaltning omfatter forvaltningen av kommunens infrastruktur (herunder drift, vedlikehold,
kjøp, salg) og utbygging av ny infrastruktur. Fagområdene som skal dekkes er

vei
park og idrett
vann og avløp
eiendomsforvaltning

I 2014 ble det besluttet at tekniske tjenester skulle organiseres etter «bestiller - utførermodellen».
Dette innebærer at Teknisk forvaltning kjøper tjenester fra Teknisk drift, samarbeidspartnere eller i et
marked. Avtalene med Teknisk drift skal motivere enheten til å levere tjenester med riktig kvalitet til
konkurransedyktige priser.

Modellen ble innført fra 01.01.2015, men det har tatt lenger tid enn forutsatt å få avtaleverket mellom
både drift, forvaltning og tjenestene på plass. Høsten 2016 kartlegges hvilke avtaler som gjenstår, og
disse vil bli utarbeidet forløpende. Effektiviseringsgevinsten forventes først å få full årseffekt i 2017.

Rådmannen vil i 2017 gjennomgå kostnadsnivået i Teknisk drift og sammenligne det med kostnade ne
med å kjøpe tjenestene i et marked. Rådmannen vil i god tid før utarbeidelsen av Handlingsprogram
2018 - 2021 legge fram en sak om temaet for politisk behandling.

Omorganiseringen til «bestiller – utførermodellen» gir positive effekter. Tekniske forvaltn ing og drift har
i budsjettet for 2017 lagt inn en gevinst av effektiviseringstiltak i størrelsesorden 6 millioner kroner sett
i forhold til driftsnivået i 2016..

3.6.2.2 Vann, avløp og rensing (VAR)
VAR - tjenesten består av å produsere nok vann, godt vann og sikke rt vann til abonnentene, samt
innsamling og rensing av avløpsvann.

3.6.2.3 Selvkost
Samfunnssektor har flere s elvkostområder. Selvkostområdene i dag er vann, avløp, slam/septik,
feiing, private reguleringsplaner, byggesak og oppmåling.

Kommunale tjenester der se lvkost setter den øvre rammen for brukerbetalingen er:

Renovasjon (Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981, §
34). Innenfor avfallsområdet (renovasjon) er det et lovmessig krav om at selvkost skal danne
grunnlag for innbyggernes brukerbetaling. Kommunene er altså pålagt å ha full kostnadsdekning.
Miljødirektoratet har utarbeidet egne retningslinjer for blant annet hvordan kommunene kan
differensiere avfallsgebyrene. Disse retningslinjer supplerer retningslinjene fra K ommunal - og
moderniseringsdepartementet på andre tema enn selvkost.
Vannforsyning (Lov om kommunale vass - og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12 og
forurensningsforskriften av 1. juni 2004). Brukerne av tjenesten bør bære kostnadene forbundet
med tjenest ene. Kommunen er imidlertid ikke pålagt full kostnadsdekning.
Avløpshåndtering (Lov om kommunale vass - og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12 og
forurensningsforskriften av 1. juni 2004). Brukerne av tjenesten bør bære kostnadene forbundet
med tjenestene . Kommunen er imidlertid ikke pålagt full kostnadsdekning.
Tømming fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v. (Lov om vern mot forurensning og om avfall
(forurensningsloven) av 13. mars 1981, § 26). Som for renovasjon er det et lovmessig krav om at
se lvkost skal danne grunnlag for innbyggernes brukerbetaling.
Plan - og byggesaksbehandling (Plan - og bygningsloven av 27. juni 2008, § 33 - 1). Brukerbetaling
kan maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning.
Oppmåling og matrikkelføring (Matrikkelloven av 17. juni 2005, § 32). Kommunen kan ta gebyr for
oppmålingsforretning, matrikkelføring, utferding av matrikkelbrev og annet arbeid etter regulativ
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fastsatt av kommunestyret selv. Gebyrene kan i sum ikke være h øyere enn nødvendige kostnader
kommunen har med slikt arbeid.
Feietjeneste (Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann - og eksplosjonsvernloven) av 14. juli 2002, § 28). Brukerbetaling kan
mak simalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning.

Renovasjon ivaretas av HRA.

Det følger av retningslinjer for beregning av selvkost at dersom gebyrinntekten er større enn
kostnadene, må overskuddet settes av på et selvkostfond. Dette ka n igjen føre til at gebyrer
reduseres.

Det er på de aller fleste av de ovennevnte områdene jf. retningslinjer ikke pålagt full kostnadsdekning,
med andre ord er det anledning til at gebyrer settes lavere enn selvkostdekning.

Det er strenge regler for hån dtering av selvkost og rådmannen gjennomfører to årlige gjennomganger
med et eksternt firma for å sikre at selvkostområdene håndteres riktig i forhold til hvilke kostnader som
skal belastes, vurdering av gebyrnivå og håndtering av fond.

Innenfor byggesaksb ehandling deler man på bygge - og delesaker og utslippstillatelser og tilsyn. Fra
og med 2016 vil disse selvkostmessig behandles som to separate områder slik at det ikke skal oppstå
kryssubsidiering.

Innen oppmåling er det fortsatt for høye kostnader/lave inntekter til å unngå negative fond. Det vil
kreves urimelig stor økning av gebyrer ut over de gebyrene som nabokommunene opererer med for å
oppnå selvkost. Underdekningen dekkes av Miljø og areals driftsbudsjett.

Fra 01.01.2016 sidestiller Forskrift om brannforebygging § 17 boliger og fritidsboliger mht feiing. Det er
bruken, tilstanden og kartleggingen som avgjør hyppigheten.

I 2017 vil behovet for feiing av fritidsboliger kartlegges og det vil bli fremmet en politisk sak om temaet
første halvdel av 2017. Man tar sikte på å iverksette feiing av fritidsboliger i løpet av siste halvdel av
2017. Feiing av fritidsboliger vil håndte res som et separat selvkostområde slik at det ikke oppstår
kryssubsidiering mellom ordinær feiing og feiing av fritidsboliger.

Rådmannen jobber parallelt med effektivisering av tjenestene for å redusere kostnader og for å sikre
gode og forutsigbare leveran ser. Alle selvkostområdene, med unntak av oppmåling, har positive fond
ved inngangen til 2016 og fortsetter å bygge fond, noe som styrker tjenestene og demper
gebyrveksten i en tid med store investeringer.

3.6.2.4 Teknisk drift
Teknisk drift skal levere drifts - og vedlikeholdstjenester etter avtale med Teknisk forvaltning.

Enheten skal være konkurransedyktig i forhold til andre kommuner og eventuelle private tilbydere og
organisasjonen må tilpasses for å kunne oppnå dette. Enheten kan kjøpe tjenester i et marked d ersom
det er formålstjenlig for å oppfylle avtalen med Teknisk forvaltning.

Det er foreløpig ikke utviklet egne mål for Teknisk drift. Disse skal imidlertid knyttes til avtalene med
Teknisk forvaltning og utførte leveranser. Målsettinger utvikles i 2017

3.6.2.5 Ut bygging
Utbygging gikk fra å være en avdeling i Teknisk forvaltning til å bli egen enhet fra 01.11.2015.

Enheten har ansvaret for å gjennomføre alle store investeringsprosjekter som er fastsatt i
handlingsprogrammet innenfor fagområdene kommunal infrastr uktur og offentlig formålsbygg.

Videre ivaretar Utbygging kommunens interesser mot private utbyggere og er høringsinstans på
området kommunalteknisk infrastruktur
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3.6.2.6 Brann - og redningstjenesten
Brann - og redningstjenesten har følgende avdelinger: administra sjon, beredskapsavdeling,
forebyggende avdeling og feiervesenet.

Brann - og redningstjenesten ivaretar brannberedskapen også i Hole kommune. Ny avtale med Hole
ble inngått våren 2015 med en varighet på 5 år.
Døgnet rundt og året gjennom er mannskaper klar e til å rykke ut for å redde og verne om liv, miljø og
verdier. Kjernevirksomheten er brannforebyggende arbeid og brann - og redningsarbeid.
Brann - og redningstjenesten skal

gjennom organisasjonsutvikling bygge en kultur som er tuftet på ett felles verdigr unnlag, positivitet
og stolthet for faget
til en hver tid ha positiv samhandling med kommunenes innbyggere
utdannings - og kunnskapsmessig tilfredsstille de faglige og teoretiske krav i forskrift om
organisering og dimensjonering av brannvesen
til en hver tid være utrustet på en slik måte, med oppdatert utstyr/verktøy og rutiner, at vi på en
sikker og effektiv måte kan takle de situasjoner vi kan forvente å bli stilt ovenfor.

Brann - og redningstjenesten besøker ca. 10.000 husstander (feiing, tilsyn, aksjo n boligbrann) og 300
bedrifter hvert år. I 2016 var det 1.600 personer som hadde en eller annen form for
brannvernopplæring. Det er viktig for enheten at brukerne opplever ansatte som positive og blide. De
skal være presise, gi gode svar og god informasjon , være faglig dyktige samt tilgjengelig for brukeren.

Ny risiko - og sårbarhetsanalyse for brannvesenet er utarbeidet. Denne analysen beskriver enhetens
dimensjonering og forventet risikobilde for 20 år fremover. Som en konsekvens av denne vil det i løpet
av en treårsperiode bli etablert ny beredskap i Hole kommune.

Ringerike brann og redningstjeneste skal starte en prosess med å gjennomgå arbeidsrutinene til
feiervesenet og eventuelt gjøre nødvendige endringer, sett i lys av ny Forskrift om brannforebyggin g.

3.6.2.7 Miljø - og arealforvaltningen
Enheten miljø - og arealforvaltning består av følgende avdelinger:

areal - og byplan (kommuneplan, reguleringsplan, utredninger)
byggesak (byggesaksbehandling, tilsyn, utslipp)
oppmåling (oppmålingsforretninger, karttjenes ter, matrikkelføring, eiendomsskatt)
landbruk (jord, skog og vilt, felles landbrukskontor med Hole kommune)

Plandialog – bedre innsyn i planprosesser
Naboer, innbyggere og folkevalgte får en bedre mulighet til å følge plansaker i plandialog. Plandialog
v iser hvor langt i prosessen en plan har kommet. Du kan se og lese de dokumentene som finnes i
saken. Dersom du ønsker å komme med innspill til en plan som er på høring kan du gjøre dette
gjennom plandialog. I løpet av vinteren 2017 har vi tatt i bruk pland ialog fullt ut og du kan følge med
på de sakene du ønsker.

Digitalisering av byggesaksarkivet

Det finnes ca. 190 hyllemeter med byggesaksarkiv for alle eiendommene på Ringerike. Hittil har vi
digitalisert ca. 13,5 %. Målet er at vi skal fullføre digitaliseringsprosjektet innen Miljø og areal flytter til
Fossveien våren 2018. Det vil ikke bare være en fordel for arbeidet med byggesaksbehandling, men
også ved salg av eiendomsinformasjon. I tillegg vil det også åpne opp for at kommunens innbyggere
etterhvert kan få innsyn i det som finnes i byggemappa på sin eiendom.

Saksbehandlingstid – et svar på søk nad eller henvendelse
Vi ønsker at alle som henvender seg til oss skal få en tilbakemelding innen rimelig tid. Når vi har satt
mål om antall dager fra søknad er innsendt til vedtak er fattet er dette veiledende, men sier noe om
hvilket nivå vi ønsker å leg ge oss på. Det er kapasiteten som har direkte betydning for hvor lang tid det
tar fra du sender inn søknad til du får svar. Når på året du henvender deg vil også ha stor betydning.
Vi har et stort trøkk på samtlige områder, særlig i mai til september.



R inger ike kommune - Hand l ingsprogram 201 7 - 2020 – Buds je t t 201 7

3. 6 Samfunn 58

Selvbetjening og døgnåpne tjenester

Vi ønsker at kommunens innbyggere og de profesjonelle aktørene skal kunne finne informasjon, få
veiledning og finne fram til skjema - også utenom våre åpningstider. Det finnes mye informasjon på
kommunens nettsider. Med plandialog på plass og etter hvert innsyn i byggesaksmapper på egen
eiendom, vil mye informasjon være lett tilgjengelig.

3.6.2.8 Status

Nøkkeltall fra KOSTRA
Samferdsel

Nøkkeltall Ringerike
2014

Ringerike
2015

KOSTRA
gruppe 13

Netto driftsutgifter i kr pr . innbygger, samferdsel i
alt

588 531 689

Brutto driftsutgifter i kr pr . innbygger for kommunal
veier

747 700 903

Brutto driftsutgifter i kr pr . km kommunal vei og
gate inkl. gang/sykkelvei

83 169 77 222 140 381

Brutto driftsutgifter i kr til gatebelysning pr . km
kommunal vei

22 092 22 125 20 637

Brutto driftsutgifter i kr pr . km kommunal vei og
gate

98 257 91 850 169 444

Samferdsel omfatter blant annet tilskudd til lokale transporttiltak (lokale ruter), vedlikehold og drift av
kommunale veier, investeringer i nye kommunale veier, samt miljø - og trafikksikkerhetstiltak.

Diagrammet nedenfor viser verdiene i nøkkeltall - tabellen i %. KOSTRA - gruppe 13 er lagt som fast
100 % verdi sammenliknet med Ringerike kommunes verdier i søyler samt KOST RA - gruppe 13 sine
høyest og laveste kommuneverdier i punkter:
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Vann, avløp og renovasjon

Nøkkeltall Ringerike
2014

Ringerike
2015

KOSTRA
gruppe 13

Avløp - Finansiell dekningsgrad 104 106 99

Avløp - Driftsutgifter pr innb. tilknyttet kommunal
avløpstjeneste (kr/tilkn.innb)

973 1 090 0

Avløp - Gebyrinntekter pr innbygger tilknyttet kommunal
avløpstjeneste (kr/tilkn.innb)

1 532 1 550 0

Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder
rapporteringsåret+1)

4 350 4 800 3 284

Avløp - Andel av befolkningen som er tilknyttet
kommunal avløpstjeneste

80,5 % 80,3 % 0,0 %

Vann - Finansiell dekningsgrad 106 121 105

Vann - Driftsutgifter pr tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb) 628 609 0

Vann - Gebyrinntekter pr innbygger tilknyttet kommunal
vannforsyning (kr/tilkn.innb)

968 1 044 0

Vann - Årsgebyr for vannforsyning (gjelder
rapporteringsåret+1)

2 850 2 850 2 299

Vann - Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal
vannforsyning

89,1 % 89,2 % 0,0 %

Renovasjon - Finansiell dekningsgrad - avfall 102 95 96

Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder
rapporteringsåret+1)

2 330 2 975 2 385

Hovedplan vann ble vedtatt 30.05.2005 mens hovedplan avløp ble vedtatt 24.06.2010. Begge er
under rullering. Handlingsplanene skal sikre innbyggernes behov for godt, sikkert og rent drikkevann.
KOSTRA - funksjon 340 og 345 gjelder vann og 350 og 353 avløp.
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Avløp

Vann

Ringerike kommune kan synes å ha et høyt gebyrnivå dersom man ser på årsgebyr og pris pr m3.
Dersom man også ser på tilkoblingsavgifter for vann - og avløpstjenesten gir dette et helt annet og mer
fullstendig bilde av gebyrnivået:
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D iagrammet viser at Ringerike kommunes tilkoblingsavgifter ligger langt under de fleste kommunene i
KOSTRA - gruppe 13.

Ringerike kommune har valgt å legge seg på en sats både for tilkobling av vann - og avløpstjeneste
mens de fleste andre kommuner velger å s kille på lav og høy sats.

Sammenliknet med nabokommunene Jevnaker og Hole ligger Ringerike kommune lavere på
tilkoblingsavgiftene for vann - og avløpstjenestene mens årlige gebyrer ligger høyere i Ringerike
kommune. Pris pr m3 ligger også høyere i Ringerik e kommune enn i nabokommunene.
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Utvikling kubikkpris vann og avløp i planperioden

Kubikkpris 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vann 19,00 20,00 20,00 22,00 26,00 23,00

Avløp 29,00 32,00 35,00 37,00 38,00 43,00

Forutsatt at planlagt investeringstakt holdes samt at rentenivå fortsatt ligger lavt.

Plan, kulturminner, natur og nærmiljø

Nøkkeltall
Ringerike

2014
Ringerike 2015 KOSTRA

gruppe 13

Netto driftsutgifter til fysisk planlegg/kulturminner/natur og nærmiljø pr .
innbygger

537 252 540

Brutto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminnevern, natur og
nærmiljø pr . innbygger

682 652 794

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist.
Kalenderdager

11 11 20

Kommunale energikostnader, pr . innbygger 570 567 696

Samlet lengde av turveier, turstier og skiløyper (km) 1 205 1 205 297

Saksbeh andlings gebyret for oppføring av enebolig, jf. PBL - 08 §20 - 1 a 15 400 24 000 0

Fysisk planlegging omfatter utarbeidelse av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner, behandling av
konsekvensutredninger, drift av kartgrunnlag, behandling og oppfølging av byggesaker. Natur og
nærmiljø omfatter drift og vedlikehold av offentlige plasser og torg, parker, grøntanlegg m.v. samt
miljøvernarbeid, sikring, opparbeiding og forvaltning av frilufts - og utmarksområder. Kulturminner
omfatter forvaltning og tiltak for sikring av faste kulturminner etter kulturminnevernloven.
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3.6.2.9 Resultatmål for handlingsplanperioden

Strategiske
utfordringer Område Arbeidsmål

Resultat

2015

Resultatmål

2017

Periodemål

2020

Brukere

Tilstrekkelig
kvalitet

Brann og
rednings -
tjenesten

Brannvesenet skal ha et høyt
servicenivå ut i fra antall klager
på saksbehandling, hendelser,
feiing og tilsyn. Målt i antall
klager.

20

Miljø - og areal Antall dager fra byggesøknad
(komplett) er mottatt til vedtak er
fattet

15 11 10

Antall dager i
saksbehandlingstid for saker
etter jordlov og konsesjonslov

14 12 12

Andel kontroller innenfor
jord/skog som ikke er
gjennomført etter lovkrav (5 %
jord og 10% skog)

25 % 0 % 0 %

Andel oppmålingssaker som går
over fristen (16 uker)

3 % > 5 % > 5 %

Andel salg av
eiendomsinformasjon som går
over fristen (7 dager)

0 % >5 % > 5 %

Andel fullført, digitalisering av
byggesaksarkiv

7 % 60 % 100 %

Andel gjennomførte
oppstartsmøter som går over
fristen (21 dager). Forutsetter at
der foreligger tilstrekkelig med
innleverte dokumenter

50 % >10 % >10 %

Utbygging 80% av investeringsprosjekter
skal følge oppsatt fremdriftsplan

80 % > 85 % > 90 %

Teknisk
forvaltning

Forbedre fosforrensing Hallingby
RA

88 % 92 %

Strategiske
utfordringer Område Arbeidsmål

Resultat

2015

Resultatmål

2017

Periodemål

2020

Tjenesteproduksjon

God ressurs -
utnyttelse

Teknisk
Forvaltning

Redusere vanntap på nettet årlig
med 5%

55 % 45 %

Teknisk
forvaltning

Energieffektivisering – årlig
reduksjon 5%

- 8,6 % - 5 %

Omfang på
tjenester tilpasset
brukernes behov

Brann og
rednings -
tjenesten

Brannvesenet skal bistå
personell eller dyr i nød i løpet
av de frister som er gitt i forskrift

Tilfreds -
stillende
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3.6.2.1 0 Endringer i drift
Driftsrammer 2017 - 2020

Nytt regionalt plankontor er kommentert under punkt 1.1.1

Sykkelby er kommentert under punkt 1.2.8.1

3.6.2.1 1 Investeringer – tabell med forklaringer

Kjøretøy - Brann og redning

Det foreslås at det investeres i ny mannskapsbil på Sokna 2,5 millioner kroner i 2017, ny
mannskapsbil på Nes 2,5 millioner kroner i 2018 og ny skogbrannbil i Hønefoss 2,5 millioner kroner i
2018.

Deltidsstasjoner, Nes og Sokna

Brannstasjonene har frigjør ingsverktøy som er gammelt og ikke holder nødvendig standard. Det
foreslås derfor at det investeres 400.000 kroner for kjøpt av totalt to nye, komplette frigjøringsverktøy
på disse stasjonene.

2017 2018 2019 2020
Grunnlag for budsjett 111 068 107 280 101 948 94 197
Lønnskompensasjon helårseffekt 3 372 0 0 0
Effektiviseringskrav 1% -2 560
Rammeendring -4 600 -5 332 -7 751 -19 727
Netto driftsramme 107 280 101 948 94 197 74 470

Tiltak i planperioden
2017 2018 2019 2020

Nye/ endrede behov
Flytte konsulentmidler fra byplanlegger til MA plan (adm korr) 300
Kartverk 400
Nytt plankontor helårseffekt 2 000
Økte inntekter selvkost (VAR) -7 800 -5 332 -7 751 -19 727
Nye tiltak
KS 102/15 Sykkelbyen Hønefoss (50% stilling, planarbeid) 500
Sum rammeendring -4 600 -5 332 -7 751 -19 727

Investeringer samfunn 2017 2018 2019 2020 SUM
BRR - Ny mannskapsbil Sokna 2 500 2 500
BRR - Ny mannskapsbil Nes 2 500 2 500
BRR - Ny skogbrannbil Hfs. 2 500 2 500
BRR - Frigjøringsverktøy Nes og Sokna 400 400
BRR - IKT-system stasjonsvarsling 350 350
Teknisk - Maskinpark 3 000 3 000 1 500 7 500
Teknisk - Parkeringsautomater og bil 800 800
VPI - Utbedring komm. veier 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000
VPI - Automatisk måleravlesing 4 000 5 750 9 750
VPI - Hen - Skårflogan 10 000 10 000
Sykkelbysatsing 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000
Eiendom - Energi, inneklima, overvåkning, sikring 3 700 1 000 4 700
Eiendom - Grunneiendommer og skoger 500 500
Eiendom - Rådhuset oppgradering parkering, asfaltering 1 000 1 000
Eiendom - Ringerikskjøkken reserveaggregat 300 300
Eiendom - Sentrumspassasjen 500 500
Eiendom - Storgt. 21 (Regnbuen) avsetning 5 000 5 000
Eiendom - Tilpasningskostnader Fossveien 7-9 avsetning 1 000 1 500 2 500
Eiendom - FDV-system 1 500 1 500
Utbygging - Bibrannstasjoner på Nes og Sokna 8 000 8 000 16 000
Utbygging - G/S-vegbruer over Storelva 5 000 25 000 25 000 55 000

58 550 60 250 37 500 11 000 167 300
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IKT - verktøy/system

Det foreslås 350 000 kroner til ny stasjons varsling. En slik varsling sikrer at hele huset alarmeres ved
utrykning, i tillegg vil for eksempel det være automatikk i at lys skrus på, stekeovn skrus av etc.
Stasjonsvarsling vil også medføre mindre behov for radioterminaler tilknyttet nødnettet. Dett e vil gi
b esparelser i størrelsesorden 60 000 kroner per år i reduserte driftskostnader på nødnett.

Oppgradering brannstasjoner Nes og Sokna

Brannstasjonene på Sokna og Nes i Ådal er en del av Ringerike Brann - og Redningstjeneste.
Stasjonene er bem annet m ed deltidspersonell.

Bibrannstasjoner er utdatert for mange tiår siden. På Nes består brannstasjonen av en leid garasje til
brannbil og utstyr, mens mannskapene og deres utstyr har tilhold i en gammel brakke på ca 15 m2. På
Sokna så holder mannskaper og u tstyr til i en gammel kommunal garasje. Ingen av disse løsningene
tilfredsstiller dagens krav til hverken arbeidsmiljø eller helse, miljø og sikkerhet.

På Nes i Ådal er det ikke praktisk eller økonomisk mulig å foreta en oppgradering. Her må det bygges
ny brannstasjon. På Sokna er det en eldre bygning uhensiktsmessig bygning hvor det ikke er plass til
løsninger som tilfredsstiller dagens krav. Etter at ny RV 7 Sokna - Ørgenvika ble åpnet, har veien fått
to nye tuneller. På Sokna brannstasjon må det være pla ss til utstyr for ulykker og brann i tunellene.

Bygging av to identiske bygg på Nes og Sokna vil gi en totalkostnad på 16 millioner kroner. Det
foreslås at Nes bygges i 2017 og at Sokna bygges i 2018.

Teknisk drift – maskinpark og utstyr

Det er i 2015 o g 2016 solgt unna en del gamle biler samt noen utrangerte maskiner med utstyr. Det
foreslås 3 millioner kroner i hhv 2017 og 2018 og 1,5 millioner kroner i 2019 til anskaffelse av nyere og
mer moderne utstyr.

Parkerin g sautomater og bil

Ved flere av kommunene parkeringsautomater er det ikke mulig å betale med kort. Det foreslås
800 000 kroner til oppgradering/fornyelse av parkeringsautomater.

Kommunale veier

Store deler av det kommunale veinettet er gammelt og har høyt oppgraderingsbehov. Dette gje lder
bærelag, eventuelt fast dekke, veigrøfter, rydding av vegetasjon og trafikksikkerhetsaspekter.

Det foreslås avsatt 10 millioner kroner til utbedring av kommunale veier hvert år i perioden

Hovedplan vei er under arbeid og vil bli fremlagt for politisk behandlet på nyåret 2017.

Nytt FDV system
Dagens FDV system er lite tilpasset dagens behov. Det foreslås 1,5 millioner kroner til teknisk
programvare for 2017.

Hen – Skårflogan
Store deler av Hensveien er oppgradert i forbindelse med sanering Nymoen – Hen. Hensveien fra Hen
til Skårflogan er ikke den del av dette prosjektet. Veistrekningen er svært dårlig forfatning og det er
behov for utskiftning av bærelag og dekke. Det foreslå s 10 mill ioner kroner til utbedring av denne
veistrekningen.
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Sykkelbysatsing

Ringerike kommune har inngått sykkelbyavtale med Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune.
Det foreslås 1 million årlig til sykkelbysatsing i perioden .

Energi, inneklima, overvåking/styring
Det er satt i gang en rekke ENØK tiltak for å redusere energiforbruket i Ringerike kommune. I 2017 vil
energiovervåkingssystemet videreutvikles og en rekke mindre tiltak knyttet til energieffektivisering
gjennomføres.

Grunneiendommer og skogsbilvei
Kommunen er gjennom gamle avtaler knyttet til nåværende boligområde på Hallingby nord forpliktet til
å sørge for vei til tømmertransport ut til E - 16 for andre skogeiere. Investeringen skal dekke kommunal
egenandel i tillegg til tilskudd. 0,5 m illion kroner er foreslått satt av i 2017.

Sentrumspassasjen

Sameiet Hønefoss Bru 3 har tatt initiativ til et felles spleiselag for å oppgradere Sentrumspassasjen.
Tilstanden på dagens trappeløp er dårlig. Formålet med prosjektet er å forskjønne området og gjøre
det mer innbydende enn det er i dag. Det foreslås 0,5 millioner kroner til som kommunens andel i
oppgraderingen

Storgata 21 - et forbildeprosjekt
Energikanalen AS og HOME Ringerike har henvendt seg til Ringerike kommune med forespørsel om
mulighet f or sammen å renovere et gammelt hus med framtidsrettede energiløsninger. Hensikten er å
benytte huset som et forbildeprosjekt for helhetlig oppgradering, samt benytte boligen som
«visningshus», med kunnskapsutvikling som hovedformål.

Ringerike kommune øns ker å stille Storgata 21 til disposisjon for dette formålet. Denne boligen er
bedre kjent som gamle presteboligen.

Det er våren 2016 inngått intensjonsavtale med HOME Ringerike og Energikanalen AS om en mulig
helhetlig oppgradering. Det er i løpet av høst en 2016 gjennomført et forprosjekt for å etablere
nødvendig beslutningsgrunnlag for endelig oppdrag, herunder beskrivelse av bygningens tilstand samt
kostnadsramme for ønskede tiltak.

Gang og sykkelbroer over Storelva

Hønefoss har inngått sykkelbyavtale o g parallelloppdragets vurderingskomiteen anbefaler at sentrum
gjøres mer tilgjengelig for syklende og gående og at det legges til rette for flere nye gang - og
sykkelbroer. Det foreslås avsatt 5 millioner kroner i 2017, 25 millioner kroner i hhv 2018 og 20 19 til
prosjektering og bygging av to nye broer.

3.6.2.1 2 Rentable investeringer
Investeringer VAR 2017 2018 2019 2020 SUM
Styresystem Nes ra og Monserud ra 5 000 5 000 5 000 15 000
Utskifting vannledninger 4000 4 000 4 000 12 000
Utskifting avløpsledninger 4 000 4 000 4 000 12 000
Hønengata nord VA 5 000 5 000
Eggemoen VA-løsninger 6 500 5 000 11 500
Ringerike vannverk 88 000 88 000
Vannverk Nes i Ådal 12 000 12 000
Utbygging Monserud renseanlegg 131 000 136 000 38 200 305 200
Overføringsledninger Åsa - Monserud 34 000 34 000
Sanering Nes i Ådal etappe 2 3 500 12 000 15 500
Overvannskulvert Storjordet - St.Hanshaugen 6 000 6 000 12 000

299 000 172 000 51 200 - 522 200
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Utskifting vannledninger

Norsk Vann BA som bransjeorganisasjon anbefaler en utskiftingstakt på 1 prosent årlig, det vil si en
levetid på 100 år for distribusjonsnett i vann, avløp og overvann. Med dagens budsjett ligger Ringerike
kommune i gjennomsnitt noe over 0,5 prosent inklusi ve fellesprosjektene som Hønefoss fjernvarme
AS initierer gjennom sin utbygging.

Det foreslås 4 millioner kroner årlig i perioden 2017 - 2019, til sammen 12 millioner kroner.

Utskifting avløpsledninger

Det er avsatt 4 millioner kroner i 2017, 2018 og 20 19, til sammen 12 millioner kroner.

Monserud renseanlegg

Monserud renseanlegg nærmer seg kapasitetsbegrensningen og detaljprosjektering er gjennomført og
bygg entreprise er tildelt. Resten av entreprisene kommer på plass høst 2016 / vinter
2017. Byggesta rt oktober 2016 med ferdigstillelse sommeren 2019. Anlegget vil da ha en kapasitet på
48 000 PE. Det er avsatt 131 millioner kroner i 2017, 136 millioner kroner i 2018 og 38,2 millioner
kroner i 2019, til sammen 305 millioner kroner

Vannrensing og utvide h øydebasseng Kilemoen – Ringerike vannverk
Anbudskonkurranser for alle entreprisene er gjennomført og anleggsstart var i august 2016.
Ferdigstillelse er satt til desember 2017 og overtagelse er planlagt 01.02.2018. Det er avsatt 88
millioner kroner.

Overfør ingsledning Åsa – Monserud

Det er bestemt at avløp skal overføres til Monserud renseanlegg. Det er gjennomført
detaljprosjektering av anlegget og flere entrepriser skal innhentes: Anlegget med overføringsledningen
skal være avsluttet innen desember 2017 og det er avsatt 34 millioner.

Sanering Nes i Ådal etappe 2
I 2016 ble nytt renseanlegg for Nes i Ådal etablert da det gamle jordinfiltrasjonsanlegget var mettet og
dekket kun deler av Nes. Prosjektering og gjennomføring av etappe 2 gjøres i 2017 og 2018. D et er
avsatt 3,5 millioner kroner i 2017 og 12 millioner kroner i 2018, i alt 15,5 millioner kroner.

Overvannskulvert Storjordet / St. Hans - haugen

Prosjektet vil separere ut overvannet og føre det til elv i stedet for å sende det til Monserud
renseanlegg. Dette vil bidra til økt kapasitet på ledningsnettet samt at man får fjernet overvann fra
renseanlegget. Det er satt av 6 million kroner i hvert av årene 2017 og 2018, i alt 12 millioner kroner.
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3.7 A dministrasjon og fellestjenester

3.7.1 Om sektoren
Rådmannens ledergruppe er kommunens strategiske ledelse. Rådmannens stab utøver støtte -
funksjon for rådmannens ledergruppe. Oppgavene er knyttet til koordinering og samordning av
administrativ og politisk virk somhet, samt utviklingsrettede oppgaver mot Ringerikssamfunnet og
organisasjonen, kommunikasjonsoppgaver internt og eksternt.

Fellestjenester skal bidra til oppnåelse av overordnede mål, samt bidra til at sektorene skal kunne nå
sine mål på en mest mulig effektiv måte.

Kompetanse er samlet sentralt og omfatter følgende funksjoner: regnskap, skatteoppkrever,
budsjett/analyse/lønn, personalforvaltning, lederstøtte, organisasjonsutvikling, arbeidsgiverpolitikk,
dokumenthåndtering (arkiv), trykkeri, politisk sekretariat, sentralbord og servicetorg.

Tilskudd til «Ringerike Utvikling» administreres av rådmannen. Ringerikes andel er 3 , 6 million kroner i
201 7 .
Administrasjon og fellestjenester har også ansvar for gjennomføring av Stortings - og sametingsvalg,
Kommu nestyre - og fylkestingsvalg og valg av meddommere til Ringerike tingrett, Buskerud
lagmannsrett samt Jordskifteretten.

3.7.1.1 Ønsket utviklingsretning – hovedgrep for sektoren
Administrasjon og fellestjenester skal legge til rette for virksomhetsstyring av hele kommunen.
Profesjonalisering av virksomhetsprosesser er et prioritert område for sektoren. Gjennom kommunens
satsning på kompetanse og utvikling skal det gjennomføres tiltak som sikrer bedre tjenester til
innbyggerne.

3.7.2 Tiltak på tvers av sektorene – prioriterte områder

Kompetanse

Ringerike kommune har startet et langsiktig arbeid med satsning på tiltak innen organisering, ledelse
og medarbeiderskap.

Økt satsning på kompetanseutvikling for medarbeidere vil prioriteres videre. I 2016 er grunnlaget for
en betydelig innsats på kompetanse lagt. I 2017 vil det utarbeides en kompetanseplan som skal peke
på prioriterte satsningsområder for årene fremover.

Samhandling og medvirkning

Ringerike kommune har et godt samarbeid med de ansattes organisasjoner og ver netjenesten. Det
skal arbeides videre med å styrke dette samarbeidet. Gjennom etablerte medbestemmelsesmøter og
MKS (miljø - og kvalitetssikringsgrupper) skal alle sektorer sikre god samhandling. Felles opplæring i
Hovedavtalen for alle ledere og tillitsval gte vil bli gjennomfør t i løpet av våren 2017.

Rekruttering

Profesjonalisering av rekrutteringsprosessen skal gjennomføres og prioriteres. Det skal etableres nye
rekrutteringsløsninger og arbeid med omdømme skal prioriteres.

Digitalisering

I tråd med komm unestyrets vedtak om økt digitalisering arbeides det med å innføre digitale løsninger,
både for innbyggerne i kommunen, men også internt i virksomheten. Et prioritert område i 2016 som
videreføres i 2017 er å innføre digitale prosesser (lønn, reiseregning, fravær mm) der vi i dag har
manuelle løsninger.

Videre skal det gjøres en satsning på kommunikasjonssystemer som benyttes. I løpet av 2017 skal
dagens intranett - og internettløsning skiftes ut og moderniseres med mer moderne, fremtidsrettede
løsninger. D isse skal sikre en mer interaktiv dialog med både innbyggere og ansatte.
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Nøkkeltall fra KOSTRA
Nøkkeltall Ringerike

2015
KOSTRA -
gruppe 13

Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr pr . innbygger 3 802 3 949
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 politisk styring, i kr pr . innbygger 236 283
Brutto driftsutgifter til funksjon 110, kontroll og revisjon, i kr pr .
innbygger

70 75

Brutto driftsutgifter til funksjon 120 administrasjon, i kr pr . innbygger 3 096 3 001
Brutto driftsutgifter til funksjon 121, forvaltningsutgifter i
eiendomsforvaltningen, i kr pr . innbygger

142 239

Brutto driftsutgifter til funksjon 130 administrasjonslokaler, i kr pr .
innbygger

259 352

Administrasjon, styring og fellesutgifter omfatter utgifter til politisk styring og kontrollorganer,
administrativ ledelse og fellesfunksjoner, samt diverse fellesutgifter.

Brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr pr innbygger gruppert per år

2012 2013 2014 2015
Ringerike 4 268 4 126 3 998 3 802
KOSTRA - gruppe 13 3 675 3 710 3 860 3 949

Ringerike kommunes brutto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr oner pr. innbygger var i 2015
kr 3 802 , - . Det er en klar årlig nedgang i perioden 2012 - 2015 , noe som tilsier en mer effektiv
administrasjon. I tillegg har man hatt en gjennomgang av konteringskultur da det har vist seg at
kostnader i tidligere år har blitt ført mot KOSTRA - funksjoner for administrasjon mens de skulle vært
ført mot tjenestefunksjon er.

Ringerike kommune viser en klar positiv utvikling sammenliknet med gjennomsnittet i KOSTRA - gruppe
13 som har en jevn økning i utgifter t il administrasjon, styring og fellesutgifter.

Diagrammet på neste side viser verdiene i nøkkeltall - tabellen i %. KOSTRA - gruppe 13 er lagt som
fast 100 % verdi sammenliknet med Ringerike kommunes verdier i søyler samt KOSTRA - gruppe 13
sine høyest og laveste kommuneverdier i punkter:
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3.7.2.1 Endringer i drift

3.7.2.2 Investeringer – tabell med forklaringer

Rammetabell 2017-2020
2017 2018 2019 2020

Grunnlag for budsjett 92 084 96 316 95 046 96 316
Lønnskompensasjon helårseffekt 1 546 0 0 0
Effektiviseringskrav 1% -1 084
Rammeendring 3 770 -1 270 1 270 -1 270
Netto driftsramme 96 316 95 046 96 316 95 046

Tiltak i planperioden
2017 2018 2019 2020

Nye/ endrede behov
Valg 1 270 -1 270 1 270 -1 270
Parallelloppdrag, områdeprogram -2 200
Prisjustering forsikringer mm 280
Nye årsverk 2016 og 2017 2 190
Adm korr mellom rammeområder -345
Nye tiltak
Økt administrativt arbeid barnehagesektor 575
IT Microsoft 2 000
Sum rammeendring 3 770 -1 270 1 270 -1 270

Investeringer administrasjon og fellestjenester 2017 2018 2019 2020 SUM
IKT - Investeringer 3 800 3 800 3 000 10 600

3 800 3 800 3 000 - 10 600
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IKT - investeringer felles
IKT - investeringer benyttes til kommunens datasenter og serverrom, IKT - sikkerhet, investeringer og
utvikling av IT - prosjekter som kommer hele kommunen til gode, både internt og ut mot kommunens
innbyggere .

3.8 Folkevalgte og revisjon
Rammetabell 2017 - 2020

2017 2018 2019 2020
Grunnlag for budsjett 9 333 9 917 9 917 9 917
Lønnskompensasjon helårseffekt 0 0 0 0
Effektiviseringskrav 1% - 108
Rammeendring 692 0 0 0
Netto driftsramme 9 917 9 917 9 917 9 917

Nye tiltak/endrede behov
Godtgjøringsreglement, for mye avsatt 2016 - 300
Heltids varaordfører 900
Web overføring KS 17
BKR 3% påslag 100
Idrettsstipend flyttet til rammeområde Kultur - 25
Sum rammeendring 692 0 0 0

Kommunen har ordfører i full stilling . F ra 01.09.16 økes varaordførers godtgjørelse fra 20 prosent til
100 prosent av ordførers godtgjørelse.

Kommunen har valgt hovedutvalgsmodellen med formannskap som fast utvalg for plan - og
økonomisaker, tre hovedkomiteer (miljø - og arealforvaltning, helse, omsorg og velferd samt oppvekst
og kultur) og kontrollutvalg. I tillegg kommer eldreråd, råd for funksj onshemmede, skatteutvalg,
klagenemnd, ungdomsråd, trafikkråd, integrasjonsråd, arbeidsgiverutvalg, administrasjonsutvalg,
arbeidsmiljøutvalg, utvalg for salgs - og skjenkebevillinger, valgstyre, valgnemd og 17. mai - komité.

Med bakgrunn i rapport fra tverrpo litisk utvalg – Godtgjøringsutvalget – ble nye retningslinjer for
godtgjøring vedtatt med virkning fra 01.01.2016. Dette har medført en økning i budsjettrammen for
Folkevalgte i 2016. Rammeområdet viser mindreforbruk i 2016, så behov er redusert med ca. 0, 3
million fra 2017.

For KOSTRA - tall på folkevalgte og revisjon, se Sektor administrasjon og fellestjenester.
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3.9 Avsetninge r , overføringer
Det settes av midler på eget område for å synliggjøre de postene som er uavhengig av sektorer og
drift. Dette gjelder blant annet reguleringspremien fra KLP og lønnsoppgjør som er ukjente størrelser
når vi går inn i nytt driftsår. På dette rammeområdet avsettes også midler til Kirkelig Fellesråd,
formannskapets disposisjonskonto og tilskudd til ulike regionsamarbeid. Av inntekter er
parkeringsinntekter og integreringstilskudd for flyktninger plassert på dette rammeområdet.

Rammetabell 2017 - 2020

2017 2018 2019 2020
Grunnlag for budsjett 17 497 - 12 238 - 12 238 - 12 238
Lønnsvekst 29
Rammeendring - 29 764 0 0 0

Netto driftsramme - 12 238 - 12 238 - 12 238 - 12 238

Nye tiltak/ endrede behov
Økt tilskudd til ringerike Utvikling 2 400
Økte statlige overføringer ifm flyktninger og asylmottak - 12 037
Reduksjon parkeringsinntekter 500
Avsatt tilskudd til bedriftsidrettslag og TV - aksjonen.
(Flyttet fra Administrasjon og fellesutgifter) 80
Reduksjon for høye avsetninger 2016 - 457
Flytting av inntekter enslige mindreårige flyktninger fra
rammeområde "spesielle tiltak barn og unge" - 20 000
Tilskuddsavsetning overført til rammeområde kultur - 250

Sum rammeendring - 29 764 0 0 0

Avsetning til lønnsvekst 2017 er videreført på samme nivå som avsetningen i 2016 på 22 millioner
kroner. Dette vil være tilstrekkelig dersom lønnsveksten blir 3 % eller mindre i 2017.

Summen av pensjonskostnader bestående av reguleringspremie, rentegarantipremie, premieavvik,
amortisering av tidligere års premieavvik og bruk av premiefond videreføres på samme nivå som i
2016 og utgjør ca. 44 millioner kroner samlet. Reguleringspremien i 2017 er beregnet til ca. 72
millioner kroner og det er også lagt til grunn et positivt premieavvik på 53,5 millioner kroner.

Tilskudd til Ringerike Utvikling økes til 3,6 millioner kroner som følge av vedtak foretatt i 2016.

Det skal bosettes 122 flyktninger i 2016 og kommunen har mottatt anmodning om 90 i 2017. Totalt
integreringstilskudd og vertskommunetilskudd er budsjettert med 98 m illioner kroner som er en økning
på over 20 millioner kroner i forhold til i 2016.

Parkeringsinntekter antas å bli noe lavere enn budsjettert i 2016 hovedsakelig på grunn av tapte
inntekter på Brutorget. Budsjett 2017 justeres derfor noe ned.

Driftstilskud d til Kirkelig Fellesråd settes til kr 15 500 000 som er en økning på kr 280 000 i forhold til
2016. I tillegg er det avsatt kr 2 170 000 til reguleringspremie og interne overføringer i forbindelse med
tjenesteytelser. Totalt beholdes samme budsjettnivå so m 2016. Kirkelig Fellesråd har levert et
budsjettforslag som tilsier et drift stilskudd fra kommunen på kr 16 564 620 som er betydelig høyere
enn 2016 og det som nå tildeles for 2017. Årsaken til økningen begrunnes med lønnsvekst, lavere
inntekter på festea vgift, ekstraordinære kostnader i forbindelse med flytting til ny kirke og at flere
vedlikeholds - / oppgraderingskostnader må tas i driftsregnskapet og ikke i investeringsregnskapet som
tidligere vurdert.
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4 Hovedoversikt drift
Alle tall i 1 000 kr

Budsjett 201 6 = revidert budsjett pr 01 .09.201 6

Folkevalgte og revisjon Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Brukerbetalinger -172 -200 -200
Andre salgs- og leieinntekter -15 -20 -20
Overføringer med krav til motytelse -8 -5 0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -195 -225 -220
Lønnsutgifter 3 204 6 053 6 012
Sosiale utgifter 637 964 1 070
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 919 690 1 041
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 1 966 1 860 2 015
Overføringer 89 125 100
Fordelte utgifter -200 -230 -200
SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 6 615 9 463 10 038
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 6 420 9 238 9 818
Renteinntekter, utbytte og eieruttak -12 -20 -20
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -12 -20 -20
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER -12 -20 -20
NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 6 408 9 218 9 798
Bruk av bundne fond -680 0 0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -680 0 0
Avsetninger til bundne fond 803 115 119
SUM AVSETNINGER (K) 803 115 119
REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (I+J-K) 6 532 9 333 9 917

Administrasjon og fellestjenester Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Andre salgs- og leieinntekter -4 115 -4 446 -4 630
Overføringer med krav til motytelse -5 268 -2 090 -3 478
Andre statlige overføringer -900 0 0
Andre overføringer -300 0 0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -10 583 -6 536 -8 108
Lønnsutgifter 49 797 50 040 56 348
Sosiale utgifter 15 298 12 886 14 594
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 27 753 37 548 35 654
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 1 708 2 135 2 090
Overføringer 4 274 255 180
Fordelte utgifter -1 789 -3 790 -3 988
SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 97 042 99 074 104 878
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 86 459 92 538 96 770
Renteinntekter, utbytte og eieruttak -455 -460 -460
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -455 -460 -460
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 44 6 6
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 44 6 6
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER -412 -454 -454
NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 86 047 92 084 96 316
Bruk av bundne fond -500 0 0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -500 0 0
Avsetninger til bundne fond 1 244 0 0
SUM AVSETNINGER (K) 1 244 0 0
REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (I+J-K) 86 791 92 084 96 316
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Barnehage Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Brukerbetalinger -16 315 -16 190 -17 034

Andre salgs- og leieinntekter -1 667 -1 618 -1 637

Overføringer med krav til motytelse -8 634 -8 967 -7 619

Andre statlige overføringer -244 0 0

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -26 860 -26 775 -26 290

Lønnsutgifter 67 841 70 575 71 429

Sosiale utgifter 21 222 17 461 18 733

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 4 987 3 007 3 067

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 106 545 115 442 118 183

Overføringer 2 196 1 420 2 420

Fordelte utgifter -4 024 0 -2 149

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 198 768 207 905 211 683

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 171 908 181 130 185 393

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 0 0 0

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 0 0 0

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 0 0 0

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 171 908 181 130 185 393

Avsetninger til bundne fond 139 0 0

SUM AVSETNINGER (K) 139 0 0

REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (I+J-K) 172 046 181 130 185 393

Grunnskole Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Brukerbetalinger -18 040 -18 177 -18 519
Andre salgs- og leieinntekter -918 -848 -848
Overføringer med krav til motytelse -39 012 -32 481 -35 058
Andre statlige overføringer -2 681 -10 048 -16 532
SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -60 651 -61 553 -70 957
Lønnsutgifter 214 029 231 058 253 517
Sosiale utgifter 57 938 60 724 61 323
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 25 257 27 177 28 174
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 11 370 11 383 12 508
Overføringer 4 083 2 600 1 200
Fordelte utgifter (inkl internoverføringer) -328 0 0
SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 312 349 332 943 356 722
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 251 698 271 389 285 765
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 3 0 0
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 3 0 0
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 3 0 0
NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 251 700 271 389 285 765
Bruk av bundne fond -193 0 0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -193 0 0
Avsetninger til bundne fond 1 313 0 0
SUM AVSETNINGER (K) 1 313 0 0
REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (I+J-K) 252 821 271 389 285 765



R inger ike kommune - Han d l ingsprogram 201 7 - 2020 – Buds je t t 201 7

4 Hovedoversikt drift 75

Spesielle tiltak barn og unge Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Brukerbetalinger -281 0 0
Andre salgs- og leieinntekter -587 -745 -745
Overføringer med krav til motytelse -14 249 -28 066 -16 415
Andre statlige overføringer -798 0 0
Andre overføringer -6 0 0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -15 921 -28 811 -17 160
Lønnsutgifter 87 270 103 912 116 706
Sosiale utgifter 21 175 22 871 25 690
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 11 444 13 265 14 512
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 13 676 15 509 15 662
Overføringer 3 372 3 490 8 699
Fordelte utgifter -463 -1 578 -2 609
SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 136 473 157 469 178 659
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 120 552 128 658 161 499
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 3 0 0
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 3 0 0
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 3 0 0
NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 120 555 128 658 161 499
Bruk av bundne fond -371 0 0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -371 0 0
Avsetninger til bundne fond 131 0 0
SUM AVSETNINGER (K) 131 0 0
REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (I+J-K) 120 315 128 658 161 499

Kulturtjenesten Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Brukerbetalinger -799 -960 -1 050
Andre salgs- og leieinntekter -1 839 -1 089 -1 779
Overføringer med krav til motytelse -3 625 -2 318 -2 357
Rammetilskudd 0 0 -156
SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -6 263 -4 367 -5 342
Lønnsutgifter 9 393 10 745 11 272
Sosiale utgifter 2 846 2 783 2 948
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 8 969 7 896 8 756
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 80 123 105
Overføringer 7 700 7 711 5 907
SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 28 987 29 258 28 988
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 22 724 24 891 23 646
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 2 0 0
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 2 0 0
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 2 0 0
NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 22 726 24 891 23 646
Bruk av bundne fond -1 137 0 0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -1 137 0 0
Avsetninger til bundne fond 2 048 10 0
SUM AVSETNINGER (K) 2 048 10 0
REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (I+J-K) 23 638 24 901 23 646
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Helse og omsorg Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Brukerbetalinger -36 572 -36 730 -36 539
Andre salgs- og leieinntekter -51 355 -50 187 -52 765
Overføringer med krav til motytelse -129 868 -122 479 -122 672
Andre statlige overføringer -1 055 0 0
Andre overføringer -34 0 0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -218 884 -209 396 -211 975
Lønnsutgifter 453 019 447 702 450 804
Sosiale utgifter 128 058 115 212 118 171
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 114 128 122 761 125 730
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 64 228 67 796 63 139
Overføringer 89 803 57 611 54 854
Fordelte utgifter (inkl internoverføringer) -18 825 -11 191 -11 274
SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 830 411 799 892 801 423
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 611 527 590 497 589 448
Renteinntekter, utbytte og eieruttak -13 0 0
Mottatte avdrag på utlån -384 -650 -650
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -397 -650 -650
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 8 0 0
Utlån 1 021 1 000 1 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 1 029 1 000 1 000
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 632 350 350
NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 612 159 590 847 589 798
Bruk av bundne fond -8 559 0 0
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -8 559 0 0
Avsetninger til bundne fond 15 503 0 0
SUM AVSETNINGER (K) 15 503 0 0
REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (I+J-K) 619 103 590 847 589 798

Samfunn Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Brukerbetalinger -20 0 0
Andre salgs- og leieinntekter -106 817 -103 148 -111 476
Overføringer med krav til motytelse -14 756 -11 527 -11 422
Andre overføringer -15 0 0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -121 609 -114 675 -122 898
Lønnsutgifter 108 594 113 409 119 417
Sosiale utgifter 32 961 29 177 32 034
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 90 156 88 421 90 945
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 4 070 4 093 5 136
Overføringer 15 337 2 523 290
Fordelte utgifter -16 866 -20 297 -17 480
SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 234 251 217 326 230 342
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 112 643 102 651 107 444
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 18 0 0
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 18 0 0
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 18 0 0
NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 112 660 102 651 107 444
Bruk av bundne fond -316 -201 -2 215
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -316 -201 -2 215
Overført til investeringsregnskapet 608 0 0
Avsetninger til bundne fond 12 089 8 618 2 051
SUM AVSETNINGER (K) 12 697 8 618 2 051
REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (I+J-K) 125 041 111 067 107 280
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Avsetninger, overføringer Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Andre salgs- og leieinntekter -7 732 -6 500 -6 000
Overføringer med krav til motytelse -4 089 -550 -550
Andre statlige overføringer -39 802 -65 963 -98 000
Andre overføringer -67 0 0
Andre direkte og indirekte skatter -339 0 0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -52 029 -73 013 -104 550
Lønnsutgifter 2 090 0 0
Sosiale utgifter 3 412 44 677 44 652
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 7 228 2 643 3 003
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 27 0 0
Overføringer 23 076 44 118 45 587
Avskrivninger 56 956 60 000 78 000
Fordelte utgifter -1 130 -928 -930
SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 91 660 150 510 170 312
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 39 631 77 497 65 762
Renteinntekter, utbytte og eieruttak -41 0 0
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -41 0 0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 111 0 0
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 111 0 0
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 71 0 0
Motpost avskrivninger -56 956 -60 000 -78 000
NETTO DRIFTSRESULTAT (I) -17 254 17 497 -12 238
Bruk av bundne fond -9 608 -5 000 -5 000
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -9 608 -5 000 -5 000
Avsetninger til bundne fond 9 781 5 000 5 000
SUM AVSETNINGER (K) 9 781 5 000 5 000
REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (I+J-K) -17 081 17 497 -12 238

Skatt og rammetilskudd Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Andre salgs- og leieinntekter 0 -1 500 -1 200
Overføringer med krav til motytelse -47 638 -44 249 -48 000
Rammetilskudd -710 678 -721 965 -756 365
Andre statlige overføringer -23 757 -24 020 -24 180
Andre overføringer -972 0 0
Skatt på inntekt og formue -674 660 -714 200 -739 000
Eiendomsskatt -54 079 -54 400 -54 200
SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -1 511 785 -1 560 334 -1 622 945
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 17 0 0
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 72 0 0
Overføringer 23 44 107 48 000
SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 111 44 107 48 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) -1 511 673 -1 516 227 -1 574 945
NETTO DRIFTSRESULTAT (I) -1 511 673 -1 516 227 -1 574 945
REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (I+J-K) -1 511 673 -1 516 227 -1 574 945



R inger ike kommune - Han d l ingsprogram 201 7 - 2020 – Buds je t t 201 7

4 Hovedoversikt drift 78

Finans Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 72 180 0

Overføringer 18 0 0

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 90 180 0

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 90 180 0

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -27 601 -24 937 -24 757

Gevinst på finansielle instrumenter -632 -5 000 -5 000

Mottatte avdrag på utlån -123 -123 -123

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -28 356 -30 060 -29 880

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 30 990 33 500 40 500

Tap på finansielle instrumenter 28 0 0

Avdrag på lån 50 502 53 000 70 449

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 81 520 86 500 110 949

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 53 165 56 440 81 069

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 53 254 56 620 81 069

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk -25 661 0 0

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -25 661 0 0

Overført til investeringsregnskapet 396 500 500

Dekning av tidligere års merforbruk 27 680 0 0

Avsetninger til disposisjonsfond 30 439 32 200 46 000

SUM AVSETNINGER (K) 58 514 32 700 46 500

REGNSKAPSMESSIG MER- (+)/ MINDREFORBRUK (-) (I+J-K) 86 107 89 320 127 569
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4.1 Tilskudd

Blå Kors husleiedekning:
Leder av Boligsosialt team vurderer hvert år det kravet som kommer fra Blå Kors på dette.
Tilskuddsbeløpet er ment å dekke husleie for leiligheter som har stått ledig som følge av at de skal
være tilgjengelige for kommunen / boligsosialt team. Tilskuddet er f.eks. ikke ment å dekke
en eventuell inntektssvikt som følge av manglende husleieinnbetalinger fra leietakere.

.

Formål: Tilskudd
2017

Kommentar:

Administrasjon og fellesutgifter

Støtte til politiske partier 80 000

Oppvekst og kultur

Den kulturelle skolesekken 129 600

Ringerike Museum/ Veien
kulturminnepark

500 000 Driftstilskudd

Ringerike kultursenter 970 000 Driftstilskudd

Skiforeningen 350 000 Driftstilskudd til skiløyper på Ringkollen.

Skiløyper 100 000 Støtte til løypekjøring ellers i kommunen etter
søknad.

Diverse idrettsformål 50 000 Fordeles etter søknader fra lag og foreninger

Kulturaktiviteter 150 000 Fordeles etter søknader fra lag og foreninger

Kulturmidler HOK 240 000 Fordeles etter søknader fra lag og foreninger

Tilskudd til registrerte
trossamfunn

2 000 000 Tildeles etter registrert antall medlemmer

Helse og omsorg

BlåKors 330 000 Driftstilskudd

BlåKors boliger 300 000 Driftstilskudd

BlåKors bosenter
(husleiedekning)

70 000 Utbetales etter regning.

Fontenehuset 1 000 000 Driftstilskudd

Frivilligsentralen 968 000 Partnerskapsavtale til 31.12.2018. Tilskudd
870.000 og i tillegg 98.000 avsatt til
kjøregodtgjørelse etter regning.

Incest - senteret Buskerud 76 000 Samarbeidsavtale

Voldtektsmottaket Drammen 341 000 Samarbeidsavtale

Samfunn

Røssholmstranda
(driftstilskudd)

70 000 Driftstilskudd. Avtale inngått med Røde kors.

Avsetninger, overføringer

Kirkelig fellesråd 15 500 000 Driftstilskudd

Annet – etter søknad

Til fordeling 2017 etter
søknad

1 517 000 Fordeles etter søknad
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5 Investeringer

Investeringstiltak (ikke-rentable) 2017 2018 2019 2020 SUM
IKT - Investeringer 3 800 3 800 3 000 10 600
IKT - Pilotprosjekt Velferdsteknologi 3 000 4 000 7 000
IKT - Skole 3 500 3 500 3 500 3 500 14 000
Barnehager - Nytt inventar 2 000 2 000
Skoler - Nytt inventar 5 000 5 000 10 000
Helse - Inventar/utstyr 2 500 2 500 2 000 7 000
BRR - Biler og redningsverktøy 3 250 5 000 - - 8 250
Teknisk - Maskinpark 3 000 3 000 1 500 7 500
Teknisk - Parkeringsautomater og bil 800 800
VPI - Kommunale veier, gatelys, park og
idrett

24 000 15 750 10 000 10 000
59 750

Sykkelbysatsing 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000
Eiendom - Oppgradering barnehager 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000
Eiendom - Oppgradering skolebygg 5 000 3 000 3 000 11 000
Eiendom - Oppgradering helse- og
omsorgsbygg 2 000 1 500 1 500 5 000
Eiendom - Energi, inneklima,
overvåkning, sikring 3 700 1 000 4 700
Eiendom - Grunneiendommer og skoger 500 500
Eiendom - Krematoriet 2 000 2 000
Eiendom - Tiltak eiendomsutvikling 9 800 1 500 11 300
Eiendom - Sprinkling av Riddergården 1 500 1 500
Utbygging - Ny sentrumsbarnehage 2 000 10 000 17 000 29 000
Utbygging - Ny skole med flerbrukshall
Hønefoss syd 139 000 136 000 21 000 296 000
Utbygging - Sokna skole totalrenovering 3 000 3 000
Utbygging - Ullerål skole med idrettshall 17 500 91 000 150 000 50 000 308 500
Utbygging - Hov ungdomsskole med
idrettshall 2 500 2 500

100 000
105 000

Utbygging - Oppgradering Veienmarka
ungdomsskole 5 000 5 000
Utbygging - Heradsbygda
omsorgssenter nye omsorgsboliger 30 000 60 000 130 000 50 000 270 000
Utbygging - Omsorgsboliger
(foreldrekonsept) 7 000 10 000 10 000 27 000
Utbygging - Hov allé omsorgsboliger 5 000 30 000 43 000 5 500 83 500
Utbygging - Omsorgssenter 2 000 2 000
Utbygging - Ny legevakt 10 000 40 000 30 000 80 000
Utbygging - Hjelpemiddellager 7 000 7 000
Utbygging - Bibrannstasjoner på Nes og
Sokna 8 000 8 000 16 000
Utbygging - G/S-vegbruer over Storelva 5 000 25 000 25 000 55 000
Tilskudd til RKF - Oppgradering og
utvikling kirker 850 890 3 200 2 500 7 440

311 200 460 440 451 200 242 500 1 465 340
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.

Investeringstiltak (rentable) 2017 2018 2019 2020 SUM
Styresystem Nes ra og Monserud ra 5 000 5 000 5 000 15 000
Utskifting vannledninger 4 000 4 000 4 000 12 000
Utskifting avløpsledninger 4 000 4 000 4 000 12 000
Hønengata nord VA 5 000 5 000
Eggemoen VA-løsninger 6 500 5 000 11 500
Ringerike vannverk 88 000 88 000
Vannverk Nes i Ådal 12 000 12 000
Utbygging Monserud renseanlegg 131 000 136 000 38 200 305 200
Overføringsledninger Åsa - Monserud 34 000 34 000
Sanering Nes i Ådal etappe 2 3 500 12 000 15 500
Overvannskulvert Storjordet - St.Hanshaugen 6 000 6 000 12 000

299 000 172 000 51 200 - 522 200
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6 Vedlegg - Kirkelig fellesråds f orslag til drifts - og
investeringsbudsjett
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1 Forord
Betalingsreglementet fastsetter de enkelte gebyrer og avgifter, og vedtas av kommunestyret i
forbindelse med budsjettbehandlingen for det enkelte år.

Dersom det vedtas endringer i Betalingsreglementet i løpet av året vil satsene bli innarbeidet i dette
do kumentet.

For å orientere om eventuelle endringer vises også satsene for 201 6 i tabellene.

Betalingsr eglement med satser kun for 2017 er tilgjengelig på kommunens nettside
www.ringerike.kommune.no/prisliste .

Prisjusteringer er gjort ut fra følgende:

• Deflator på 2,5 %
• Sammenligning med nabokommuner
• Statlige satser
• Selvkostprinsippet

Har du spørsmål angående betalingsregulativet, ta kontakt med
Servicetorget, tlf. 32 11 74 00 eller e - post servi cetorget@ringerike.kommune.no ,
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2 Barnehager
Ringerike kommune følger den til enhver tid gjeldende statlige makspris for barnehager. Satsene vil
kunne bli endret fra årsskiftet og/eller i løpet av året, i tråd med de statlige føringene.

Pris pr måned i 11 måneder pr år:

Plass - størrelse i % 2016 2017

100 2 655, - 2 730 , -

80 2 340, - 2 400 , -

70 2 040, - 2 100 , -

60 1 750, - 1 800 , -

50 1 460, - 1 500 , -

40 1 170, - 1 200 , -

For deltidsplasser inkluderer betalingssatsen et administrasjonsgebyr på 10 %.

Fra og med høsten 2015 tilbyr barnehagene 100% eller 50% plass til nye søkere.

Ved permisjon fra hele eller deler av barnehageplassen, gis redusert pris tilsvarende den delen av
plassen som kan benyttes av andre barn i permisjonstiden.

Søskenmoderasjonen er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og flere.

Dersom søsknene har ulike plasstilbud, skal det betales full pris for den dyreste plassen.
Søskenmoderasjonen skal gjelde uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager med ulike
eiere.

Betaling for kost kommer i tillegg til tillegg ordinær betaling for plass. Kostprisen er ikke lik i alle
barnehager, den varierer fra kr. 200, - til kr. 250, - for 100 % plass.

Husholdninger med en samlet bruttoinntekt lavere enn kr. 500 500 kan søke om redusert
for eldrebetaling i barnehage, da ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin
for en barnehageplass.

3, 4 - og 5 - åringer samt barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til
å få 20 timer gratis oppholds tid i barnehage per uke. Husholdninger med samlet inntekt under 428 000
pr år kan søke.

Søknadene behandles i henhold til de til enhver tid gjeldende beløpsgrenser og regler i statlige
forskrifter.
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3 Skolefritidsordning og ferietilbud
Sats pr måned i 10 måneder pr år:

Plass - størrelse 201 6 201 7

Hel plass – 5 dager pr uke 2 730, - 2 800 , -

4 dager pr uke 2 430, - 2 4 60 , -

3 dager pr uke 1 820, - 1 8 50 , -

Halv plass – 2/3 dager pr uke 1 520, - 1 5 40 , -

2 dager pr uke 1 210, - 1 2 30 , -

Morgentilbud SFO 620, - 6 40 , -

Kjøp av ekstra dag(er) 160 , - 1 65 , -

For deltidsplasser inkluderer betalingssatsen et administrasjonsgebyr på 10 %.

Betaling av kost kommer i tillegg til ordinær betaling for plass.

Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 eller flere. Dersom søsken har ulik
plass - størrelse, skal det betales full pris for den dyreste plassen.

Det er ingen kobling mellom SFO og barnehager når det gjelder betaling eller moderasjon.

3.1 Aktiv ferie
201 6 201 7

Sats pr uke 1 000, - 1 0 50 , -
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4 Kultur

4.1 Bibliotek
20 16 20 17

Overdagsbetaling

1. purring 35, - 35, -

2. purring 100, - 100, -

3. purring Erstatningskrav Erstatningskrav

Erstatning tapt lånekort

Voksne 20, - 20, -

Barn 20 , - 20, -

Kopiering

A4 svart /hvit 3, - 3, -

A4 farge 10, - 10, -

A3 svart/hvit 5, - 5, -

A3 farge 20, - 20, -

Kopiering o g «rett kopi»

A4 svart /hvit 6, - 6, -

A4 farge 13, - 13, -

A3 svart/hvit 8, - 8, -

A3 farge 23, - 23, -

Utskrift

A4 svart/hvit 3, - 3, -

Scanne / sende dokumenter

Pr. sending 20 , - 20, -

Prisene på kopiering og scanning av dokumenter gjelder også Servicetorget .

4.2 Kulturskole
2016 2017

Kontingent

Kontingent pr halvår 1 640, - 1 750 , -

Kontingent bilde inkl. materiell, pr halvår 1 970, - 2 100 , -

Tilleggs - kontingent samspillgruppe, pr halvår 6 80 , - 700 , -

Refusjonssatser, tjenester pr time

Organisasjoner, barn 480, - 500 , -

Organisasjoner, voksne 560, - 580 , -



Ringerike kommune 6 Betalingsreglement 201 7

Søskenmoderasjon

1. Søskenmoderasjon gjelder kun søsken
2. Søsken nr. 2 får 30% rabatt
3. Søsken nr. 3, 4, 5 osv. får 50% rabatt
4. Det gis ikke rabatt når samme elev har flere tilbud

Familier kan søke friplass dersom man har en husstandsinntekt på under 3G

Voksne elever
1. Voksne elever betaler 150% av ordinær kontingent. (Kontingent x 1,5)
2. Voksne elever får ikke søskenmoderasjon

4.3 Hall - leie
Leiepris pr time 2016 2017

Hønefoss Arena

Hallflate, lag opp til 19 år 200, - 200, -

Hallflate, lag over 19 år 400, - 400, -

Kamppris 400, - 400, -

Ringerikshallen

Stor hall 400, - 400, -

Kampsport - rom, lag opp til 19 år 75, - 75, -

Kampsport - rom, lag over 19 år 150, - 150, -

Skytebane, lag opp til 19 år 75, - 75, -

Skytebane, lag over 19 år 150, - 150, -

Squash bane, polett - pris 80, - 80, -

Kamp - pris 400, - 400, -

Tyristrandhallen

Hallflate, lag opp til 19 år 200, - 200, -

Hallflate, lag over 19 år 400, - 400, -

Kamppris 400, - 400, -

Fra 2016 opphørte ordningen med arenarefusjon til klubbene for halleie til aktiviteter for barn og unge,
og ble erstattet av en lavere leie for lag opp til 19 år.
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5 Pleie - og omsorgstjenester, vaksinasjoner -
Betaling for pleie - og omsorgstjenester er fastsatt iht . Lov om kommunale helse - og omsorgstjenester
med tilhørende Forskrift om egenandel for kommunale helse - og omsorgstjenester , samt dette
reglement vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune.

Ringerike kommune følger den til enhver tid gjeldende statlige sats. Satsene vil kunne bli endret fra
årsskiftet og/eller i løpet av året, i tråd med de statlige føringene.

Grunnlag for fastsetting av betalingsevne (maksbeløp, se tabell), er husstandens samlede skattbare
nettoinntekt før særfradrag for ektefelle/samboer og eventuelle barn under 18 år, ved siste avlagte
ligning.

Hjemmebaserte tjenester
Kommunens se lvkostpris for hjemmebaserte tjenester er for 2017 beregnet til kr 376, - pr time.

Husstander med inntekt under 2G betaler imidlertid kun kr 190, - pr. måned, uansett hvor mange timer
som mottas. Andre betaler selvkost for hver time hjelp som mottas, men lik evel aldri mer pr. måned
enn maksbeløpet (se tabell nedenfor). Maksbeløp å betale i forhold til inntekt fremkommer i eget
vedtak fra Tjenestetildelingskontoret, og revideres en gang pr. år.

I husstander med ektepar/samboere hvor hjelp kun blir gitt til en av disse, legges begge ektefellers
inntekt til grunn.

Omsorgslønn regnes ikke som inntekt.

Redusert betaling
Det er anledning til å søke kommunen om redusert betaling på grunn av dårlig økonomi ,
forsørgeransvar, store nødvendige utgifter for eksempel i fo rbindelse med funksjonshemming, sykdom
eller andre grunner. En slik søknad må være skriftlig, og dokumentasjon på utgifter/inntekter må følge
vedlagt. Søknaden vil bli vurdert i hht. Lov om kommunale helse - og omsorgstjenester.

Søknaden sendes til Ringeri ke kommune v/Tildelingskontoret for helse - og omsorgstjenester.

Folketrygdens grunnbeløp ( G ) utgjør pr. 1.5.2015 kr 90 068

Folketrygdens grunnbeløp ( G ) utgjør pr. 1.5.2016 kr 92 576



Ringerike kommune 8 Betalingsreglement 201 7

5.1 Egenandeler for pleie - og omsorgstjenester
Nr. Tekst 2016 2017 *

1 Hjemmetjenester kr kr

1.1 Maks å betale ved inntekt under 2G * 190 pr mnd 190 pr mnd

1.2 Maks å betale ved inntekt 2 – 4 G 1 817 pr mnd 1 866 pr mnd

1.5 Maks å betale ved inntekt over 4 G 2 924 pr mnd 3 003 pr mnd

2 Hjemmesykepleie

2.1 Hjemmesykepleie 0 0

3 Matombringing

3.1 Tilkjørt kald mat pr porsjon 75 , - 77 , -

3.2 Middag i servicesentrene, inkl dessert

3.3 Middag i servicesentrene, pr porsjon 95 , - 95 , -

3.4 Middag i servicesentrene, liten porsjon 80 , - 80 , -

3.5 Dessert/suppe 20 , - 25 , -

4 Oppholdsbetaling institusjon

4.1 Korttidsopphold i institusjon * 150 pr døgn 150 pr døgn

4.2 Dagopphold i institusjon * 80 pr dag 80 pr dag

5 Trygghetsalarm

5.1 Leie av trygghetsalarm pr måned for brukere
med inntekt under 2 G 230 pr mnd 236 pr mnd

5.2 Leie av trygghetsalarm pr måned for brukere
med inntekt lik eller over 2 G 281 pr mnd 289 pr mnd

5.3 Leie av nøkkelboks 50 pr år 50 pr år

6 Salg av krykker mm

6.1 Salg krykker uten pigger 310 , - 320 , -

6.2 Salg av krykker med pigger 410 , - 420 , -

6.3 Gummiknotter til krykker 50 , - 50 , -

*) Fribeløp og egenandeler med hjemmel i Forskrift om egenandel for kommunale helse - og omsorgstjenester

* Priser justeres i budsjettsaken hvert år. Statens satser for 2017 var ikke tilgjengelig ved fremleggelse av betalingsreglementet.
De vil foreligge innen 1. november.
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5.2 Kostnader ved å bo i bemannet omsorgsbolig og i kommunens
sykehjem

Omsorgsboliger med bemanning
I disse boligene dekker leietak er selv husleie og betaler egenandel for omsorgstjenestene
i forhold til de til enhver tid gjeldende priser for praktisk bistand. I tillegg dekker
leietaker alle personlige utgifter som når vedkommende bodde i ordinært hus/leilighet.

Sykehjem
Her krever k ommunen 75 % av alle inntekter opp til folketrygdens grunnbeløp (1G) og
85 % av alle netto inntekter ut over 1 G, minus et fribeløp på kr. 7.800, - /år. Med
inntekter menes trygdeytelser og alle andre netto inntekter som renteutbytte,
aksjeinntekter og lignen de. Kommunen dekker alle utgifter til mat, medisiner og lignende
for pasienter på sykehjem.
Langtidsbeboere på sykehjem som uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom, får redusert
egenandel gjennom at det tilstås et fribeløp på kr 38 250.

5.3 Vaksiner

201 6 2017

Konsultasjon, voksen 220, - 240, -

Påfyll av vaksine, voksen 165, - 180, -

Konsultasjon, barn 165, - 180, -

Påfyll av vaksine, barn 110, - 120, -

Ved gruppe på 3 eller flere (familierabatt), pr person

Konsultasjon 165, - 180, -

Påfyll av vaksine 110, - 120, -

Utstyrskostnad pr vaksine 45, - 50, -

Utstedelse av duplikat vaksinasjonskort 90, - 100, -

Vaksiner selges til markedspris
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6 Kommunalteknisk drift

6.1 Vann og kloakk
2016 2017

Tilknytningsavgifter

Tilknytningsavgift enebolig (EB vann og kloakk) 18 000, - 18 000, -

Bare vann (50% av 1 EB) 9 000, - 9 000, -

Bare kloakk (60% av 1 EB) 10 800, - 9 000, -

Vannavgift pr m³ 19, - 20, -

Kloakkavgift pr m³ 32, - 35, -

Andre gebyrer

Purregebyr for ikke returnert avlesningskort fra og med 1. purring 200, - 400, -

Avlesningsgebyr hvor kommunen må lese av måler klokken 07:00 -
15:00

500, - 500, -

Avlesningsgebyr hvor kommunen må lese av måler etter kl. 15:00 750, - 750, -

Påkoblingsgebyr ved avstengt vannledning 620, - 620, -

Gebyr rørleggeranmeldelse 400, - 400, -

Septik

Septik rensekostnad pr. m³ 395, - 395, -

Fett, trefiber m.m. pr m³ 395, - 395, -

Transport*

Transport septik inntil 3m³ 700, - 705, -

Transport septik pr m3 over 3m³ 181, - 183, -

Septik/fett fra andre kommuner pr m³ 387, - 387, -

Prisene er oppgitt ekskl. merverdiavgift
*Prisene er satt av underleverandør.

6.2 Gravemeldinger, kontroll og skilt - /varslingsplaner
2016 2017

Gravemelding klasse A 1 650, - 1 700, -

Gravemelding klasse B, C og D 2 060, - 2 150, -

Godkjenning av varslingsplan 1 050, - 1 100, -

Utsetting og oppfølging av skiltplan 3 100, - 3 200, -

Utarbeidelse av varslingsplan i Geomatikk – graveportalen 1 050, - 1 100, -

Utvidet gravesøknad - frist 750, - 800, -

Prisene er oppgitt ekskl. merverdiavgift
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6.3 Parkering
Parkering 2016 2017

Parkeringsavgift indre parkeringssone pr time 22, - 22, -

Parkering ytre parkeringssone pr time 20, - 20, -

Døgnpris ytre parkeringssone 45, - 45, -

Prisene er oppgitt inkl. merverdiavgift

6.4 Torg - avgift m.v.
2016 2017

Torgplass årsavgift 4 x 4m 4 500, - 4 600, -

Tilfeldig torgplass pr dag 4 x 4m 370, - 400, -

Tilfeldig handel pr dag 6 m² 370, - 400, -

Strømtilkobling pr dag 230, - 250, -

Prisene er oppgitt inkl. merverdiavgift

7 Eiendomsskatt
Promillesats 2016 201 7

Bolig - og fritidseiendom 3 ‰ 3 ‰

Næringseiendom og bruk/verker 5 ‰ 5 ‰



Ringerike kommune 1 2 Betalingsreglement 201 7

8 Brann - og redningstjenesten

8.1 Feiing og tilsyn
Feie - og tilsynsavgift: 2016 2017

Feie - og tilsynsavgift, pr pipeløp 429, - 405, -

Andre tjenester fra feiervesenet: 2016 2017

Feiing av fyrkjele i boligenhet, større fyringsanlegg, hytte1,
etasjeovn/vedovn, kamerakontroll av skorstein eller røyktesting av
skorstein, pr. time

650, - 650, -

Fresing av skorstein, pr. time 1 000, - 1 000, -

8.2 Undervisning og andre tjenester
2016 2017

Kurs i varme arbeider (inkl. lærebok og sertifikatavgift) 1 500, - 2 000, -

Kurs for brannvernleder, 1 dag (inkl. formiddagsmat) 2 500, - 2 500, -

Brannvernkurs, 2 timer. Gruppe inntil 12 personer2 3 000, - 2 500, -

Tillegg pr. 6 ekstra kursdeltagere (inntil 30 personer) 1 000, -

Håndslokker til øvelse, pulver/skum 250, - 250, -

Håndslokker til øvelse, CO2 500. - 650, -

Brannvernforedrag for lag og foreninger, 1,5 time 500, - 0, -

Ansatt (brannmannskap/undervisning) dagtid hverdager (08:00 - 15:30)
pr. time

810, - 900, -

Tillegg for ansatt, kveld, natt og helg 290, - 350, -

Bruk av mannskapsbil, tankbil (vannfylling) og stigebil pr. time 3 1 830, - 2 500, -

Båt eller UTV pr. time3 1 500, - 1 650, -

Utleie elektrisk lensepumpe med 25 m slange pr. døgn 610, - 650, -

Utleie liten bensindrevet pumpe pr døgn (Sanmit, e.l.) med 25 m slange 1 400, - 1 000, -

Utleie motorsprøyte pr. døgn (inkl. 100 m slange) 2 800, - 2 500, -

Utleie slanger (25 m) og armatur (stender, grenrør, strålerør) pr. stk. pr.
døgn. 250, - 200, -

Lenser (pr. m), oljeabsorberende bark (pr. sekk) og absorberingsmiddel
(pr. sekk) 400, - 650, -

Avgift for unødig utrykning (pr. stk.) utover 3 pr. år 5 100, -

Gebyr for behandling av søknad, pyroteknisk vare (inkludert
administrative utgifter ved første tilsyn) 1 900, - 2 000, -

Gebyr for 1. gangs tilsyn (reisetid, kjøring og tilsyn) 400, - 650, -

Gebyr for 2. gangs tilsyn 1 000, - 900, -
1 Det regnes timer for tid fra/til bilvei.
2 Håndslokkere med pulver/skum inkludert i kurspris.
3 Timepris inkludert fører. Det faktureres minimum 2 timer.
Alle avgifter er ekskl. merverdiavgift, undervisning er uten mva.
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9 Eiendomsforvaltning

9.1 Leie av lokaler
Lokaler pr time 2016 2017

Politiske partiers virksomhet 0, - 0, -

Virksomhet inn under lov om voksenopplæring 0, - 0, -

Virksomhet rettet mot barn under 16 år 0, - 0, -

Arrangement i institusjonens ordinære drift 0, - 0, -

Møtelokaler 160, - 200, -

Gymnastikksal 310, - 350, -

Gymnastikksal m/garderobe 360, - 410, -

Garderober 310, - 350, -

Leie av spesialrom/ undervisningslokaler 470, - 500, -

Fra kl. 16 til kl. 21 betales vask og tilsyn i tillegg til leieprisene. For bruk etter kl. 21 avtales pris basert
på kostnadsdekning.

Ved større arrangementer, overnatting, bruk av spesialrom eller næringsvirks omhet avtales pris basert
på kostnadsdekning.

9.2 Tilsyn og renhold
2016 2017

Tilsyn pr time 460, - 475, -

Renhold pr time 460, - 460, -

Vedlikehold pr time 460, - 475, -

Prisene er justert i forhold til konsumprisindeksen for tjenester med arbeidslønn som dominerende faktor, og
justering mot kostnadsdekkende satser. Prisene gjelder på hverdager mellom kl 07:00 og 15:00. Bruk utover
disse tidene medfører tillegg for overtid etter gjeldende satser.

Prisene er oppgitt uten mva.
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1 0 Miljø - og arealforvaltning
Prisene er endret ut fra selvkostprinsippet. I Handlingsplan 2015 - 2018, budsjett 2015 står detaljert
informasjon om selvkostprinsippet (Pkt 3.6.1.2 Selvkost, s. 49)

10.1 Saksbehandling, tilsyn og kontroll av utslippssaker
Gebyrene er gitt med hjemmel i Forskrif t om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §
16 og Plan - og bygningsloven § 33 - 1.

Timesats
I saker der gebyr beregnes etter medgått tid, settes timesatsen til kr 1 100, -

Søknader om utslippstillatelse for små avløpsanlegg

2016 2017

Ved søknad om ny utslippstillatelse etter § 12 og § 13 i
Forurensningsforskriften:

for anlegg 15 PE 7 000, - 6 500, -

for anlegg fra 15 - 50 PE 14 200, - 13 000, -

for anlegg fra 50 - 2 000 PE 39 000, - 35 000, -

Ved søknad om mindre endring i utslippstillatelsen

for anlegg 15 PE 1 900, - 1 700, -

for anlegg fra 15 - 50 PE 3 500, - 3 000, -

for anlegg fra 50 - 2 000 PE 7 000, - 6 500, -

For tillatelse etter § 20 - 1 i plan - og bygningsloven til etablering av
anlegg med konstruksjoner under bakkenivå:

for anlegg 15 PE 6 100, - 5 000, -

for anlegg fra 15 - 50 PE 9 200, - 8 500, -

for anlegg fra 50 - 2 000 PE 15 300, - 14 000, -

For tillatelse etter § 20 - 1 i plan - og bygningsloven til etablering av anlegg med bygg eller
konstruksjoner over bakkenivå tas gebyrer i henhold til gebyrregulativ for byggesaksbehandling.

Gir kommunen utslippstillatelse eller endrer utslippstillatelsen uten at det foreligger søknad ta s samme
gebyrer som ved behandling av søknad.

Dispensasjon

Behandling av dispensasjoner med hjemmel i Plan - og bygningsloven (fra arealplan, kommuneplan,
reguleringsplan, bebyggelsesplan m.m) eller Forurensningsloven (f.eks. lokal forskrift).

2016 2017

Behandling av dispensasjon 8 800. - 4 000, -

Ulovlig utslipp

For merarbeid i saker der utslipp er etablert i strid med bestemmelser i forskrift om utslipp fra mindre
avløpsanlegg eller arbeid er påbegynt i strid med plan - og bygningsloven § 20 - 1 tas vanlig gebyr med
100 % påslag, likevel minst kr 2 6 5 00. - (2 9 2 00, - i 2016 )
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Manglende ferdigattest

F or merarbeid i for b i nd e l se m ed ferdigattest/midlertidig brukstillatelse vedrøre n de et t il t ak som er
t a t t i b r u k ut en m i d l er t i d i g b r u ks t ill a t e l se e ll er fer d i g a tt es t , t as inntil kr 2 3 00. -

Kontroll

V ed gjennomføring av uli k e k ontrolltiltak , ( som f.eks. b efar i ng , gj e nn o mg a n g av d r i f t s i n s t r u ks,
gj e nn o mg a n g av i nt er n e d r i f t sr ut i n er e t c.) i for b i nd e l se m ed me rk n a d er e ll er u l ov li gh e t so pp fø l g i ng , t as
et e ng a ng s g e b yr.

Ge b yret fas t se tt es i h vert e n ke l t t il fe lle e tt er medgåtte timer, men minst 2 timer.

T ilsyn og k a rtlegging av små avløpsanlegg

Årlig tilsynsgebyr for anlegg 50 PE (små avløpsanlegg): kr 444, - .

Anleggseiere som har blitt belastet med tilsynsgebyr i 2012, 2013, 2014 eller 2015 vil få motregnet et
tilsvarende beløp, sli k at de ikke betaler «dobbelt» gebyr.

F o r enkelt tilsyn i for b i nd e l s e m e d ka r t l e gg i ng av anlegg som er omfattet av
forurensningsforskriften kap 13

2016 2017

for anlegg fra 50 - 2 000 PE 5 000, - 4 500, -

Tilsyn på oljeutskillere
Med forbehold om politisk godkjenning tas tilsynsgebyr på oljeutskillere som flatt årlig gebyr. Beløp vil
bli fastsatt i egen sak.

Utslippstillatelse for oljeutskiller
Ved søknad om ny utslippstillatelse for oljeutskiller tas et engangsgebyr på kr 5 250. - (5 000, - i 2015)

Behandling av tiltaks p l a ner ved opprydning i f o ruren s et grunn
Ge by re t v e d b e hand li n g av s ak e r t il k n y tt e t o pp r y dn i n g i for u re n se t g r un n vil b l i b e l a s t e t u t i fr a
t i dsb r uk e n v e d s ak s b e ha n d li n g. Kr 1 100, - per medgått time. Ge by re r o g k os tnad e r fr a and re , o g s å d e r
hv o r k o mmun e n må i nnh e nte e k s t er ne utta l e l ser , k o mm e r i t ill e gg.

D i verse
F o r b e hand li n g av k l age o v e r t i d li g er e v e dtak, b e ta l e s i kke nytt g e by r .

F o r av s l ag s v e dtak tas e t g e byr t il s va re nde 75 % av n or m a l t g e by r , li k e v e l m i n s t kr 11 5 00. - ( 13 0 00 , - i
2016 ).

Hv i s t il t aket er av en s li k art at d et i kke o m fa tt es av d e t il t ak som er n ev n t und er g e by rre gu l a t i v for
ut s li pp ssa k er ta s g e by r i h e nh o l d t i l g e by rre gu l a t i v for byggesaksbehand li n g.

10.2 Diverse varsling og kunngjøring
For varsling og kunngjøring etter forskrifter om saksbehandling etter forurensningsloven i
forurensningssaker hvor kommunen ikke er forurensningsmyndighet eller tiltakshaver kreves gebyr fra
tiltakshaver for:

2016 2017

Offentlig kunngjøring 2 300, - 2 000, -

Skriftlig forhåndsvarsling til naboer og andre berørte organisasjoner o.l. 4 600, - 4 000, -

Annonsekostnader dekkes av tiltakshaver direkte. Saksbehandler kan redusere gebyret når det er få
involverte parter. Dersom overordnet myndighet ber kommunen om å kunngjøre/varsle saker/tiltak
etter annet lovverk, kreves gebyrer som angitt ovenfor.
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10.3 Byggesaksbehandling

1 0.3.1 .1 1 . Hvordan gebyret beregnes
Gebyret beregnes for hvert enkelt bygg/arbeid/enhet. For flere små arbeider på en e i e nd om , b ere gn es
g e b y ret und er e tt .

Ge by re t gj e l d e r k o mmun e ns (bygn i ng s mynd i gh e t e n s ) b e hand li ng i for b i nd e l s e m e d t il tak e t. Ge by re r o g
kos tnad e r fr a and re , o g s å d e r hv o r ko mmun e n må i nnh e nte eks t er ne utta l e l se r, sakkyndig bistand e t c. ,
k o mm e r i t ill e gg.

Ge b yr for o ppm å li n g og t i ng l ys i n g ko mm er i t ill e g g n år g re n se ju s t er i n g e ll er d e li n g gj e nn o m føres. Ved
behov for behandling etter jordloven, kan det komme gebyr for dette i tillegg.

F o r a re a l b ere gn i n g b r uk e s i d e tt e re gu l a t i v e t b r uk s a re a l b ere gn e t e tt e r « F ors k r i f t o m t e k n i s ke krav t i l
byggverk» ( ”bygg t ek n i sk for s k r i f t” ) a v 26 . 0 3 . 1 0 m e d i k r a f tt re d e l ses dato

1 . 0 7 . 1 0 og med senere endringer 9. des 2014 som trådte i kraft 1. jan 2015 .

I t ill e g g b ere gn es b r u ksareal und er t erre n g f u ll t ut , og å p e n t areal e tt er NS 3 9 4 0 for d et areal som
li gg er m er e n n 1 ,0 m i nn e n for y tt erka nt en av ut kra g et t akover d ek n i n g , f.eks. car p or t er, over d ekke d e
t errasser og li gn e nd e. Men area l er for mu li g e fra mt i d i g e e t as j er for h ver 3 . m e t er, t as i kke m e d, altså
areal og rom med høyde 4,9 m eller mer, jf. veiledning om grad av utnytting figur 2 - 20 .

«Plan og bygningsloven» er forkortet med «pbl» og v e d h e nv i s n i ng t i l «f ors k r i f t o m bygg es ak» er d e t
n e d e n fo r ang i tt ”Bygg es ak sfors k r i f t e n”.

Gebyrene beregnes for det betalingsregulativ som gjelder på det tidspunkt bygningsmyndigheten
anser saken for å være komplett og derved klar til behandling.

1 0.3.1 .2 2. Søknader
F o r b e hand li ng av bygn i n g s m ess i ge a r b e i d e r i m e dh o l d av pbl § 20 - 3, jf. § 2 0 - 1, b ere gn e s g e b yr e tt e r
s a m l e t a re al fo r a ll e e t a s j e r s a m t l of t o g k j e ll e r og diverse konstruksjoner som gir bruksareal m e d :

2016 2017

P e r påb e gynt 50 m² f o r de f ørs te 200 m²* 5 500, - 5 000, -

F o r d e n es t e a re a l e r, fra 200 m ²* t i l 100 0 m ²,
p e r påb e gynte 50 m²

3 300, - 3 000, -

F o r d e n es t e a re a l e r, fra 1 00 0 m ² t i l 2 00 0 m ²,
p e r påb e gynte 50 m²

2 200, - 2 000, -

F o r de n es te a re a l e r, fra 2 000 m², tas kr p e r påb e gynte 50 m² 1 100, - 1 000, -

F o r l a g er h a ll e r o l . t as 5 0 % av n or m a l t g e b yr. For bygninger med både
lagerarealer og arealer som ikke kvalifiserer for fullt gebyr, regnes først
gebyr for arealer som kvalifiserer for fullt gebyr, og deretter lagerarealer.
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Minstepriser ved søknadsbehandling 2016 2017

Minstepris for alle søknader 11 000, - 10 000, -

For tillatelser til 1 ny bruksenhet/boenhet/hytteenhet 24 000. - 22 000. -

Tillegg per bruksenhet/boenhet utover den første
bruksenheten/boenheten/hytteenhet (regnes fra 2. til 10. bruksenhet)

12 000, - 11 000, -

- fra den 11. – 20. bruksenheten gis det 40 % rabatt, og det regnes
følgende sats per bruksenhet

7 200, - 6 600, -

- fra den 21. bruksenheten og utover gis det 60 % rabatt, og det
regnes følgende sats per bruksenhet

4 800, - 4 400, -

- endring fra enebolig til enebolig med bileilighet under 80 m² 12 000, - 11 000, -

- for hybelbygg er minimumsgebyr per hybel/hybelleil. inntil 30 m² 2 400, - 2 200, -

- for skogshusvære, seterhusvære o.l. varierende 10 000, -

- dersom det forut for søknad om ny hytte er tatt fullt gebyr for
utslippstillatelse, tas det 75 % av det gebyr som eller skulle vært tatt.

Anlegg etter § 20 - 1 med fyllinger og m a sseutt a k

V o l um re gn e s ut o g d e t tas gebyr p e r påb e gynt 1000 m3 2016 2017

For de første 50 000 m³ ( p e r påb e gyn t 100 0 m³) 2 200 , - 2 000 , -

li k eve l m i n s t 8 800, - 8 000, -

For de neste mengder, fra 50 000 m³ til 100 000 m³ 1 100, - 1 000, -

For mengder over 100 000 m³ 220, - 200, -

I tilfeller der det er laget reguleringsplan for formålet på forhånd, tas 50 % gebyr.

Veg - , kabel - og ledningsanlegg

- p e r påb e gynt 100 m 2016 2017

Per påbegynte 100 m for de første 1 000 m 2 200, - 2 000, -

li k eve l m i n s t 8 800, - 8 000, -

Minstepris på stikkledninger inntil 100 m 2 200, - 2 000, -

For de neste lengder mellom 1 000 m og 2 000 m, per påbegynte 100 m 1 100, - 1 000, -

For de neste lengder over 2 000 m, per påbegynte 100 m 220, - 200, -

For sjøkabel tas 75 % av gebyrene angitt ovenfor.
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Deling (§ 20 - 1 m. fl.)

2016 2017

For nye tomter 12 000, - 11 000, -

for tilleggsareal inntil 500 m² 3 300, - 3 000, -

for tilleggsareal inntil 1000 m² 6 600, - 6 000, -

for tilleggsareal inntil 5 000 m² 10 000, - 9 000, -

for tilleggsareal inntil 15 000 m² 12 000, - 11 000, -

for tilleggsareal over 15 000 m² 15 000, - 13 000, -

Når flere eiendommer opprettes i samme vedtak, tas fullt gebyr for en av eiendommene og i tillegg
halvt gebyr for hver av de andre eiendommene.

Separat sø k nad om igangsettingstillatelse etter pbl § 21 - 2

2016 2017

For hver igangsettingstillatelse 6 600, - 6 000, -

For hver igangsettingstillatelse for tiltak større enn 1000 m² BRA allikevel 13 200, - 12 000, -

For eneboliger tas kr 3 000, - (kr 3 300 i 2016) for eventuell igangsettingstillatelse nr. 2, 3, 4 osv.

Dispensasjoner: Dersom det i samme vedtak godkjennes flere dispen sasjoner, tas fullt gebyr for 1.
dispensasjon, halvt gebyr for andre dispensasjon og minimumsgebyr for ytterligere dispensasjoner.

Dispensasjoner (pb l § 1 9 ) fr a a re a l p l a n , k o mmun e p l a n , re gu l er i ng s p l a n , b e bygg e l ses p l a n,
markaloven, p l a n - o g bygn i ng s l o v og lignende:

2016 2017

Per dispensasjon 8 800, - 8 000, -

Ved små og ukompliserte tiltak som ikke er i 100 m beltet langs vann eller vassdrag, med areal på
inntil 50 m² (70 m²) og der det ikke trengs innhenting av uttalelser( - r) og/eller politisk behandling, tas
halvt gebyr for dispensasjoner nevnt ovenfor, dvs. kr 4 000, - (kr. 4 400, - i 2016).

For terrasser, plattinger, o.l. uten bruksareal, der det ikke trengs innhenting av uttalelser( - r) og/eller
politisk behandling og for ansvarsrett tas for dispensasjoner nevnt ovenfor kr 2 000, - (kr 2 200, - i 2016)

Dispensa sjoner fra forskrifter til plan - og bygningsloven (pbl § 19), dispensasjoner fra vegloven eller
fra andre lover samt fra parkeringsforskriften:

2016 2017

Per behandling 4 400, - 4 000, -

10.3.1 Ansvarsrett for selvbyggere
F or b e hand li n g a v sø kna d om an sv a rsre t t e tt er bygg esa k sfors k r i f t e n s § 6 - 8 og § 9 - 2 ( se l v b y gg er), jf.
pb l § 2 3, t as for h ver e n ke l t se l v b y gg er:

2016 2017

Per søknad 2 200, - 2 000, -
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10.3.2 Ansvarsrett i tiltaksklasse 1 for foretak med mangelfull kompetanse
Søknad om godkjenning av ansvarsrett etter byggesaksforskriftens § 11 - 4, 6. ledd for foretak som ikke
har forskriftsmessig utdanning og/eller praksis

2016 2017

Per søknad 4 400, - 2 000, -

10.3.3 Søknader som kan forestås av tiltakshaver
F o r b e hand li ng av sø knad e r e tt e r p l a n - o g bygn i ng s l o v e ns § 2 0 - 4, b ere gn e s g e byr e tt e r s am l e t a re al
fo r a ll e e ta s j e r s amt l of t o g kj e ll e r.

2016 2017

P e r påb e gynt 50 m² 2 200, - 2 000, -

- li k e v e l m i n s t 6 600, - 6 000, -

F o r t il t ak e tt e r § 3 - 2 ( driftsbygninger i landbruket) e r i n s t a ll a s j o n e r i n k l ud er t i g e b y re t. For
driftsbygninger som mangler oppdeling på samme vis som en lagerhall, tas 50 % av gebyrene nevnt
ovenfor, men det tas ikke gebyr mindre enn minstegebyret angitt ovenfor .

For diverse mindre tiltak tas reduserte gebyrer, se videre i dette reglementet.

D e t v i se s fo r ø v r i g t i l byggesaksforskriftens § 3 - 1 ( m i n d r e t il t ak på b e bygd e i e n d o m) o g § 3 - 2
(a l m i nn e li ge d r i f t s bygn i ng e r i l andb r uk e t) o g pbl § 2 0 - 4 c o g § 30 - 5 ( midlertidige bygn i ng er ,
k o n s t r uk s j o n e r e ll e r an l e gg fo r i nnt i l 2 å r ).

10.3.4 Spesielle saker
Riving av bygninger:

Bygningens størrelse: 2016 2017

inntil 50 m² 2 200, - 2 000, -

mellom 50 m² og 100 m² 4 400, - 4 000, -

mellom 100 m² og 500 m² 8 800, - 8 000, -

mellom 500 m² og 1 000 m² 17 600, - 16 000, -

mellom 1 000 m² og 5 000 m² 26 400, - 24 000, -

større enn 5 000 m² 35 200, - 32 000, -

G e byr fo r evt. an s va rsre tt( - er ) fo r sø knad e r e tt er § 20 - 1 e ) kommer i tillegg.

Mindre arbeider som tilbygg/påbygg/uthus og lignende/bruksendring inntil 20 m², mindre
fasadeendring småhus, sanering av radon, skilt og reklamer etter byggesaksforskriftens § 3 - 1
d, innhegninger, avkjørsler til kommunal vei, attester, bekreftelser og uttalelser

2016 2017

Per behandling 2 200, - 2 000, -

For søknadspliktige arbeider med ansvarsrett, kommer gebyr for evt. godkjenning av ansvarsrett i
tillegg.

Pipe r , oljet a n k e r , m i nd r e søk n a d s p li k t i g e anlegg med flytende brensel eller gas s som i kke i nng år i
a nn e n søk n a d:
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2016 2017

Gebyr 2 200, - 2 000, -

For piperehabilitering tas det samme gebyret, men det tas ikke gebyr for evt. ansvarsrett i tillegg.

Installasjoner i større fyringsanleg g , s o m i kke i n n g år i ann e n s ø kna d , for mer enn èn boenhet eller
for mer enn èn landbrukseiendom

2016 2017

Gebyr 8 800, - 8 000, -

G e b yr fo r eventuell godkjenning av a n s va rsre t t kommer i tillegg.

A r b e i d e r m e d il d s t e d so m i kke e r unnt a t t fr a k r av e t o m s ak s b e h a nd li n g e tt e r bygg es ak sfors k r i f t e ns §
4 - 1 c) 5 :

2016 2017

Gebyr i n k l ud er t evt. godkjenning av an s va rsre t t 1 100, - 1 000, -

H eis, rullet r app, rullefortau, løfteinnretning o. l

2016 2017

M e d m i nd r e de i nngår i nye bygn i ng e r so m b e hand l e s s amt i d i g m e d
i n s ta ll a s j o n e n

4 400, - 4 000, -

trappeheis 2 200, - 2 000, -

Diverse tilta k , blant annet etter pbl § 20 - 1 som s k ilt, re k l ame, større fasadeendringer, ventilasjon,
murer, le ve gger, støys k jermer, antenner, brannalarmanlegg, tennisbaner, ballbinge r , brygger og
li gn e nd e k o n s t r uk s j o n er , s a m t ba sse ng , b rø n n o g dam , vå r b e hand li n g i f or b i nd e l s e m e d a nn e t
l o vverk, bruk av nabogrunn og bru k sendring som ikke gir nye bruksenheter tas kr

2016 2017

Pr behandling 6 600, - 6 000, -

For brygger i henhold til bryggeveilederen vedtatt 12.5.15 i gjeldende områder i Randselva og
Storelva eller for brygger i henhold til senere versjoner/kommuneplanbestemmelser, tas

2016 2017

Gebyr 3 300, - 3 000, -

Bruksendring av bygninger:

Størrelsen på arealet som bruksendres: 2016 2017

Minstepris for alle søknader 6 600, - 6 000, -

Per påbegynte 100 m² for de første 500 m² 5 500, - 5 000, -

For de neste arealer fra 500 til 1 000 per påbegynte 100 m² 3 300, - 3 000, -

For de neste arealer fra 1 000 til 2 000 per påbegynte 100 m² 2 200, - 2 000, -

For de neste arealer, fra 2 000 m², tas per påbegynte 100 m² 1 100, - 1 000, -
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Dersom bruksendringen inkluderer nye bruksenheter/boenheter , tas minstegebyr for dette i fra punkt
2 dersom dette gir høyere gebyr enn i tabelle n over.

U teservering

2016 2017

M i d l er t i d i g i nnt i l e tt å r s va r i gh e t 2 200, - 2 000, -

F o r l e ng r e va r i gh e t . 6 600, - 6 000, -

F o r b e hand li n g a v revidert sø k nad b ere gn e s 5 0 % a v n or ma l t g e by r .

F o r m un t li g/skriftlig å a v k lar e o m e t t il t ak etter annet lovverk k re v e r sø k n a d e ll e r i ng e n b e h a nd li n g j fr .
By gg e saksforskr i f t e n s § 4 - 3 og pb l § 20 - 6 , og for brakkerigg på bygg e p l a ss , tas i kke g e by r .

For sk r i f t li g b e k ref t e l s e på unntak fr a saksbehandling og kontroll, med henvisning til
saksbehandlingsforskriftens § 4 - 1 og/eller pbl § 20 - 5 eller andre lover/bestemmelser tas ikke gebyr,
men det tas gebyr for eventuelle dispensasjon( - er).

F o r b e hand li n g a v k la ge o v e r e t t i d li g er e v e dtak, b e ta l e s i kke nytt g e by r .

K os tnad er for e nga s j er i n g a v sa kk yndig hjelp for s p es i f i ser t e ut re dn i ng s - og k o nt ro ll o ppgav e r
b e l a s t e s e tt e r m e dgåtte utg i f t e r p l u s s 10 % i adm i n i s t r a s j o n s t ill e gg.

I a v slags v ed t a k ta s e t g e b yr t il s va re nd e 75 % a v n or ma l t g e b y r , li k e v e l m i n s t kr 12 000, - (13 000, - i
2016) for behandling av søknader om dispensasjon( - er) for tiltak som førøvrig er unntatt etter pbl § 20 -
5 samt for søknader og/eller dispensasjoner o.l. som har med tiltak etter pbl § 20 - 4 å gjøre. Det tas
likevel minst kr. 24 000, - (26 000, - i 2016) for avslagsvedtak for søknader om tillatelse og/eller
dispensasjoner o.l. som har med tiltak etter pbl § 20 - 1 / 20 - 3 å gjøre.

D erso m s ø k n a den t r e kk es e tt er at d e t e r gj or t v e dtak i s ak e n, må d e t v e d e v e ntu e l l anmodning om
reduksjon av g e b yret se nd e s sø k n ad t i l M il j ø - o g a re a l for va l tn i ng , slik at bygningsmyndigheten kan
avgjøre o m h e l e gebyret skal opprettholdes eller om g e b y re t s kal reduseres .

I s a ke r d e r arbeid er påbegynt i strid med plan - og bygningslovens b es t e mm e l se r e ll e r ut før t i
s t r i d m e d d i sse , t as for behandling etter plan - og bygningslovens § 20 - 1 / § 20 - 3 va n li g
saksbehandlings g e b yr pluss 100 % påslag, likevel minst kr 20 000, - (22 000, - i 2016).

I s a ke r d e r arbeid er påbegynt i strid med plan - og bygningslovens b es t e mm e l se r e ll e r ut før t i
s t r i d m e d d i sse , t as for behandling av andre tiltak enn etter plan - og bygningslovens § 20 - 1 / § 20 - 3
va n li g saksbehandlings g e b yr pluss 100 % påslag, likevel minst kr. 10 000, - (11 000, - i 2016).

F or merarbeid i for b i nd e l se m ed ferdigattest/midlertidig brukstillatelse vedrøre n de et t il t ak som er
t a t t i b r u k ut en m i d l er t i d i g b r u ks t ill a t e l se e ll er fer d i g a tt es t , t as
kr 10 000, - (11 000, - i 2016) .

1 0.4 Parkeringsforskrift – Frikjøp
Kommunestyret vedtok 29.10.2009 Forskrift om parkering. Frikjøp settes til kr 130 000 (130 000 i
2016 ) per parkeringsplass, og vurderes årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen.

1 0.5 Kart - og oppmålingsarbeider
Med hjemmel i lov om eiendomsregistrering (m atrikkelloven).

1. Oppretting av matrikkelenhet

1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Areal i m2 2016 2017

Fra og med Til og med

0 1 500 24 500, - 24 500, -

1 501 3 000 29 500, - 29 500, -
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Deretter pr. overskytende daa 600, - 600, -

For regulerte felt der tomtene grenser inntil hverandre kan det gis følgende rabatt:

- fra og med den 6. tomta gis det 10 % rabatt, og det regnes følgende satser
pr. enhet:

-

0 1 500 23 275, - 22 050, -

1 501 3 000 28 025, - 26 550, -

- fra og med den 11. tomta gis det 15 % rabatt, og det regnes følgende
satser pr. enhet:

-

0 1 500 20 825, - 20 825, -

1 501 3 000 25 075, - 25 075, -

1.2 Oppretting av uteareal på eierseksjon

Gebyr for tilleggsareal pr. eierseksjon:

Areal i m2: 2016 2017

Fra og med Til og med

0 30 3 000, - 3 100, -

31 75 4 500, - 4 600, -

76 300 7 600, - 7 700, -

301 600 11 000, - 11 100, -

601 900 14 500, - 14 600, -

901 1 200 17 500, - 17 600, -

1 201 1 500 21 000, - 21 100, -

Deretter pr. overskytende daa 600, - 600, -

1.3 Oppretting av anleggseiendom

Gebyr for oppretting av anleggseiendom faktureres etter medgått tid.

1.4 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsfor retning
Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kr 2 000, - ( 2 000, - i 2016).
I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning.

2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når sa ken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg
matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, settes til 1/3 av gebyrsatsene.

3. Grensejustering

Areal i m2 2016 2017

Fra og med Til og med

0 150 6 500, - 6 500, -

151 300 9 000, - 9 000, -

301 500 11 500, - 11 500, -
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4. Tilleggsareal/ arealoverføring

4.1 Grunneiendom

Ved tilleggsareal/ arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Tilleggsareal/
arealoverføring utløser dokumentavgift.

Areal i m2 2016 2017

Fra og med Til og med

0 150 15 500, 9 000, - -

151 300 15 500, - 15 500, -

301 500 20 500, - 20 500, -

Tilleggsareal/arealoverføring pr. nytt påbegynte 500 m² medfører en økning med kr 600, -

5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning

2016 2017

For inntil 2 punkter 6 000, - 6 000, -

For overskytende grensepunkter, pr. punkt 700, - 700, -

6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt /
eller klarlegging av rettigheter

2016 2017

For inntil 2 punkter 9 500, - 9 500, -

For overskytende grensepunkter, pr. punkt 1 750, - 1 750, -

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

7. Gebyr for kartforretning over punktfeste

2016 2017

For kartforretning over punktfeste 13 000, - 13 000, -

Hvis det er unødvendig med merking og måling i marka 9 000, - 9 000, -

8. Gebyr for plassering av bygg

2016 2017

1. gangs utsetting 7 000, - 7 000, -

2. gangs utsetting 3 500, - 3 500, -

Merverdiavgift kommer i tillegg.

9. Gebyr for oppmålingsforretning til landbruk - eller allmennyttige formål

For oppmålingsforretninger over parseller/eiendommer til landbruks - eller allmennyttige formål, betales
etter medgått tid, begrenset til maksimum halvt gebyr ette r pkt. 1, 3, 4, 5 og 6. Eksempelvis areal til
infrastruktur.

10. Medgått tid

Gebyr for oppmålingstekniske arbeider og arbeider etter matrikkelloven som ikke kan beregnes etter
foranstående satser, beregnes etter medgått tid.
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Pr. time 2016 2017

Feltarbeid 1 350, - 1 350, -

Kontorarbeid 1 100, - 1 100, -

For fradeling av festetomter med målebrev beregnes 4 timer kontorarbeid. For fradeling av festetomter
med målebrev, men målt i lokalt nett i sin tid, faktureres etter medgått tid, begrenset til maks. halvt
gebyr etter punkt 1.1.

Merverdiavgift kommer i tillegg for de arbeider som ikke er utført som myndighets - oppgave.

11. Megleropplysninger

2016 2017

Standard meglerpakke 2 000, - 2 200, -

Merverdiavgift kommer i tillegg.

12. Seksjonering

2016 2017

Saksbehandling = 3GG 2 580, - 2 580, -

Saksbehandling med befaring =5GG 4 300, - 4 300, -

Gebyret for seksjonering reguleres av Stortinget, og forholder seg til rettsgebyr (GG).

13. Utstedelse av matrikkelbrev

2016 2017

Matrikkelbrev inntil 10 sider 175, - 175, -

Matrikkelbrev over 10 sider 350, - 350, -

Disse maksimalsatsene fastsettes av Statens kartverk. (Matrikkelforskrift §16 pkt.4)

10.5.1.1 Kartkopier mm.

2016 2017

Papir A4 21,0 x 29,7 20, - 20, -

Papir A3 29,7 x 42,0 20, - 20, -

Papir A2 42,0 x 59,5 40, - 40, -

Papir A1 59,5 x 84,0 50, - 50, -

“ 61,0 x 76,0 50, - 50, -

“ 70,0 x 90,0 50, - 50, -

Polyesterfilm

A4 40, - 40, -

A3 50, - 50, -

A2 100, - 100, -

A1 120, - 120, -

61,0 x 76,0 120, - 120, -

70,0 x 90,0 140, - 140, -
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10.5.1.2 Utplotting av digitale kart - og plandata:

201 6 201 7

A4 40, - 40, -

A3 50, - 50, -

A2 100, - 100, -

A1 120, - 120, -

61,0 x 76,0 120, - 120, -

70,0 x 90,0 140, - 140, -

10.6 Planbehandling
1. Beregnings - og faktureringstidspunkt

Gebyr fastsettes ut fra enhver tids gjeldende betalingsreglement på faktureringstidspunktet. Gebyr
faktureres når planforslaget har vært til politisk 1. gangsbehandling. Oppstartsgebyr faktureres etter
avholdt oppstartsmøte. Gebyr for mindre endringer faktureres etter vedtak. I saker som avsluttes
und erveis i planprosessen, faktureres gebyret når saken avsluttes.

2. Gebyrfritak

Det beregnes ikke gebyr for følgende formål:

• Offentlig samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i hovedsak uten bebyggelse
• Grønnstruktur
• Forsvaret
• Landbruks - , natur - og friluftsformål
• Bruk og vern av sjø og vassdrag

Samlet gebyr for planbehandling vil maksimalt kunne beløpe seg til kr 544 400, - (544 400, - i 2016).

3. Gebyrpliktige plansaker
a) Mindre endring av reguleringsplan (jf. pbl. § 12 - 14, 2. ledd)

2016 2017

1 Små/ bagatellmessige endringer (gjelder lokale forhold,
sendes ikke til regionale myndigheter)

16 000, - 16 000, -

2 Mindre endring
(sendes til regionale myndigheter)

41 500, - 41 500, -

3 Små/ bagatellmessige endringer som avsluttes eller gis
negativt vedtak

8 000, - 8 000, -

4 Mindre endring som avsluttes eller gis negativt vedtak 20 700, - 20 700, -

b) Detaljreguleringer (jf. pbl. § 12 - 12)
Oppstartsgebyr faktureres etter avholdt oppstartsmøte. Videre faktureres gebyr etter politisk 1.
gangsbehandling og vedtak om å fremme planforslaget, etter summen av punkt 2 - 4 i tabellen
nedenfor.

2016 2017

1 Oppstartsgebyr

Detaljregulering uten politisk oppstartsak

Detaljregulering med politisk oppstartsak

30 000, -
40 000, -

30 000, -
40 000, -

2 Enhetsgebyr for sakstype

Detaljregulering u/ planprogram og endring av
reguleringsplan

86 500, - 86 500, -

Detaljregulering m/ planprogram og KU 173 000, - 173 000, -



Ringerike kommune 26 Betalingsreglement 201 7

2016 2017

3 Arealgebyr for planområde (se pkt. 2)

For planområdets areal inntil 100.000 m2 betales pr. m2 4,75 4,75

4 Arealgebyr for bebyggelse og anlegg
Det beregnes gebyr for areal både over og under terreng.
Parkering under bakken medregnes ikke. Det beregnes ikke
gebyr for den del av nytt areal som overstiger 100.000 m2

BRA. Det beregnes ikke gebyr for den del av eksisterende
areal som overstiger 50.000 m2 BRA.

For ny bebyggelse og anlegg inntil 100.000 m2 BRA
beregnes for hver m2 BRA

9,90 9,90

For eksisterende bebyggelse og anlegg inntil 50.000 m2 BRA
beregnes for hver m2 BRA

6,90 6,90

4. Enhetsgebyr for avslag

For plansaker behandlet etter pbl. § 12 - 11 der kommunen ikke finner grunn til å fremme planforslaget,
beregnes et enhetsgebyr for avslag.

2016 2017

Gebyr 40 000, - 40 000, -

For plansaker behandlet etter pbl. § 12 - 11 der kommunen ikke finner grunn til å fremme forslaget, men
avslaget kreves forelagt kommunestyret, beregnes et enhetsgebyr for avslag.

2016 2017

Gebyr 45 000, - 45 000, -

5. Enhetsgebyr for avslutning av plansaker etter pbl. § 12 - 11:

For saker som avsluttes etter oversendelse og gjennomgang av planforslag (kun saksframlegg
mangler) faktureres enhetsgebyr for sakstype jf. pkt. 3 b) punkt 2.

Dette gjelder for avslutning av saker, enten etter skriftlig tilbaketrekking, eller som følge av manglende
oppfølging fra forslagsstiller. Dersom kommunen ikke har mottatt tilbakemelding fra forslagsstiller
innen 3 måneder etter brev med ønske om tilbakemelding, kan kommunen avslutte saken og sende
faktura.

6. Justering av gebyrer etter saksbehandlin gsmengde

Gebyrer skal i utgangspunktet tilsvare selvkost for arbeidet til og med 1. gangs behandling. Gebyrer i
forbindelse med planbehandling, som gjennomgått over, kan reduseres eller oppjusteres ut fra
saksbehandlingsmengde. Dette gjelder også mindre en dringer av reguleringsplaner.

Forhold som kan påvirke justering av gebyret er blant annet:

• Grad av kompleksitet og konflikter i planarbeidet, herunder om eventuelle interessekonflikter
er avklart i forkant av planarbeidet eller ikke.

• Enkle grunneierforhol d versus mange parter involvert.
• Kvalitet på materiale som oversendes kommunen til de ulike behandlingene.
• Dersom kommunen må bruke ekstra tid på bearbeiding (utover det som er «vanlig») kan det

også tas gebyr for medgått tidsbruk. Timesats er kr. 1 100, -
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1 0.7 Landbruk

Konsesjon/konsesjonssaker

2016 2017

For behandling av søknader om konsesjon ved erverv av fast
eiendom - enkle/kurante saker

2 000, - 2 000, -

Der kjøpe - eller leiesum overstiger 2 millioner 3 000, - 3 000, -

Der kjøpe - eller leiesum overstiger 3,5 millioner 5 000, - 5 000, -

I de tilfeller hvor det søkes konsesjon fordi eieren ikke oppfyller
boplikten

Ingen gebyr Ingen gebyr

Deling/delingssaker

For behandling av søknader om deling etter Jordloven betales kr 2 000, -

Fellingsavgifter til viltfondet, storvilt

2016 2017*

Voksen elg 510, -

Elgkalv 220, -

Voksen hjort 350, -

Hjortekalv 210, -

Rådyr Ingen avgift Ingen avgift

*Det er ikke satt opp avgift for 2017 da den ikke bestemmes før i august 2017. Miljødirektoratet setter
maksumumsavgift for art og alder.

For hjortevilt blir avgiften politisk bestemt for hver år. Fellingsavgift betales etterskuddsvis.
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11 Salgs - og skjenkeavgifter
Alle som innehar en salgs eller skjenkebevilling skal hvert år betale et gebyr til kommunen, jfr.
alkohollovens § 1 - 7. Gebyret skal beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig
drikk.

Satsene fastsettes i statlige forskrifter. Ringerike k ommune følger de til en hvert tid gjeldende
maksimalsatser.

Minstegebyr
Minstegebyret for å inneha en salgsbevilling fastsatt til kr. 1.480, - pr. år. Minstegebyret for å inneha en
skjenkebevilling er kr. 4.400, - pr. år.

Gebyret betales etter følgende satse r:

11.1 Salg av øl
• 0,20 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold

mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol).

11.2 Skjenking av alkoholholdig drikk
• 0,4 4 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig d rikk med alkoholinnhold

over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol).
• 1,1 8 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 (alkoholholdig drikk med alkoholinnhold

over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol).
• 3,87 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 (alkoholholdig drikk med over 22

volumprosent alkohol).

11.3 Ambulerende skjenkebevilling og kunnskapsprøve
Kommunen fastsetter gebyrene for ambulerende skjenkebevilling og kunnskapsprøven. Her er det
satt st atlige maksimalsatser.

2016 2017

Skjenking ved ambulerende bevilgning 340, - 340, -

Kunnskapsprøve 400, - 400, -
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1 2 Begravelse, bisettelse, gravsted, vielse m.v.
Prisene fastsettes av Ringerike kirkelige fellesråd.

2016 2017

Kommunens innbyggere

Preludering (ca. 20 min før seremoni) 520, - 550, -

Akkompagnement til solist/ solospill 650, - 700, -

Leie av kirke hvis ikke medlem av DNK 3 850, - 3 900, -

Organist hvis ikke medlem av DNK 2 100, - 2 200, -

Utenbys innbyggere

Leie av kirke/ krematoriet 3 8 50, - 3 900 , -

Organist 2 100, - 2 200, -

Kremasjonsavgift v/kapasitet 5 500 , - 5 700 , -

Nedsetting urne 1 350, - 1 350, -

Nedsetting kiste 5 500, - 5 500, -

Frakt av urne som skal sendes 720, - 740, -

Preludering (ca. 20 min før seremoni) 520, - 550, -

Akkompagnement til solist 650, - 700, -

Feste av gravsted

Festegrav og grav etter friperioden (20 år) 210, - 210, -

Festeavgift , kr 210 pr år, innkreves forskuddsvis hvert 3. år 630 , - 630, -

Festeavgift fra 1. dag for utenbys avdød (årsavgift) 210 , - 210 , -

Navnet minnelund: leie av gravminne og gravstell i 20 år 6 900, - 7000, -

Navnet minnelund: tillegg for utenbysboende 4 200, - 4300, -

Stell av graver
Inkluderer planting av vår - og sommerplanter og
vanning/luking

Årspris 1 200, - 1 250, -

Høstplanting 250, - 250, -

Krans til jul 250, - 250, -

Vanning av blomster på gravsted, krever plantekasse 820, - 850, -

Arbeid på kirkegården

Oppretting av standard gravminne, minimum 600, - 600, -

Oppretting av større gravminne enn standard faktureres etter
medgått tid

Gjenoppsetting av standard gravminne med sokkel 900, - 950, -

Oppsetting av større gravminner enn standard faktureres etter
medgått tid

Timepris for kirketjener fastsettes til 450, - 500, -

Timepris for maskin med fører fastsettes til 900, - 900, -
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12.1 Utleie av kirkebygg til ikke - kirkelige handlinger
Konserter og andre arrangementer som arrangeres av menighetsrådet

Fastsettes mellom kirkevergen og det aktuelle menighetsråd. I utgangspunktet skal minimum
fellesrådets faktiske utgifter til lys/varme, renh old, lønn og administrasjon dekkes.

Konserter og andre arrangement som menighetsrådet ikke arrangerer
Leie tilsvarende 10 - 20 % av billettinntektene. Minimumsleie hverdager er kr 3. 9 00, - .

Minimumsleie lørdag/søndag er kr 5.000 , -

For påfølgende konserter sa mme dag er det 50% leie på konsert nr 2.

Samme pris gjelder for leie av kirke til øvelse, som blir avhold en annen dag enn konsertdagen.
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1 3 Renovasjon

Renovasjon utføres av Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, som er et interkommunalt
aksjeselskap eid av Ringerike, Hole samt kommunene Gran, Lunner og Jevnaker i Oppland fylke.

2016 2017*

Renovasjonsgebyr, husholdning 140 l dunker 2 975, -

Renovasjonsgebyr, husholdning 240 l dunker/ 140 l sekk 4 760, -

Renovasjonsgebyr, husholdning 360 l dunker / 140l sekk 8 925, -

Gangtillegg 10 – 30 m 337,50

Gangtillegg 30 – 50 m 650, -

Gangtillegg 50 – 100 m 962,50

Fradrag for hjemmekomposte r ing av matavfall 250, -

Hytterenovasjon 1 162,50

* Gebyrer for 2017 foreslås i HRAs styremøte 26.10.2016 og behandles av kommunestyret i hver
eierkommune i desember 2016. Priser pr. år inkl. mva. Det faktureres to ganger i året, 15. april og 15.
oktober.

Fullstendig prisoversikt finnes på www.hra.no
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/4662-6  Arkiv: 145  

 

Sak: 204/16 

 

Saksprotokoll - Årsbudsjett 2017 - Handlingsprogram 2017 - 2020 til offentlig høring  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett 2017, Handlingsprogram 2017-2020 og 

betalingsreglement for 2017 på høring. Høringsfrist settes til 4. november. 

2. Driftsbudsjettet for 2017 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme til drift på 1.447,4 mill. kroner, netto avsetninger 46 mill. kroner og et 

resultat lik 0 kroner. Netto driftsresultat 2017 budsjetteres med 46,4 mill. kroner. 

Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. Rammene gis 

som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement (dvs. etter fradrag 

av de inntekter som er direkte henførbare til formålet). 
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3. Det avsettes 46 mill. kroner til disposisjonsfond i 2017. 

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

henhold til den administrative lederstruktur. 

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

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

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

til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2017 er kjent. 

7. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 610,2 mill. kroner, 

fordelt med 311,2 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 299 mill. kroner på 

rentable investeringer for 2017. Investeringsbudsjettet er bindende på 

investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer (kap. 5 i 

Handlingsprogram 2017-2020) og finansiering (kap. 2.2 i Handlingsprogram 2017-

2020). 

8. For finansiering av investeringsbudsjettet 2017 foreslås følgende låneopptak: 

 Låneopptak investeringer inntil 543 mill. kroner, herav kr. 299 mill. kroner til 

rentable investeringer. 

 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende 

avdrag på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles. 

 Serielån 

 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 

lånevilkår. 

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

Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår. 

10. Trekkrettighet på kommunens driftskonto reduseres fra 150 mill. kroner til 100 mill. 

kroner i 2017. 

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

12. Eiendomsskatt fastsettes som i 2016 

13.  Endringer i drifts- og investeringsbudsjettet: 

 

Investeringer 

Kap.3.6.2.11 

Sentrumspassasjen økes med 1. mill.  

G/S-vegbruer over Storelva reduseres med 1. mill (planlegging) 
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Storgt. 21 (Regnbuen) avsetning 5 mill. Vi ber om et notat om hva bygningen er tenkt brukt til 

fremover. 

 

Kap. 3.4.3.5 

Riddergården 

Vi ber om et notat over vedlikeholdsbehov inkl. sprinkelanlegg for Riddergården. 

 

Kap. 3.3.3.3 

Ny: 

Nes skole 2017 – 1 mill     2018 – 11 mill 

 

Budsjett 2017-2019 

 

Formannskapets disposisjonskonto økes med kr 6. mill, budsjettert overskudd reduseres 

tilsvarende.» 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 18.10.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) p.v.a. Sp, Frp og SV som følger saken: 

«1. Rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsprogram 2017-2010, og 

betalingsreglement fra 2017 legges ut på høring med høringsfrist 04.11.16. 

2. I det videre arbeidet med budsjettet vil blant annet følgende prioriteres: 

- at foreslåtte effektiviseringstiltak ikke skal ramme brukerne av tjenestene i form av dårligere 

lærertetthet og mindre bemanning i pleie- og omsorgssektoren. 

- at investeringsnivået ikke må føre til dårligere tjenester for nåværende og framtidige 

innbyggere. 

- ingen økning i antall heltidspolitikere.» 

 

 

Forslag fra Runar Johansen (H) p.v.a H, V, Ap: 

«investeringer 

3.6.2.11 

Sentrumspassasjen økes med 1. mill.  

G/S-vegbruer over Storelva reduseres med 1. mill (planlegging) 

 

Storgt. 21 (Regnbuen) avsetning 5 mill. Vi ber om et notat om hva bygningen er tenkt brukt til 

fremover. 

 

3.4.3.5 

Riddergården 

Vi ber om et notat over vedlikeholdsbehov inkl. sprinkelanlegg for Riddergården. 

 

3.3.3.3 
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Ny: 

Nes skole 2017 – 1 mill     2018 – 11 mill 

 

Budsjett 2017-2019 

 

Formannskapets disposisjonskonto økes med kr 6. mill, budsjettert overskudd reduseres 

tilsvarende.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Ved avstemming mellom rådmannens og Aasens forslag i pkt 1 til ny høringsfrist ble Aasens 

forslag enstemmig vedtatt. 

 

Ved avstemming mellom Runar Johansens forslag til endringer og Aasens forslag til pkt 2 ble 

Johansens forslag vedtatt mot 4 stemmer (Sp, SV og Frp) og er lagt inn som eget pkt 13. 

Aasens forslag som falt følger saken. 

 

Rådmannens forslag pkt 2 -12 ble enstemmig vedtatt. 

 

Fyll inn behandlingen av saken over 
 



Fra: Magnar Ågotnes [Magnar.Agotnes@ringerike.kommune.no] 

Til: Gyrid Løvli [Gyrid.Lovli@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 19.09.2016 08:20:23 

Emne: VS: Dokumenter i fm kommunal behandling av utvikling av Tyristrand idrettsanlegg 

Vedlegg: Finansieringsplan utvikling av Tyristrand idrettsanleggt IFT 2016_2017.pdf; Forslag til selvskyldnergaranti til kommunal 

behandling.pdf; ALT 1_Driftsutgifter i mellomfinansieringsperioden_MNOK 2.4 i tilskudd.pdf; ALT 2_Driftsutgifter i 

mellomfinansieringsperioden_MNOK 1.5 i tilskudd.pdf 

Oversender bakgrunnsmatriale for saken om evt garanti og tilskudd til Tyristubben. 
Magnar  
 
Fra: Bård Risoy [mailto:baarris7@gmail.com]  
Sendt: 18. september 2016 21:41 
Til: Magnar Ågotnes 
Kopi: Tore Isaksen 

Emne: Dokumenter i fm kommunal behandling av utvikling av Tyristrand idrettsanlegg 

 

Hei og takk for godt møte på fredag. 

 

Vedlagt finansieringsplan og to alternative driftsbudsjett for mellomfinansieringsfasen/driftsfase.  

Alternativ 1 er basert på kommunalgaranti og kommunalt tilskudd på 

MNOK 2.4 

Alternativ 2 er basert på kommunalgaranti og kommunalt tilskudd på 

MNOK 1.5 

Begge alternativene muliggjør å realisere prosjektet slik det er planlagt. 

Hvis kommunalt tilskudd blir mindre enn MNOK 1.5 så må vi redusere ambisjonene på det som går på nærmiljøanlegg, følgelig blir 

også spillemidlene redusert med kr 300.000. Parkeringsanlegg er ikke berettiget for spillemidler, men parkeringsanlegget er allerede 

sprengt, så dette tiltaket må vi gjennomføre. 

Håper på en positiv behandling. 

Bare ta kontakt hvis dere trenger mer dokumentasjon. 

 

PS: Når kommunal garanti er over kr 500.000 så kreves det godkjenning fra fylkesmannen.  

http://stagefminternett.fylkesmannen.no/Buskerud/Kommunal-styring/Kommuneokonomi/ 



 

Mvh 

Bård Risøy 

 

 



Post % andel Kostnader

Kontraktspris før kommunalstøtte er avklart, begge baner 89 kr 8 407 271

Kategori 2 tiltak - kunstgressrelaterte tiltak 2 kr 172 860
Kategori 3 tiltak - Etablering av rulleskitrase, asfaltering av plass på
vestsiden av klubbhus, planering av 1000 kvm vest for 7er bane mm. 7 kr 669 295

Etablering av parkeringplasser 2 kr 210 000
Renteutgifter til lån i byggeperioden, 2016-2017 1 kr 90 750
Totalt eksl. Mva kr 9 459 426
Merverdiavgift 25 kr 2 364 857
Totalt kr 11 915 033
FINANSIERINGSPLAN % andel
Spillemidler - mellomfinansieres i Kommunalbanken, inntil estimert
utbetaling i 2021 Fotball 26,9 kr 3 200 000
Spillemidler - mellomfinansieres i Kommunalbanken, inntil estimert
utbetaling i 2021 Nærmiljø 2,5 kr 300 000
Støtte fra Ringerike kommune - mellomfinansieres i Kommunalbanken,
inntil utbetaling i 2017 20,1 kr 2 400 000
Sum offentlig tilskudd 49,5 kr 5 900 000
Egne midler, andeler og sponsor midler. 8,4 kr 1 000 000
Mellomfinansiering av mva kompensasjon, rammestyrt ordning. Estimert
utbetaling i 2017 og 2018. Beregnet 80% refusjon. 16,0 kr 1 911 750
Sparebankstiftelsen Ringerike - Godkjent 21,0 kr 2 500 000
Amerika-arven - Godkjent 0,3 kr 38 000
Andre støtteordninger og stiftelser 0,8 kr 100 000
Langsiktig lånefinansiering 3,9 -kr 465 283
Totalt 100,0 kr 11 915 033

Mellomfinansiering i Kommunalbanken:
Årlige renteutgifter

(Mellomfinansiering)
Årlige renteutgifter ved mellomfinansiering i Kommunalbanken 2016, 4
måneder med gjennomsnittlig MNOK 3,0 (1,65 % rente) - BYGGEPERIODEN
(Er finansiert innenfor rammen) kr 16 500
Årlige renteutgifter ved mellomfinansiering i Kommunalbanken 2017,
gjennomsnittlig MNOK 4,0,0 (1,65 % rente) - BYGGEPERIODEN (Er finansiert
innenfor rammen) kr 74 250
Årlige renteutgifter ved mellomfinansiering i kommunalbanken,
gjennomsnittlig MNOK 4.0 (1,65% rente i bank) - 2018 kr 74 250
Årlige renteutgifter ved mellomfinansiering i kommunalbanken,
gjennomsnittlig MNOK 4,0 (1,65% rente i bank) - 2019 kr 74 250
Årlige renteutgifter ved mellomfinansiering i kommunalbanken,
gjennomsnittlig MNOK 4,0 (1,65% rente i bank) - 2020 kr 74 250
Årlige renteutgifter ved mellomfinansiering i kommunalbanken,
gjennomsnittlig MNOK 1,0 (1,65% rente i bank) - 2021 kr 16 500
Totalt i renteutgifter ved mellomfinansiering i Kommunalbanken kr 330 000

Kategori i ft
spillemidler

Finansieringsplan for prosjekt utvikling av Tyristrand Idrettsanlegg 201 6 - 201 7,
basert på kommunal garanti og tilskudd på M N OK 2.4



Selvskyldnergaranti
1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr

8 . 5 00.000 som IF Tyristubben tar opp til etablering av
kunstgressbaner på Tyristrand

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 8 . 5 00.000 kroner
med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til
dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige
9.350 .000 kroner.

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på l ånet og
opphører etter 20 år med tillegg av inntil 2 år,
jfr garantiforskriftenes § 3 .

4. 3.500.000 kroner er for mellomfinansiering i påvente av utbetaling
av spillemi dler. 1.90 7 .000 kroner er for mellomfinansiering i
påvente av utbetaling av merverdikompensasjon. Dette beløpet er
ikke eksakt da mva kompensasjonsordni ngen er rammestyrt og
rammene blir fastsatt i de årlige budsjettene som administreres av
kulturdeparteme ntet. Det er beregnet at mva kompensasjonen og
spillemidler i sin helhet er tilbakebetalt i løpet av 5 år. Det
langsiktige lånebehovet i kommunalbanken vil da bli på kroner
46 7 . 0 00.



Post 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Normal drift

Årlige renteutgifter ved mellomfinansiering i Kommunalbanken 2016, 2
måneder med MNOK 3,0 (1,65 % rente) - BYGGEPERIODEN (Er finansiert
innenfor rammen i prosjektet) kr 8 250

Årlige renteutgifter ved mellomfinansiering i Kommunalbanken,
gjennomsnittlig MNOK 4,5 (1,65 % rente) - BYGGEPERIODEN (Er finansiert
innenfor rammen i prosjektet) kr 74 250

Årlige renteutgifter ved mellomfinansiering iKommunalbanken i 2018-
2020, gjennomsnittlig MNOK 4.5 1,65% rente) - FELLESUTGIFT kr 74 250 kr 74 250 kr 74 250

Årlige renteutgifter ved mellomfinansiering i Kommunalbanken i 2021,
gjennomsnittlig MNOK 1,0 (1,65% rente) - FELLESUTGIFT kr 16 500

Langsiktig lån i 15 år fra 2022 (kr 500.000, 1,65% rente) kr 37 901

Vedlikeholdsavtale kunstgress - FOTBALL kr 16 000 kr 17 000 kr 17 000 kr 18 000 kr 18 000 kr 18 000

Strøm til belysning (fellesutgift IF Tyristubben) - FELLESUTGIFT kr 15 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000

Etterfylling granulat - FOTBALL kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000

Fellesutgifter som foreslås dekket av hovedstyret i
mellomfinansieringsperioden og i normal drift kr 15 000 kr 94 250 kr 94 250 kr 94 250 kr 20 000 kr 20 000
Utgifter som foreslås dekket av Fotballgruppa i mellomfinansieringsperioden
og i normal drift kr 16 000 kr 22 000 kr 22 000 kr 23 000 kr 39 500 kr 60 901
Totalt utgifter i mellomfinansieringsperioden og normal drift fra
2022 kr 8 250 kr 31 000 kr 116 250 kr 116 250 kr 117 250 kr 59 500 kr 80 901
INNTEKTER
Treningsavgifter kr 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 65 000 kr 70 000
Turnering/cup kr 40 000 kr 40 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 50 000
Reklameinntekter kr 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 50 000
Inntekter totalt kr 150 000 kr 150 000 kr 160 000 kr 165 000 kr 170 000
Driftsbudsjett - Balanse kr 33 750 kr 33 750 kr 42 750 kr 105 500 kr 89 099

Driftsbudsjett i mellomfinansieringsperioden 201 6 - 2021 og normal drift - basert på
kommunal garanti og tilskudd på M N OK 2.4



Post 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Normal drift

Årlige renteutgifter ved mellomfinansiering i Kommunalbanken 2016, 2
måneder med MNOK 3,0 (1,65 % rente) - BYGGEPERIODEN (Er finansiert
innenfor rammen i prosjektet) kr 8 250

Årlige renteutgifter ved mellomfinansiering i Kommunalbanken,
gjennomsnittlig MNOK 5,4 (1,65 % rente) - BYGGEPERIODEN (Er finansiert
innenfor rammen i prosjektet) kr 89 100

Årlige renteutgifter ved mellomfinansiering iKommunalbanken i 2018-
2020, gjennomsnittlig MNOK 5,4 1,65% rente) - FELLESUTGIFT kr 89 100 kr 89 100 kr 89 100

Årlige renteutgifter ved mellomfinansiering i Kommunalbanken i 2021,
gjennomsnittlig MNOK 1,9 (1,65% rente) - FELLESUTGIFT kr 31 350

Langsiktig lån i 15 år fra 2022 MNOK 1,4 (1,65% rente) kr 106 123

Vedlikeholdsavtale kunstgress - FOTBALL kr 16 000 kr 17 000 kr 17 000 kr 18 000 kr 18 000 kr 18 000

Strøm til belysning (fellesutgift IF Tyristubben) - FELLESUTGIFT kr 15 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000

Etterfylling granulat - FOTBALL kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000

Fellesutgifter som foreslås dekket av hovedstyret i
mellomfinansieringsperioden og i normal drift kr 15 000 kr 109 100 kr 109 100 kr 109 100 kr 20 000 kr 20 000
Utgifter som foreslås dekket av Fotballgruppa i mellomfinansieringsperioden
og i normal drift kr 16 000 kr 22 000 kr 22 000 kr 23 000 kr 54 350 kr 129 123
Totalt utgifter i mellomfinansieringsperioden og normal drift fra
2022 kr 8 250 kr 31 000 kr 131 100 kr 131 100 kr 132 100 kr 74 350 kr 149 123
INNTEKTER
Treningsavgifter kr 60 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 65 000 kr 70 000
Turnering/cup kr 40 000 kr 40 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 50 000
Reklameinntekter kr 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 50 000
Inntekter totalt kr 150 000 kr 150 000 kr 160 000 kr 165 000 kr 170 000
Driftsbudsjett - Balanse kr 18 900 kr 18 900 kr 27 900 kr 90 650 kr 20 877

Driftsbudsjett i mellomfinansieringsperioden 201 6 - 2021 og normal drift - basert på
kommunal garanti og tilskudd på M N OK 1 .5



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Økonomiavdeling 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Formannskapet 

Fra:  Gyrid Løvli 

   

Kopi:  Rådmannens ledergruppe 

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

16/4662-15 40519/16 145 04.11.2016 

Kommunale tilskudd til kunstgressbaner 

 

Ringerike kommune har i perioden 2008 til 2013 gitt tilskudd til følgende kunstgressbaner (alle 

beløp i mill. kroner): 

 

Anlegg Periode Kommunal 

støtte  

Spillemidler Totalkostnad 

Hønefoss idrettspark 

kunstgressbane 

2008-2009 20,8 2,5 28 

Haugsbygd 

kunstgressbane 

2008-2010 8,3 2,5 18,4 

Heradsbygda stadion 

kunstgressbane 

2013 4,2 2,5 10,1 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/5544-3   Arkiv: 231 M6  

 

Renovasjonsgebyr  2017  

 

Forslag til vedtak: 

 

Følgende renovasjonsgebyr eksklusiv merverdiavgift for Ringerike kommune for 2017 vedtas; 

  

1) Husholdningsavfall (standard 140l dunker) kr. 2 530.-  

2) Husholdningsavfall (240l dunker) kr. 4 048.-  

3) Husholdningsavfall (360l dunker) kr. 7 590.-  

 

Gangtillegg utover 10 m fra kjørbar vei;  

10-30 m kr. 300.-  

30-50 m kr. 550.-  

50-100 m kr. 800.-  

 

Ved egenkompostering av matavfall gis fradrag i gebyret kr. 200.-  

 

4) Hytteavfall kr. 1 000.- 

 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS utfører renovasjon av husholdningsavfall i 

Ringerike kommune. Styret i HRA har godkjent budsjett for 2017 og langtidsbudsjett for 

perioden 2018-2020. Dette ble fremlagt for HRAs eiere på høstmøtet 26 oktober 2016. Det 

årlige gebyr for denne tjenesten vedtas av kommunestyret i de respektive deltaker-

kommunene.  

Innsamling og behandling av husholdningsavfall er selvkostbasert. 

 

Rådmannens vurdering 

 



Standard husholdningsabonnement øker 6,3 % og hytterenovasjonsabonnement øker 7,5 % i 

forslaget til nye renovasjonsgebyrer fra HRA for 2017. 

 

Over 4-årsperioden 2014 til 2017 innebærer dette en prisstigning på 8,5 % for 

husholdningsabonnement og 9,8 % for hytteabonnement.  

  

Gangtillegg for dunker plassert mer enn 10 meter fra kjørbar vei er uendret fra 2016. 

  

Fradrag for egenkompostering og andel til etterbruksfond for deponi er uendret fra 2016. 

 

Rådmannen har sett på utvikling av konsumpriser og arbeidskraftkostnader fra 2014 tom  

2. kvartal 2016. Endringene her er; 

 

Konsumprisindeks øker med 10,6 prosentpoeng. 

Arbeidskraftkostnad (Vann-, avløp og renovasjon) øker med 7,4 prosentpoeng 

  

Rådmannen vurderer at økning i gebyrene for 2017 innebærer en justering til de faktiske 

kostnader og ikke er begrunnet gjennom endrede forhold i drift eller finansiering i HRA. 

  

Rådmannen tilrår at HRAs foreslåtte renovasjonsgebyr vedtas for Ringerike kommune for 

2017. 

 

 

Vedlegg 

 

Brev til HRA sine eierkommuner med forslag til renovasjonsgebyr for 2017. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.11.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Asle Aker 

 

saksbehandler: Asle Aker 

 



M OTTATT 01 il0v.?016 HADELAND OG RINGERIKE
AVFATLSSELSKAP

HRAs eierkommuner 1 .w.294201 6 Ref. KOK
Jevnaker, 27. ol<tober 201.6

BDO Tordenskjoldsgate 1 3-1 5

2821 Gjøvik

Att: Rådmannen

RENOVASJONSGEBYR F'OR 2017

Styret i HRA har godkjent budsjett for 2017 og LTB for 2018-2020
Dette ble presentert for HRAs eiere på høstmøtet den26. okfober.
HRAs forslag til renovasjonsgebyr skal vedtas i hver eierkommune.

Gebyrer 2017
Forslag til renovasjonsgebyrer for 2017
Alle verdier er å forstå eks. mva.

Husholdningsavfall (standard 140 liters dunker)
Kostnader til transport/behandling av husholdningsavfall
Andel til etierrlriftsfond for rlenoni
Renovasionssebvr husholdnin o e mva. kr.2.530.-

For abonnenter som ønsker større dunker til restavfall, gjelder følgende omregning:
Ved bruk av 240 liters dunker, reguleres gebyret opp med en faktor pä 1,6 - dvs. kr. 4.048,-
Ved bruk av 360 liters dunker, reguleres gebyret opp med en faktor på 3,0 - dvs. lî.7.590,-

For de som har sine dunker utover 10 meters grense fra kjørbar vei, gjelder følgende
gangtillegg pr ar, eks. mva.:
10 - 30 m. kr. 300,-
30 - 50 m kr. 550,-
50 - 100 m kr. 800,-

Fradrag for godkjent egenkompostering av matavfall kr. 200,-
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Hytteavfall
Kosùrader til transport/behandling av hytteavfall kr. 990,-

kr 1 0-Anrlel til etterdriftsfond for d

Renovasionsgebvr hytter eks. mva. kr. 1.000.-.
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Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, Musmyrvegen 10, 3520 Jevnaker
Tlf,: 61 31 47 20 * Fax: 61 31 04 48 - E-post: firmapost@hra.no - URL: http://wwwhra.no

Org. nr. NO 966 494816Ìlr4VA



HADELAND OG RINGERIKE
AVFALLSSELSKAP

Etterdriftsfond for deponiet på Trollmyra
I føIge Forurensningslovens $ 20, skal anlegg som legges ned, sikres slik at de ikke skaper

forurensning i ettertid. Dette gjelder også for deponiet på Trollmyra,fradeltidspunkt
deponiet blir avsluttet som mottaker av avfall.
For å sikre midler som kun kan brukes til etterdrift av deponiet, ble det den 10. april2008
etablert en egen stiftelse: "Stiftelsen etterbruksfond for Trollmyra deponi".

For å skaffe midler til fondet, blir en del av renovasjonsgebyret og en del av inntekfene fra
næringsavfallet øremerket overføring til stift elsen.

I2017 vil følgende midler bli overført stiftelsen, eks. mva.:
- Fra husholdningsgebyret kr. 30,- pr. standard abonnement
- Fra hyttegebyret kr. 10,- pr. standard abonnement
- Fra næringsavfall lff. 40,- pr. tonn

Selvkost for renovasjonsgebyret for husholdningsavfall
Forurensningslovens $ 34 gir bestemmelser om hva renovasjonsgebyret skal dekke, samt at
renovasj onstj enesten skal utføres til selvkost.
HRA utfører ikke transport eller containerutleie vedrørende næringsavfall.
Vi tar imidlertid imot diverse avfall fra næringslivet, og både ansatte, maskiner og anlegg er
involvert både i monopoldel og næringsdel.
For å regne ut selvkost for monopoldelen, er budsjett og regnskap splittet i to deler. På denne
måten dokumenteres at kryssubsidiering ikke finner sted.

fusoppgjør blir satt opp med selvkostberegninger.

Vennlig hilsen
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS

/{
Kjell Olav Kolrud
Daglig leder

2

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, Musmyrvegen 10, 3520 Jevnaker
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/5356-1   Arkiv:   

 

Lokal forskrift - fyrverkeri saksfremlegg  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Lokal forskrift om forbudssoner forblir som vedtatt i 2015 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Sak 15/7784 ble vedtatt i kommunestyret i 2015 med følgende kommentar:  

 

«F.eks. er områdene Løkka og Helgesbråten bestående av mange eldre trehus. Områdene er 

utenfor sone for forbud mot fyrverkeri.  Rådmannen bes å utrede om området for forbud mot 

fyrverkeri kan utvides for å verne trehusbebyggelsen i Hønefoss i forskrifter for 2016/17.» 

 

Ringerike kommune v/brannvesenet har gode erfaringer med eksisterende forbudssone.  

Brannvesenet har ikke registrert alvorlige hendelser i aktuelt område og er heller ikke kjent 

med hendelser andre steder i Hønefoss. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Juridiske forhold  

Lokal forskrift er hjemlet i Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff § 2-10A: Etter en 

risikovurdering knyttet til lokale forhold, kan kommunestyret selv fastsette forskrifter om 

begrensninger i bruk av fyrverkeri i spesifikt angitte områder der det erfaringsmessig vil 

oppstå fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier. Det kan herunder opprettes lokale 

forbudssoner i kommunen.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Nevnt sak i innledning er behandlet vedtatt og innarbeidet lokalbefolkningen. 

 



Alternative løsninger 

Som nevnt anbefaler Rådmannen at eksisterende sone beholdes. Hvis det likevel ønskes en 

utvidelse foreligger følgende to alternativer: 

 

Alternativ løsning 1 (hele forskriften) 

 

§ 1.Formål 

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om forbudssone bidra til å forebygge brann og 

ulykker med fyrverkeri samt. redusere konsekvensene av brann i de mest urbane områdene av 

Ringerike kommune. Forskriften har også som formål å redusere antall skader relatert til 

fyrverkeri i distriktet. 

§ 2.Virkeområde 

Forskriften gir politiet hjemmel til å opprettholde en forbudssone for alle som ikke har særskilt 

tillatelse for oppskyting av fyrverkeri, definert i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av 

eksplosjonsfarlig stoff. Brudd på forskriften ansees som et brudd på brann og 

eksplosjonsvernloven og kan medføre et straffeansvar, jf. lovens § 42,2 ledd. 

Virkeområdet (forbudssonen) er deler av Hønefoss sentrum (med henvisning til vedlagte 

kartutsnitt):  

 



Området som er vedtatt som forbudssone er erfaringsmessig fra tidligere nyttårsfeiringer et 

område hvor vil oppstå fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier. Området består blant annet 

av eldre trehus. 

§ 3.Unntak 

Profesjonelle aktører med erfaring fra tidligere kan gis dispensasjon for å sende opp fyrverkeri i 

forbudssonen. Dette skal søkes på ordinær måte i god tid til leder av brannvesenet som delegert 

vedtak fra kommunestyret. 

 

§ 4.Klage 

Vedtak truffet av kommunestyret kan påklages til sentral tilsynsmyndighet, jf. forskrift om 

håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 17-4. 

 

§ 5.Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend. 

 

 

Alternativ løsning 2 (hele forskriften) 

§ 1.Formål 

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om forbudssone bidra til å forebygge brann 

og ulykker med fyrverkeri i Ringerike kommune. 

§ 2.Virkeområde 

Forskriften gir politiet hjemmel til å opprettholde en forbudssone for alle som ikke har 

særskilt tillatelse for oppskyting av fyrverkeri, definert i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om 

håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Brudd på forskriften ansees som et brudd på brann og 

eksplosjonsvernloven og kan medføre et straffeansvar, jf. lovens § 42,2 ledd. 

Virkeområdet (forbudssonen) gjelder alle boligfelt i Ringerike kommune.  

 

§ 3.Unntak 

Profesjonelle aktører med erfaring fra tidligere kan gis dispensasjon for å sende opp fyrverkeri 

i forbudssonen. Dette skal søkes på ordinær måte i god tid til leder av brannvesenet som 

delegert vedtak fra kommunestyret. 

§ 4.Klage 

Vedtak truffet av kommunestyret kan påklages til sentral tilsynsmyndighet, jf. forskrift om 

håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 17-4. 

§ 5.Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend. 

 

Prinsipielle avklaringer 



Det må avgjøre i hvilke grad man ønsker å legge føringer for innbyggernes eiendom og deres 

frihet. Det foreligger etter Rådmannens vurdering ingen endring i risiko som tilsier at 

eksisterende sone må utvides.  

 

Rådmannens vurdering 

Forskrift om eksplosjonsfarlig stoff § 2-10A angir adgang til kommunestyret for å gjøre 

vedtak om forbud etter en risikovurdering. Forbudssonene skal opprettes der det vurderes at 

det er en fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier.  

 

Kommunen har, etter samarbeid med andre etater, utarbeidet en forbudssone som har 

ivaretatt de mest kritiske områdene i kommunen. Dette er de sentrumsnære områdene som 

større folkemasser naturlig samles samt der hvor tett trehusbebyggelse står i fare for å få 

nedfall av fyrverkeri. 

 

Det er alltid en fare forbundet med fyrverkeri og nyttårsaften, det er derfor den sentrale 

forskriften kun gir anledning til å benytte fyrverkeri i et kort tidsrom for privatpersoner 

sammen med et totalforbud mot pinneraketter.    

 

Området Løkka og Helgesbråten har, slik brannvesenet ser det, ikke en større risiko enn øvrig 

trehusbebyggelse i kommunen. En alternativ løsning er derfor å forby oppskyting av 

fyrverkeri i all tett bebyggelse i kommunen. 

 

På grunn av allmennhetens respekt for eksisterende forbudssonene, ønske om kontinuitet og 

forutsigbarhet, anbefaler Rådmannen at lokal forskrift blir stående i sin nåværende form. 

 

 

Vedlegg 

 

1. Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverkeri - Protokoll 

2. Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverkeri - Protokoll 

3. Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverkeri - Fremlegg 

4. Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverkeri - Dokument 

5. Kommentar fra politiet            - Dokument 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.10.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Reginiussen 

 

saksbehandler: Tollef Uppstad Buttingsrud 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/7784-3  Arkiv: M77  

 

Sak: 152/15 

 

Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverkeri  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverker vedtas. 

 

Runar Johansens forslag som oversendes rådmannen: 

 

F.eks. er områdene Løkka og Helgesbråten bestående av mange eldre trehus. Områdene er 

utenfor sone for forbud mot fyrverkeri. 

Rådmannen bes å utrede om området for forbud mot fyrverkeri kan utvides for å verne 

trehusbebyggelsen i Hønefoss i forskrifter for 2016/17. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 10.12.2015: 

 

Forslag fra Runar Johansen (H): 

 

«F.eks. er områdene Løkka og Helgesbråten bestående av mange eldre trehus. Områdene er 

utenfor sone for forbud mot fyrverkeri. 

Rådmannen bes å utrede om området for forbud mot fyrverkeri kan utvides for å verne 

trehusbebyggelsen i Hønefoss i forskrifter for 2016/17.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 

vedtatt. 

Johansens forslag oversendes rådmannen. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/7784-2  Arkiv: M77  

 

Sak: 130/15 

 

Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverkeri  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverker vedtas. 

 
 

Behandling i Formannskapet 01.12.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Til: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

Kopi: 

Kommuneadvokaten 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/7784-1   Arkiv: M77  

 

Forslag til lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av 

fyrverkeri  

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

Lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverker vedtas 

 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Innledning / bakgrunn 
 

Grunnet sentrale forskrifter er det kommet et behov for en lokal forskrift som regulerer 

oppskyting av fyrverkeri. Lokal forskrift må vedtas i kommunestyret for å være gjeldende.  

 

 

Juridiske forhold  
 

Den lokale forskriften er sendt til politiet på høring hvor kommentarer er lagt inn i 

forskriften.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 

Det har tidligere vært hjemlet i lokale politivedtekter, dette er ikke lenger tilfredsstillende og 

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff gir nå anledning for å etablere 

forbudssoner. 

 

 



Behov for informasjon og høringer 
 

Ettersom dette er en videreføring av gjeldende forbudssoner, er det vurdert som en 

videreføring av gjeldene praksis 

 

Alternative løsninger 
 

Oppheve forbudssoner i kommunen.  

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Rådmannen ser et behov for å gi politiet en mulighet til å ivareta innbyggernes sikkerhet ved 

å ha en lokal forskrift som gir de mulighet til å gripe inn ved oppskyting av fyrverkeri i 

Hønefoss sentrum. 

 

Rådmannen viser til omtalt saksdokumentet og henstiller Kommunestyret til å vedta 

forskriften. 

 

Vedlegg 
 

Forslag. Lokal forskrift om forbudssoner for oppskyting av fyrverker 

E-post kommentar fra Nordre Buskerud politidistrikt. 

 

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, 11.09.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Tollef Uppstad Buttingsrud 

 

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





Kommunal forskrift om regionale begrensninger i bruk av 

fyrverkeri 

 
Hjemmel: Fastsatt av kommunestyret, dato med hjemmel i forskrift -2002-06-26-922- om håndtering av 

eksplosjonsfarlig stoff § 2-10A. 

 

 

§ 1.Formål 

Den lokale forskriften skal gjennom bestemmelser om forbudssone bidra til å forebygge brann 

og ulykker med fyrverkeri samt. redusere konsekvensene av brann i de mest urbane områdene 

av Ringerike kommune. Forskriften har også som formål å redusere antall skader relatert til 

fyrverkeri i distriktet. 

 

§ 2.Virkeområde 

Forskriften gir politiet hjemmel til å opprettholde en forbudssone for alle som ikke har 

særskilt tillatelse for oppskyting av fyrverkeri, definert i forskrift -2002-06-26-922- om 

håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Brudd på forskriften ansees som et brudd på brann og 

eksplosjonsvernloven og kan medføre et straffeansvar, jfr lovens § 42,2 ledd. 

Virkeområdet (forbudssonen) er deler av Hønefoss sentrum (med henvisning til vedlagte 

kartutsnitt): 



 

Området som er vedtatt som forbudssone er erfaringsmessig fra tidligere nyttårsfeiringer et 

område hvor vil oppstå fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier. Området består blant 

annet av eldre trehus.  

 



 

§ 3. Unntak 

 

Profesjonelle aktører med erfaring fra tidligere kan gis dispensasjon for å sende opp fyrverkeri 

i forbudssonen. Dette skal søkes på ordinær måte i god tid til leder av brannvesenet som 

delegert vedtak fra kommunestyret.    

 

§ 4.Klage 

Vedtak truffet av kommunestyret kan påklages til sentral tilsynsmyndighet, jfr. forskrift om 

håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 17-4. 

 

 

§ 5.Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend. 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/4432-3   Arkiv:   

 

Samfunnsutvikling og vekst - Ringeriksløftet  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ordførerkontoret styrkes i et eget prosjekt med 80 % ressurs. 

2. Begrunnet i hensiktsmessighet trer Dag Henaug inn i denne ressursen. 

3. Godtgjøringsreglementet endres i tråd med dette forslaget og det settes inn et nytt 

punkt 3.2.8. 

4. Prosjektet evalueres i strategikonferansen 2017. 

5. Kostnader innarbeides i budsjett for 2017. 

 

 

 

Innledning  

Under formannskapets strategikonferanse i juni 2016 kom det tydelig frem at 

formannskapet i Ringerike ønsker å ta sterkere grep om samfunnsutviklingen i regionen. 

På bakgrunn av dette kom ordfører i formannskapets møte 23.08.16, sak 164/16, med et 

innspillsnotat om å ta mer politisk styring.  

 

Bakgrunn 

Ringeriksregionen og spesielt Ringerike kommune står foran store utfordringer i årene 

fremover. Det er behov for å etablere konkrete strategier og overordnede planer for god 

samfunns- og byutvikling.   

Staten planlegger realisering av Ringeriksbanen og ny E 16 mellom Sandvika og 

Hønefoss, der første toget skal trafikkere strekningen i 2024. Høsten 2016 behandles 

store og tunge saker knyttet til samfunnsutvikling og betydelig vekst og flere saker kommer 

i 2017. Det utløses behov for ekstraordinær innsats og det må tas flere avgjørende 

beslutninger.  

En mer politisk styrt utvikling forutsetter aktivitet, at man har orden og gode politiske 

prosesser for prinsippfastsetting og i utviklingsarbeidet. Det trengs overordnede rammer, 

stødig styring og helhetlige planer, noe som skal bidra til godt samarbeid mellom 

samfunnets aktører og kommunen.  

Økt fokus fra formannskapets side er forutsatt å bidra til at kommunestyret, som 

kommunens øverste beslutningsorgan, styrker sitt grep om samfunns-, tettsteds- og 

byutviklingen i Ringerike.  For å legge til rette for økt engasjement og mer politisk styring 



har varaordfører som en midlertidig ordning arbeidet fulltid (FS sak 164/16). I perioden 

september-november 2016 har det vært drøftinger der alle partiers gruppeledere, ordfører 

og varaordfører medvirket.  

Utviklingsprosjekt Ringeriksløftet 

Formannskapet velger selv sin arbeidsform ut fra sitt mandat og innenfor de økonomiske 

rammer som er vedtatt. Mandat er tydeliggjort i kommuneloven, kommunens 

delegeringsreglement, forvaltnings- og offentlighetsloven. 

Økt aktivitet og fokus på sakskomplekset samfunnsutvikling krever større grad av 

tilrettelegging og gode inkluderingsprosesser.  Dette handler om informasjon, forankring, 

drøfting og avklaringer om retninger, veivalg og premisser. Kontakt med innbyggerne skal 

forbedres gjennom dialog og høringer.  

 

Formannskapets/kommunestyrets arbeidsform 

Det foreslås at formannskapet endrer arbeidsform i prosjektperioden.  

 Ordinære løpende saker håndteres formelt som i gjeldende ordning og protokoll. 

 Sakskomplekset «Samfunnsutvikling» håndteres med separat dagsorden og 

referat.  

 Formannskapet avholder ett dagsmøte i måneden og fordeler dagsorden på mest 

hensiktsmessig måte etter prinsippet om to sakskart; ordinært og 

samfunnsutvikling.  

 Formannskapets relasjon til kommunestyret styrkes gjennom bruk av temamøter. 

Arbeidsform sakskart «Samfunnutvikling» 

 Arbeidsformen skal være åpen, inkluderende og målrettet 

 Forberedende temamøter - «Planer og strategier» 

o Møtet bør inneholde informasjon, dialog og innspill til rådmannen.   

o Erfaringsinnhenting, kommune og bedriftsbesøk både ekstern og internt bør 

vurderes i lys av å lære av de som har lykkes i sine strategier, hvordan og 

hvorfor. 

o Møtet kan eksempelvis forberede prosesser basert på prinsipielle temaer og 

høringer.   

 Målgruppe for dialog er kommunestyret samt ulike råd og utvalg, men også 

innbyggere og næringsliv/nettverk i Ringerike. 

Styrking av ordførerkontoret  

Det er behov for å styrke ordførerkontoret for å bidra til samordning og økt politisk aktivitet 

som: 

 å skape klarere helhetlig politisk styring og inkludering  

 å øke den folkevalgte innflytelsen og medvirkning i arbeidet med å forme 

Ringerikes fremtid 

 å styrke helhetsvurderingene på overordnet plan og strategi nivå 

 å bedre kontakten med innbyggerne gjennom dialog og høringer 

Det foreslås derfor å tilføre ordførerkontoret en ressurs på 80 % knyttet til formannskapets 

ønske om et tydeligere og sterkere grep om utviklingen og de politiske prosesser knyttet til 

dette. Begrunnet i hensiktsmessighet foreslås det at Dag Henaug trer inn i denne 

ressursen.  

Ordfører samordner ordførerkontorets virksomhet og den daglige dialog med rådmannen.  

 

Økonomiske forhold 



 Den midlertidige ordningen med varaordfører på heltid fram til oktober/november er 

i tråd med godtgjøringsreglementet og er dekket gjennom foreliggende budsjett. 

Ordningen opphører dersom kommunestyret vedtar å sette av 80% ressurs til 

styrking av ordførers kontor. Ressursen ligger innenfor rammen av budsjett 2016.  

 Det foreslås et nytt punkt 3.2.8 i Godtgjøringsreglementet som omhandler 

utviklingsprosjektet:  

3.2.8: Utviklingsprosjekt 

Ressursen på 80 % styrking av ordførerkontoret tilstås en godtgjøring 

tilsvarende 80 % av ordførerens godtgjøring. 

 Det vil påløpe kostnader forbundet med økt aktivitet i formannskapet, herunder 

kostnader til foreslåtte befaringer og innhenting av erfaring eksternt. I prosjektet 

ligger det inne forslag om workshops for kommunestyret i løpet av 2017.  

 Kostnader innarbeides i budsjett for 2017.    

 

Juridiske forhold  

a) Habilitet 

Rådmannen ved kommuneadvokaten er bedt om å redegjøre for hvilke regler som 

gjelder for varaordfører og habilitet. Det er utarbeidet et habilitetsdokument 

(vedlagt) hvor vurderingen er: 

« ….det er viktig at varaordføreren er seg bevisst sine roller. Varaordføreren 

må i hver enkelt sak eller henvendelse alltid vurdere sin habilitet. Dette 

følger også av forvaltningsloven § 8 første ledd første punktum. Dersom 

han helt klart er inhabil, kan han ikke være involvert i eller ha ansvar for en 

sak. Selv om han juridisk sett ikke er inhabil, bør det vurderes om han ikke 

skal være involvert i saker som ligger nært opp til hans private interesser. 

Dette knytter seg til tilfeller der det er viktig at innbyggerne har tillit til at 

kommunene har en høy etisk standard i sin virksomhet. Det er viktig at 

kommunen opptrer på en slik måte at tilliten til kommunen blir ivaretatt. Det 

vises her blant annet til kommunelovens formålsbestemmelse i lovens § 1 

hvor det fremgår at loven skal‘…legge til rette for en tillitsskapende 

forvaltning som bygger på en høy etisk standard’.» 

 

b) Godtgjøring 

Opposisjonen har forelagt godtgjøringsspørsmålet for Kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget har i sak 40/16 bedt om at reglementet bringes i orden i forhold til 

tolkning av hvor langt bestemmelsen for utbetaling av varaordførers godtgjøring 

går. 

Kontrollutvalget har behandlet saken til tross at formannskapet er tolkningsorgan i 

forhold til godtgjøringsreglementet, jfr. godtgjøringsreglemnetet pkt. 11.6. 

Fortolking av reglementet gjøres av gruppelederne. Ved eventuell uenighet er 

formannskapet klageinstans. 

For ordens skyld foreslås derfor, i tråd med forslag til vedtak i saken, en tilføyelse i 

godtgjøringsreglementet når det gjelder den ekstra prosjektressursen.  

 

Ordfører fremmer på denne bakgrunn følgende forslag: 

1. Ordførerkontoret styrkes i et eget prosjekt med 80 % ressurs. 

2. Begrunnet i hensiktsmessighet trer Dag Henaug inn i denne ressursen. 

3. Godtgjøringsreglementet endres i tråd med dette forslaget og det settes inn et nytt 

punkt 3.2.8. 



4. Prosjektet evalueres i strategikonferansen 2017. 

5. Kostnader innarbeides i budsjett for 2017. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Formannskapet har et ønske å ta sterkere grep om samfunnsutviklingen i regionen. Det er 

behov for kunnskap, dialog og god innbyggermedvirkning. Utviklingsprosjektet er en 

bestilling fra formannskapet, og arbeidet vil foregå i tett dialog mellom ordfører og 

rådmann.  

Rådmannen slutter seg til ordførers forslag. 

 

 

Vedlegg 

Ringeriksløftet - foreløpig prosjektskisse 

Habilitesvurdering 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.11.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 

 



 
Ringeriksløftet 

- foreløpig prosjektskisse 

 

1.1 Bakgrunn 
 Ringeriksregionen, og spesielt Ringerike, kommune står ovenfor store utfordringer i 
 årene fremover.    

 Det er generelt behov for å tilrettelegge for befolkningsvekst, økt næringsaktivitet og 
 flere arbeidsplasser.   

 Det er spesielt behov for å tilrettelegge gjennom fremtidsrettet planlegging av 
 utviklingen i kommunen og i Hønefoss by som følge av forventinger knyttet til 
 etableringen av ny Europavei 16 og Ringeriksbanen, InterCity mellom Sandvika og 
 Hønefoss.     

  Med dette som bakgrunn har formannskapet i Ringerike kommune definert behov 
 for å styrke den politiske medvirkning og forankring i forbindelse med forventet 
 utvikling.  Av dette følger at kommunestyret og formannskapet bør ta tydelige grep 
 om vilkårene og forutsetningene som skal til for å oppnå vekst og utvikling. 

 Utgangspunktet er at ordføreren og ordførerkontoret samordner og gjennomfører 
 politisk aktivitet og medvirkning i ulike folkevalgte organer og ulike samfunnsaktører.  

 Kommuneloven er det sentrale juridiske og formelle grunnlaget for kommunal 
 virksomhet. I lovens kapittel 2 er de kommunale organer hjemlet. 

 Av Ringerike kommunes delegeringsreglement fremgår at formannskapets 
 myndighet omfatter plan, strategi og økonomi. 

 Ordføreren leder kommunestyrets og formannskapets møter og er kommunens 
 øverste folkevalgt, herunder kommunens rettslige representant. 

 Prosjektet defineres som Ringeriksløftet hvor kommunestyret er prosjekteier og 
 formannskapet er styringsgruppe. 

1.2 Mandat 
   Prosjektets mandat omfatter tilrettelegging for samfunnsutvikling og vekst i 
 Ringerike.   Styringsgruppen rapporterer til kommunestyret og sørger for god, 
 inkluderende samordning av aktiviteter og dermed løpende forankring blant 
 folkevalgte organer og befolkningen i sin alminnelighet.   

 Styringsgruppen primære oppgave er å legge til rett for: 

• å skape klarere politiske ansvarsforhold samt styrke de politiske organers roller 
som premissleverandør og bestiller i forhold til ønsket vekst og utvikling  

• å øke den folkevalgte innflytelsen ved å legge til rette for konkrete grep 
• å styrke helhetsvurderingene 
• å bedre publikumsservice og innbyggermedvirkning 



1.3 Organisering 
  Ringeriksløftets styringsgruppe (formannskapet) ledes av ordfører.  

• Ordførerkontoret tilrettelegger og samordner politiske prosesser og initiativ. 
• Ordførerkontoret styrkes med 80 % ressurs og ut i fra hensiktsmessighets-

betraktninger trer Dag Henaug inn som prosjektmedarbeider og tilrettelegger. 
• Varaordfører Dag Henaug utfører formelle oppgaver i tråd med kommunelovens 

kapittel kapitel 2 § 9.  
• Ordfører samordner kontorets virksomhet og den daglige dialogen med rådmann. 

Ordfører håndterer også henvendelser som gjelder prosjektet.   
• Ordførerkontorets sekretariat anvendes til sekretær- og arkivtjenester.    

1.4 Tidsplan 
• Det utarbeides tidsplan etter at saken er behandlet på kommunestyrets møte i 

november.  













Viktige saker som trenger bred politisk behandling.

o Fellesprosjektets planprogram om Ringeriksbanen og E16.

. Områdeplaner i Hønefoss/byplan.

. 2. gangs behandlingav @yaplanen.

. Reguleringsplanen for Lloyds marked.

¡ Kommuneplanensarealdel.

. Reguleringsplanen for Kilemoen, skal helst være ferdig til sommeren

2017.

. E16 Nymoen - Eggemoen er under planlegging.

o Reguleringsplan for Tippen.

o Bypakke/miljøavtale for Hønefoss.

. Planer for grus/sandressurser i kommunen.

. Sykkelbyen HØnefoss.

o Velfungerende regionalt plankontor, uten at vårt eksisterende

plankontor svekkes.

Disse, samt en rekke andre planer, må vi fra politisk hold engasjere oss sterkt i.

Det vil kreve at vijobber på en helt annen måte enn vi har tradisjoner for i

Ringerike kommune, og det vil gjelde alle; kommunestyret, hovedutvalgene og

formannskapet. Vi står ovenfor et paradigmeskifte i regionen vår, og hvis vi ikke

henger med blir vi frakjørt. I denne prosessen må vi ha;

. Temamøter.

. Befaringer.

. lnnleid kompetanse/foredragsholdere.

. Befolkningen må involveres, folkemøter.

. Ãpne prosesser og god kommunikasjon mot alle, men spesielt politisk
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFREMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/263-15   Arkiv: PLN 324  

 

0605 - 324 Detaljregulering Trampen Skytebane  - 2. 

gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_324 «Detaljregulering Trampen Skytebane» vedtas. 

 

 

 

Sammendrag 

Planområdet ligger sør for Rv 7 Sokna – Ørgenvika, mellom Rudselva og Øvre Trampentjern. 

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å tilrettelegge for ombygging av skytebanen i Trampen 

på Sokna, slik at aktiviteten til Sokna skytterlag kan samlokaliseres med aktiviteten til Sokna jeger- 

og fiskerforening, Sokna sportsskyttere og Sokna leirdueklubb. Nåværende skytebane nær Sokna 

sentrum avvikles. Planområdet er i dag uregulert, men er i kommuneplanens arealdel vedtatt 

30.07.2007 avsatt til Idrettsanlegg – Skytebane. Planforslaget omfatter hensynssoner for faresone 

– skytebane og bevaring av naturmiljø. Forslaget legger til rette for et fortsatt aktivt skyttermiljø i 

Sokna, noe som blant annet er positivt som et tilbud til ungdom. Ved høringen av planforslaget ber 

fylkesmannen kommunen vurdere et krav om sanering av den eksisterende banen til Sokna 

skytterlag før det gis brukstillatelse for den ombygde banen ved Trampen. På bakgrunn av dette er 

det tatt inn rekkefølgebestemmelser som sikrer sanering av eksisterende skytebane innen en gitt 

tidsramme. Forslagstiller gis rimelig tid til dette, det settes ikke krav om at saneringen skal være 

gjennomført før fem år etter at nytt skyteanlegg i Trampen er tatt i bruk. Ut fra en samlet 

vurdering er rådmannen positiv til planforslaget. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Planforslaget ble 1. gangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 15.02.2016, sak 22/16. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 



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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende planbeskrivelse. Se også 

saksframlegg til 1. gangsbehandling, se vedlegg 12. 

 

 

Endringer etter 1. gangsbehandling 

Den viktigste endringen etter 1.gangsbehandling er at det i forslag til planbestemmelser er 

tilføyd rekkefølgebestemmelser rundt sanering av eksisterende skytebane i Sokna. 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser.  

 

Plankart og planbeskrivelse er ikke endret etter at planforslaget var på høring og offentlig 

ettersyn.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 01.03 – 18.04.2016. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. 

til uttalelse. Det kom inn totalt fem (5) uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert under. 

 

Uttalelse, Buskerud fylkeskommune, 18.04.2016  

Buskerud fylkeskommune har ingen kommentarer ettersom det ikke er funnet automatisk 

fredede kulturminner. De minner likevel om varslingsplikten, jf. Kulturminnelovens § 8, 2. 

ledd, dersom det skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner i forbindelse med 

anleggsarbeid i planområdet. 

 

Forslagstillers kommentar: Ingen kommentar 

 

Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge ved at det i det reviderte planforslaget 

er lagt til en bestemmelse om varslingsplikten. 

 

 

Uttalelse, Fylkesmannen i Buskerud, 15.04.2016 

Fylkesmannen i Buskerud (FM) slår fast at det ikke er behov for egen utslippstillatelse for 

støy fordi grensene i støyretningslinjen T-1442/2012 er oppfylt. 

 

FM skriver at kommunen bør innarbeide bestemmelser med skytetider hvor det skilles mellom 

ukedager og helger. 

 

FM er positiv til at Totjern er bevart med hensynsone i planen, selv om det ikke er funnet 

naturtyper eller annet som krever spesielle hensyn. 

 

FM ber kommunen vurdere et krav om sanering av den eksisterende banen til Sokna 

skytterlag før det gis brukstillatelse for den ombygde banen ved Trampen. 



 

FM mener det er viktig at det gjøres tiltak for å fange opp tungmetaller fra anlegget. 

 

Forslagstillers kommentar:  

Forslaget til reguleringsbestemmelser har skytetider der det skilles mellom hverdager og 

helger. 

 

Sanering er ikke noe entydig begrep. Til hvilket nivå det skal ryddes opp vil være et 

privatrettslig forhold mellom grunneier og skytterlaget. Reguleringsbestemmelsene for 

Trampen skytebane bør derfor kun ha en bestemmelse om at skyting skal opphøre på den 

gamle banen før nye riflebaner på Trampen skytebane kan tas i bruk. Prosessen rundt sanering 

av skytebaner kan ta forholdsvis lang tid, og dette bør ikke hindre at nye riflebaner ved 

Trampen kan tas i bruk. 

 

Tiltak for å fange opp tungmetaller fra anlegget er omtalt i planforslaget. Riflebaner skal ha 

kulefang som fanger opp prosjektilene. Hagl som brukes på skytebaner skal være blyfrie. 

 

Rådmannens kommentar: 

Til hvilket nivå det skal ryddes opp på eksisterende skytebane i Sokna bestemmes av 

fylkesmannen som er forurensningsmyndighet på dette feltet. Siden prosessen rundt sanering 

av skytebaner kan ta forholdsvis lang tid, og dette bør ikke hindre at nye riflebaner ved 

Trampen kan tas i bruk, er det satt en rekkefølgebestemmelse om at eksisterende skytebane 

ikke behøver å være ferdig sanert før innen fem (5) år etter at det nye skytebaneanlegget i 

Trampen er tatt i bruk. I planforslaget er det også innarbeidet bestemmelser om at aktiviteten 

ved eksisterende bane skal være avviklet før nytt skytebaneanlegg tas i bruk, og at det på 

nedleggelsestidspunktet for eksisterende bane skal foreligge en fremdriftsplan for hvordan 

den skal saneres. 

 

Uttalelse, Landbrukskontoret for Ringerike og Hole, 18.04.2016 

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole mener at området er egnet til skytebane og at de 

foreslåtte skytetidene er akseptable. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Ingen kommentar. 

 

Rådmannens kommentar: 

Merknaden er tatt til orientering.  

 

Uttalelse, Kommmuneoverlegen v/Miljørettet helsevern, 20.04.2016 

Miljørettet helsevern (MHV) viser til støyretningslinjen T-1442/2012 som er oppfylt. 

 

MHV viser til krav til drikkevannsforsyning. 

 

MHV mener at flytting av aktiviteten fra Sokna til nye Trampen skytebane anses å være riktig 

valg for lokalsamfunnet. 

 

Forslagstillers kommentar:  

Ingen kommentar. 

 



Rådmannens kommentar: 

Merknaden er tatt til orientering.  

 

 

Uttalelse, Eivind Aalde Nyhagen, 17.04.2016 

Eivind Aalde Nyhagen (EAN) ønsker ikke flytting av skyteaktiviteten til Trampen. 

 

EAN er betenkt i forhold til tungmetallforurensning fra banen. 

 

EAN bestrider ikke at støyen i Vestbygdveien er under aktuelle støygrenser, men ønsker 

allikevel reduserte skytetider for å hindre redusert trivsel. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Det er redegjort for tungmetallforurensning i planforslaget, der det også er vist til forskning 

som tilsier at det ikke er noen fare for slik forurensning fra banen.  

 

Det er få skytebaner som gir så lite støy til omgivelsene som den nye Trampen skytebane. 

Reduksjon i skytetidene på kvelden og i forbindelse med stevner vil få store negative 

konsekvenser for aktiviteten ved banen. En slik reduksjon står ikke i et rimelig forhold til den 

marginale trivsels-økningen hos naboer utenfor støysonene. Det må også påpekes at støyen 

fra rifleskytingen på nye Trampen skytebane vil bli lavere enn i dag fordi det skal bygges 

støydempede standplassbygg. 

 

Rådmannens kommentar: 

Forslagstiller har vært i dialog med EAN og forklart ham nærmere om det nye 

skytebaneanlegget i Trampen. Blant annet er det gjort rede for støydempingstiltakene som 

skal iverksettes. Her har forslagstiller gjort et godt informasjonsarbeid. Dette har ført til at 

EAN nå er positiv til det nye skytebaneanlegget, se vedlegg11. 

 

Innsigelser 

Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

Forholdet til gjeldende og overordnede planer 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til Idrettsanlegg – Skytebane. 

Planforslaget er dermed i tråd med overordnet plan. 

 

Juridiske forhold 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet, jf. 

gjeldende delegeringsreglement.  

Jordlova 

Planforslaget medfører ikke omdisponering av dyrket mark. 

 



Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å 

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er fulgt opp ved innhenting av et 

grundig kunnskapsgrunnlag (Se saksfremlegg ved 1. gangsbehandling). Føre-var-prinsippet er 

også lagt til grunn ved at man setter av myrtjernet Totjern som hensynssone, samt en buffersone 

på 20 meter rundt tjernet. 

 

Forurensningsloven 

Av lovens formålsparagraf går det frem at loven blant annet skal verne det ytre miljø mot 

forurensning, redusere eksisterende forurensning samt sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at 

forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens 

evne til produksjon og selvfornyelse. 

 

Skytebaner faller inn under aktiviteter som kan gi forurensning. Det er fylkesmannen som er 

forurensningsmyndighet når det gjelder sanering av områder der det har vært skyteaktivitet.  

Fylkesmannen kan pålegge undersøkelser etter forurensningsloven § 51 og utarbeidelse av 

tiltaksplan for opprydning i forurenset grunn etter § 7. Eieren eller brukeren av området har 

plikt til å motvirke forurensning fra den nedlagte aktiviteten. Hvis anlegget eller virksomheten 

kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på 

forhånd gis melding til forurensningsmyndigheten, som kan fastsette nærmere hvilke tiltak 

som er nødvendig for å motvirke forurensning. Den kan pålegge eieren eller brukeren å stille 

garanti for dekning av fremtidige utgifter og mulig erstatningsansvar.  jf. forurensningsloven § 

20. 

 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte høringsuttalelser etter offentlig ettersyn fremgår av ovenstående 

kommentarer. 

 

Generelt om planforslaget 

Planforslaget er godt bearbeidet og legger til rette for et fortsatt aktivt skyttermiljø i Sokna, 

noe som blant annet er positivt som et tilbud til ungdom. Ved at eksisterende skytebane i 

Sokna legges ned når det nye skyteanlegget står ferdig, frigjøres også plass til eventuell 

fremtidig boligbygging nær Sokna sentrum. 

Støy 

Man kan oppleve en del støy fra skyteaktivitetene som foregår ved dagens skytebane i 

Trampen. Blant annet på bakgrunn av dette er det kommet inn negative merknader fra 



berørte, da man har vært redd for at økt aktivitet ved banen også vil kunne føre til økte 

støyplager. I planforslaget legges det imidlertid opp til støydempingstiltak som skal hindre 

dette. Det skal også gjennomføres støymålinger innen en gitt tid etter at det nye anlegget er 

tatt i bruk.  

 

Rådmannen ba om at utvidede skytetider ved nytt anlegg i Trampen skulle høres spesielt i 

høringsperioden. Foruten uttalelsen fra Erik Aalde Nyhagen (EAN) er det ikke kommet inn 

uttalelser omkring dette. EAN er informert om støydempingstiltak som skal gjennomføres, og 

han er nå positiv til planforslaget, se vedlegg 11. 

 

Forurensning ved eksisterende bane i Sokna 

Rekkefølgebestemmelsene som er tatt inn i forslag til planbestemmelser er satt på bakgrunn 

av forurensningsloven, for å sikre ryddige forhold rundt de krav som loven allerede stiller til 

opprydning av forurenset grunn, jf. avsnitt «Forurensningsloven» over. Bestemmelsene er i 

tråd med det politiske vedtaket om at arealet skal tilbakeleveres i slik stand som godkjent av 

forurensningsmyndigheten , se vedlegg 13. Forslagstiller gis en god tidsramme for dette, ved 

at saneringen først skal være ferdig innen fem år etter at skyteaktiviteten er opphørt.  

 

Konklusjon 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. ROS-analyse 

6. Uttalelse, Buskerud fylkeskommune 

7. Uttalelse, Fylkesmannen Buskerud 

8. Uttalelse, Landbrukskontoret 

9. Uttalelse, Miljørettet helsevern 

10.Uttalelse, Eivind Aalde Nyhagen 

11.Brevkommunikasjon, Eivind Aalde Nyhagen 

12.Saksframlegg til 1. gangsbehandling av planforslaget 

13.Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling av planforslaget 

 

 

Ringerike kommune, 25.10.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

 

 

Konst. enhetsleder, Miljø- og arealforvaltning: Elin Green  

Avdelingsleder, Areal- og byplankontoret:   Grethe Tollefsen 

Saksbehandler:      Ingrid Liseth 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER – 2. GANGSBEHANDLING
0605 - 324 Detalj regulering for

Trampen Skytebane

Utarbeidet av Rieber Prosjekt AS 27 . mars 2015
Sist revidert 24.10.2016

1 .gangsbehandling i H oved utvalget for miljø - og arealforvaltning , 15.02.2016 , sak 22/16 .
Høring og offentlig ettersyn 01.03. – 18.04.2016.

2 .gangsbehandling i H oved utvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
Formannskapet DATO , sak SAKNR
Vedtatt av k ommunestyret DATO , sak SAKNR

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til
informasjon om plan endringer , båd e ordinære og mindre endringer .

Reguleringsformål

Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.

Området regu leres til følgende formål, jf r. P bl . § 12 - 5:
Feltnavn

1. Bebyggelse og anlegg,
Forsamlingslokale, annen eierform (privat) BFL
Skytebane, annen eierform (privat) BSK

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
Veg, annen eierform (privat) SV
Parkering, annen eierform (privat) SPA

Hensynssoner

Planen inneholder følgende h ensynssoner jf r . P bl. § 12 - 6 :

Faresone, skytebane H360
Bevaring Naturmiljø H560
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FORMÅLSBESTEMMELSER
DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL

§ 0 . Fellesbestemmelser

§ 0.1 Tillatte skyteti der
Det tillates skyting til følgende tider:

Mandag - fredag kl. 09 - 21
Lørdag kl. 09 - 16

Det tillates inntil 7 stevnehelger pr. år, der det kan skytes ut over sky tetidene, inkludert på
søndager. Nattskyting ( kl. 22 - 07) tillates likevel i kke .

§ 0.2 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredede kulturminner, må
arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf.
kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

§ 1 . Bebyggelse og anlegg

§ 1 .1 Bebyggelse og anlegg – Forsamlingslokale , feltnavn BFL
Det tillates oppført et skytterhus / forsamlingslokale med BYA inntil 250m2. Bygningen kan
ha maksimalt to etasjer , og kjeller der det kan etableres innendørs skytebane. Over
gjennomsnittlig terreng tillates det en maksimal gesimshøyde på 7m og mønehøyde på 9m.
Bygningen skal ha univers el l utforming. Unntatt fra kravet om universell utforming er
sekundærrom som ikke skal være allment tilgjengelig.
Bygningen skal ha kledning av naturlige materialer som tre og/eller stein, og skal ha farger
som harmonerer med fargene i naturen på området.
Vannforsyning til skytterhuset kan skje med vann fra eget borehull. Avløp kan skje med tett
tank for svartvann og infiltrasjonsanlegg for gråvann, eller annen løsning som godkjennes av
kommunen.
Skytebanen skal tilknyttes kommunal renovasjon .

§ 1.2 Bebyggelse og anlegg – Skytebane feltnavn BSK
Innenfor det regulerte skytebaneområdet er det tillatt å oppføre bygninger og innretninger som
er nødvendig for områdets drift og bruk som s kytebane. Dette gjelder atkomst - /anleggsveger,
drenering, grøfter, HC - parkeringsplasser, standplasser, lager, skivearrangement, skivevoller,
støyvoller, skivestativer, sikkerhetsanlegg og støydempingstiltak.

VA - anlegg for skytterhuset tillates plassert på området.

På riflebanene og pistolbanen skal det gjennomføres støydempingstiltak i form av bygging av
tett overbygget standplass med innvendig støydemping. På pistolbanen skal det i tillegg
etableres en 4 meter høy støy voll mot sørøst langs hele siden av banen, frem til kulefanget.
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Ved vesentlige endring av banenes plassering i forhold til illustrasjonsplanens angivelser, må
det dokumenteres at endringene ikke medfører vesentlig økning i støyen til omgivelsene.

All skyting innenfor planområdet skal skje fra standplassene.

Bruk av skytebaneanlegget skal skje etter de bestemmelser som er fastsatt i sikkerhetsinstruks
for hver bane godkjent av politiet.

Ett år etter at Trampen skytebane er tatt i bruk skal det gjennomføres målinger av støy fra
banen for å dokumentere at støydempingstiltakene har forutsatt effekt, og er innenfor
støykvoteverdiene som er merket av i støysonekartet. Faglig rapport sendes Ringerike
kommune. Ved avvik skal avbøtende tiltak iverksettes .

§ 2 . Samferdselsanlegg og teknisk infras truktur

§ 2 .1 Samferdselsanlegg – Veg, feltnavn SV
Vegen er regulert med 6 m eters bredde. Grøfter langs veien tillates om nødvendig etablert på
område regulert til skytebane.

§ 2.2 Samferdselsanlegg – Parkering, feltnavn SV
Området skal opparbeides med to ppdekke egnet for parkeringsformål.

§ 3 . Hensynssoner

§ 3 .1 Hensynssone – Skytebane H360
Fareområdet for skytebanene er vist som hensynssone på plankartet.
På riflebanene er det forutsatt etablert såkalt kunstig bakgrunn i tråd med angivelsene i
«Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1. juli 1988».
Tilsvarende løsning for pistolbanene.

§ 3 . 2 Hensynssone – Bevaring naturmiljø H560
I tjernet, og en buffersone på 20 meter omkring tjernet, er det ikke tillatt å foreta fysiske
inngrep.

§ 4. Rekkefølgebestemmelser

§ 4.1
Før nytt skytebaneanlegg i Trampen tas i bruk skal aktiviteten ved Sokna skytterlags
eksisterende bane i Sokna være avviklet.
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§ 4.2
I rime lig tid før aktiviteten ved Sokna skytterlags eksisterende bane i Sokna avvikles, skal
forurensningsmyndigheten informeres om nedleggelsesdato, med hensyn til gjennomføring
av nedleggelsestilsyn.

§ 4.3
På nedleggelsestidspunktet for eksisterende skyteba ne skal det foreligge en fremdriftsplan for
hvordan banen skal saneres.

§ 4.4
Inne n fem (5) år etter at nytt skytebaneanlegg i Trampen er tatt i bruk skal eksisterende
skytebane i Sokna være ferdig sanert i samsvar med forurensningsmyndighetens krav.

Utover de direkte tilgrensende eiendommene kan også andre eiendommer bli berørt av
fremtidige tiltak i planområdet . Eiere av eiendommer sør for planområdet rundt Torevatnet
bes varslet ved planendringer eller byggesaker i planområdet.
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1 Orientering
Sokna skytterlag sin eksisterende bane ligger s lik at den hindrer utvikling av boligområder i
Sokna. Det er derfor ønskelig å flytte denne skyteaktiviteten til Trampen, og samlokalisere
skytterlagets aktivitet med Sokna jeger- og fiskerforening samt pist olklubben sin aktivitet. Det
er i forkant av melding om oppstart regulering se tt på en rekke ulike alternative utforminger,
og det er konkludert at den valgte utformi ngen er den gunstigste løsningen med hensyn på
støy og arealutnyttelse. Det er derfor ikke gj ort nye alternativsvurde ringer i planfasen.

Tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutre dning og planprogram, men det ble allikevel
utarbeidet et planprogram i forbindelse med va rsling av oppstart for planarbeidet. Det blir
også gjennomført en analyse av konsekve nsene av planforslaget for å styrke
beslutningsgrunnlaget fo r planen i kommunen.

Det eksisterende skytebaneanlegget i Trampen har i dag flere leirduebaner og en pistolbane.
For å få plass til riflebaner i tillegg, og samtid ig opprettholde muligheten til å skyte på alle
baner samtidig, må hele baneanlegget - unntatt pistolbanen - bygges om. I tillegg til
skytebanene planlegges det et skytterhus som vil fungere som forsamlingslokale ved trening,
stevner og andre arrangementer.

2 Historikk

2.1 Sokna skytterlags bane
Sokna skytterlag, etablert 1862, har leieavtale med grunneiere for bruk av nåværende
skytebane frem til 2021. Skytebanen er ikke tid smessig og 300m er avviklet. Den korte
gjenværende leiekontrakten gjør det umulig å investere i an legget. Boligbebyggelsen har de
senere årene nærmet seg skytebanen, men bo ligområdet kan ikke utvikles videre før
skytebanen er avviklet. Den nåværende skyteban en tilfredsstiller ikke DFS sine krav til å
avvikle stevner. Den begrenser også muligheten for å rekruttere til skyttermiljøet. For å
opprettholde skyttermiljøet og ta vare på bygda s eldste forening må ny lokalisering av
skytebanen avklares, slik at ny bane kan etableres før den ek sisterende banen må avvikles.

2.2 Eksisterende skytebane i Trampen
Sokna JFF fikk i 1986 en 40 års festekontrakt på 20 daa i Olde skog av Ringerike kommune.
På dette arealet bygde foreningen jegert rapbane. I 1997 fikk Sokna JFF utvidet
festekontrakten med ytterligere 19 daa for å kunne utvide skytebanen. Kommunestyret fattet i
mars 2001 vedtak om å selge mesteparten av kommunens skoger, og Sokna JFF fikk kjøpe
55daa. Foreningen søkte i 1999 om å få et fram tidig skytesenter inn i kommuneplanen. Etter
en lang prosess ble eiendommen i 2007 reguler t inn som skytebaneformål i kommuneplanen.
Etter dette har Sokna JFF, Sokna skytterla g, Sokna sportsskyttere og Sokna leirdueklubb
inngått et samarbeid om å rea lisere et samlet skytesenter.
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3 Føringer og rammebetingelser for planarbeidet
Nedenfor gis en oversikt over lover, forskrif ter, retningslinjer og kommunale planer som
inngår i rammebetingelsene for planarbeidet.

Aktuelle lover
Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008.
Lov om vern mot forurensing og om avfall av 13. mars 1981.
Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009

Aktuelle forskrifter
Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkje nnelse av sivile skytebaner av 1. juli
1988

Aktuelle retningslinjer
RPR barn og unge i planleggingen
RPR Universell utforming
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012
Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag T-1078
Nasjonale forventninger til region al og kommunal planlegging T-1497

Aktuelle kommunale planer:
Kommuneplanens arealdel

4 Eksisterende forhold

4.1 Beliggenhet
Området ligger sør for nye Rv 7 Sokna – Ørge nvika, mellom Rudselva og Øvre Trampetjern.

4.2 Reguleringsstatus
Skytebaneområdet er ikke regulert, men er i kommuneplanen satt av til Idrettsanlegg -
skytebane.

4.3 Eksisterende skytebaneanlegg
Det eksisterende skytebaneanlegget i Trampen har i dag flere leirduebaner og en pistolbane.
På banen er det i dag noen mindre brakker, men ikke noe skytterhus.

Parkeringskapasiteten ved banen er god, og det er plass til 80-100 biler, som er tilstrekkelig
for gjennomføring av stevner.
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Figur 1 Eksisterende område for leirdueskyting og fr emtidig leirduebaner og riflebaner se tt fra parkeringsplassen, mot
nordvest

Figur 2 Pistolbanen sett fra adkomsstveien, mot sørøst

4.4 Området og tilliggende arealer

4.4.1 Natur

Skytebaneområdet består av en grøftet myr og omkringliggende areal. Området omkring er
preget av furuskog, men det er også innslag av gran og bjørk. Ved kart legging av biologisk
mangfold er det ikke funnet naturtyper eller arter som krever spesielle hensyn. Det er heller
ikke funnet rødlistede naturtyper eller rødlistede arter, og pote nsialet for truede arter anses
som lavt innenfor området. Rapport fr a kartleggingen fi nnes i vedlegg 7.
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4.4.2 Landskap

Skytebaneområdet i Trampen li gger i en lukket dalformasjon og kan ikke sees fra områdene
omkring før man er relativt tett på området.

4.4.3 Adkomstvei

Veien inn til området går via Brekkebygdveien so m først er kommunal veg og deretter privat
skogsbilvei. Skogsbilvegen går igje nnom grustak som er kommunalt.

4.4.4 Teknisk infrastruktur

I dag er det ikke ført strøm frem til området. Det er heller ikke kommunalt vann eller avløp.
Det er imidlertid tilrettelagt for uttak fra teknisk anlegg på Riksve i 7 ved Langvannsdammen.
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5 Reguleringsforslag

5.1 Planens hensikt, og bruk av banen
Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å tilrettelegge for ombygging av skytebanen i
Trampen på Sokna, slik at aktiviteten til Sokna skytterlag kan samlokaliseres med aktiviteten
til Sokna jeger- og fiskerforening, Sokna sportsskyttere og Sokna leirdueklubb

Det eksisterende skytebaneanlegget i Trampen har i dag flere leirduebaner og en pistolbane.
For å få plass til riflebaner i tillegg, og sam tidig opprettholde muligheten til å skyte på
leirduebaner og riflebaner samtidig, må hele baneanlegget, unntatt pistolbanen, bygges om.

Det planlegges å bygge et skyteb aneanlegg med følgende baner:

100m riflebane for skyting med jaktrifle og skarpskytterrifle
200m riflebane for skyti ng med skarpskytterrifle
100m bane for skyting med jaktrifle på løpende elg
Fem leirduebaner hvorav tre rene trap-baner og to baner som er kombinert trap, skeet,
sporting etc.
Pistolbane (beholdes som den er)

Følgende støydempingstiltak vil bli utført:

Leirduebanene: Ingen støydempingstiltak.
Riflebanene: Tett overbygget standpla ss med innvendig støydemping, men uten
frembygg.
Pistolbanen: Tett overbygget standplass me d innvendig støydemping, og fire meter
høy voll mot sørøst langs hele siden av banen, frem til kulefanget.

I tillegg til skytebanene vil det bli bygget et skytterhus som fungerer som forsamlingslokale
ved trening, stevner og andre arrangement.

Adkomstveien inn til anlegget vil bli beholdt. Trafikken vil ikke b li så stor at det er aktuelt å
utføre utvidelser av adko mstveien. Skytebaneanlegget ha r en parkeringsplass med
tilstrekkelig kapasitet for avvikling av stevner.

Planlagt utforming av skytebaneanlegget er vist i illustrasjonen nedenfor:
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Figur 3 Oversikt over skytebanene som planlegges i Trampen

Leirduebaner

På illustrasjonen er det vist fem trap-baner og to skeet-baner, men banene kan også benyttes
til sporting og leirduesti. Ved ordinær trap- og skeetskyting er det fire ulike oppsett for
samtidig skyting på de ulike banene, vist i figur 4.

Alternativ 1: Skyting på alle fem trap-banene

Alternativ 2: Skyting på begge skeet-banene

Alternativ 3: Skyting på trap-bane 1 og 2, samt skeet-bane 2

Alternativ 4: Skyting på trap-bane 4 og 5, samt skeet-bane 1

Utformingen av anlegget gir sålede s stor fleksibilitet i bruken.

Ved eventuelt behov for at noen må bevege seg fr em til skivene på riflebanene, må skyting på
leirduebane 1 og eventuell skeet-skyting på ba ne 2 og 4 opphøre. Siden det vil bli elektroniske
skiver på riflebanene vil det kun unntaksvis væ re behov for å bevege seg i dette området, og
skytingen på leirduebanene og riflebanene kan i all hovedsak foregå uavhengig av hverandre.
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Figur 4 Ulike oppsett for sa mtidig skyting på leirduebanene

Riflebaner

Riflebanene er tenkt utført med såkalt kunstig bakgrunn. Dette er et ek stra høyt kulefang med
topp tre meter over toppen av skivene. I tillegg kreves det noen mindre sidevoller og
rikosjettfri grunn mellom standplass og skivene. Løsningen medfører at fareområdet slutter
ca. 20m bak skivene. Den kunstige bakgrunnen på 100m-banen og elg-banen, blir liggende
delvis mellom standplass og skiver på 200m-b anen. Av den grunn må standplassen til 200m-
banen ligge ca. 4m høyere enn 100m-standplassen. Siden terrenget stiger fra 100m-standplass
til 200m-standplass vil 200m-standplass naturl ig bli liggende høyere enn 100m, og det
behøves ikke store terrenginngrep for å få til denne løsningen.

Slik anlegget planlegges, kan det skytes samtidig på alle riflebanene, og riflebanene forstyrres
ikke av skyting på leirduebanene.

Pistolbanen

Pistolbanen må ha kulefang med høyde minst tre meter over toppen av skivene, 8 meter ut til
hver side. Da begrenses fareområdet av vollens utstrekning. Dette foreslås løst med en voll
formet som en hestesko rundt pistolbanen. Deler av vollen fu ngerer også som en støyvoll mot
sørøst.
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Skytetider

Skytebanen vil være åpen for skyting manda g-fredag kl. 09-21 og lørdag kl. 09-16. Det
tillates inntil 7 stevnehelger pr. år, der det ka n skytes ut over skyt etidene, inkludert på
søndager.

5.2 Reguleringsformål og arealer
Området som foreslås reguler t er på totalt 191,7 dekar.

Planforslaget omfatter følgende reguleringsformål i henhold til Plan- og bygningsloven (Pbl)
§ 12-5:

Bebyggelse og anlegg (Pbl § 12-5, nr. 1)

Skytebane, annen eierform (privat) Areal: 185,2 daa

Forsamlingslokale, annen eierform (privat) Areal: 3,0 daa

Samferdselsanlegg og teknisk infr astruktur (Pbl § 12-5, nr. 2)

Veg, annen eierform (privat)

Parkering, annen eierform (privat)

Areal: 0,2 daa

Areal: 3,3 daa

Planforslaget omfatter følgende hensynssoner i henhold til Pbl § 12-6:

Faresone, Skytebane Areal: 159,6 daa

Bevaring, Naturmiljø Areal: 8,3 daa

5.3 Om reguleringsformålene
Bebyggelse og anlegg, forsamlingsl okale (Pbl § 12-5, nr. 1)

Det tillates oppført et sk ytterhus / forsamlingslokale med BYA inntil 250m2. Bygningen kan
ha maksimalt to etasjer, og kjeller der de t kan etableres innendørs skytebane. Over
gjennomsnittlig terreng tillates det en maks imal gesimshøyde på 7m og mønehøyde på 9m.

Bygningen skal ha universell utforming. Unnta tt fra kravet om universell utforming er
sekundærrom som ikke skal være allment tilgjengelig.

Bygningen skal ha kledning av naturlige material er som tre og/eller stein, og skal ha farger
som harmonerer med fargene i naturen på området.

Vannforsyning til skytterhuset vil skje med vann fra eget borehull. Avløp kan skje med tett
tank for svartvann og infiltrasjonsanlegg for gr åvann, eller annen løsning som godkjennes av
kommunen.

Skytebanen skal tilknytt es kommunal renovasjon. Løsn ing avtales med kommunen.

Bebyggelse og anlegg, skytebane (Pbl § 12-5, nr. 1)

Innenfor det regulerte skyteb aneområdet er det tillatt å oppf øre bygninger og innretninger som
er nødvendig for områdets drift og bruk som skyteb ane. Dette gjelder at komst-/anleggsveger,
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drenering, HC-parkeringsplasse r, standplasser, lager, skivearrangement, skivevoller,
støyvoller, skivestativer, sikkerhetsanlegg og støydempingstiltak.

På riflebanene og pistolbanen skal det gjennom føres støydempingstiltak i form av bygging av
tett overbygget standplass med innvendig støyd emping. På pistolbanen skal det i tillegg
etableres en 4 meter høy voll mot sørøst langs hele siden av banen, frem til kulefanget.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur , veg og parkering (Pbl § 12-5, nr. 2)

Den delen av adkomstveien som ligger inne nfor plangrensene er regulert til veg.
Parkeringsplassen samsvarer i hovedsak med det som i dag er opparbeidet som
parkeringsplass.

5.4 Hensynssoner i henhold til Pbl § 12-6
Faresone, Skytebane

Fareområdet til skytebanen beregnes i henhold til «Sikkerhetsbestemmelser for sivil skyting»,
som er vedlagt «Forskrifter om anlegg av, kontro ll med og godkjennelse av sivile skytebaner
av 1. juli 1988». Fareområdet er vist på reguleringsplanen.

Forskriften med bestemmelser regulerer også ut forming av skytebanen, varsling om skyting
med mer. Det er ikke tatt inn bestemmelser om sikkerhet i reguleringsplanen, fordi dette vil
være regulert av den til enhver tid gjeldende fo rskrift. All skyting skal skje i samsvar med
instruks godkjent av politiet.

Til grunn for planforslaget er det en forutsetni ng om at det på rifleb anene etableres kunstig
bakgrunn etter kravene i skytebaneforskriften. På pistolbanen skal det etableres et kulefang
med topp 3 meter over toppen av skivene og ut til sidene tilsvarende en forlengelse av
kulefanget på 8m. Dette er tenkt løst ved å trekke en voll som en hestesko rundt pistolbanen.

Bevaring, Naturmiljø

Totjern består som navnet indikerer av to tjer n ved siden av hverandre. Det største av disse
ligger innenfor plangrensene. Det er ikke funne t spesielle arter som tilsier vern, men tjernet
representerer et landskapsmessig element som er vurdert å ha en viss ve rdi. Tjernet og en
buffersone på 20m rundt er derfor satt av til bevaring naturmiljø.

5.5 Berørte eiendommer
I tabellen nedenfor gis en oversikt over de berørte eiendommene med arealangivelse avrundet
til nærmeste hele dekar.

Gnr / Bnr Eier Areal Planformål

152/18 Sokna jeger- og
fiskerforening

55 daa Skytebane, forsamlingslokale, veg,
parkering, fareområde skytebane

152/2 Thrine-Lise L. Tryterud 137 daa Skyt ebane, fareområde skytebane, bevaring
naturmiljø
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6 Konsekvenser av planforslaget

6.1 Konsekvensutredningsforskriften
Siden bruken av området som skytebane er i tr åd med kommuneplanens arealdel, stilles det
ikke krav til alternativsvur dering eller konsekvensutredni ng etter § 5 i Forskrift om
konsekvensutredning. Det er al likevel valgt å belyse de forhold som potensielt har
konsekvenser av betydning for samfunn og miljø.

6.2 Konsekvenstrinn
Vektingen av konsekvenser gjøres på u likt vis i ulike sammenhenger. I denne
konsekvensutredningen er de ulike konsekvensene delt opp i 5 trinn:

Meget negativ konsekvens (--)
Negativ konsekvens (-)
Ingen konsekvens / nøytral konsekvens (0)
Positiv konsekvens (+)
Meget positiv konsekvens (++).

6.3 Miljøkonsekvenser

6.3.1 Skytestøy

Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-
1442/2012» har grenser for støy fra ulike støykilder.

Grenseverdiene for støy fra skyt ebaner er som følger, hvor LAImax er dimensjonerende grense:
Gul støysone omfatter området innenfor støykoten for LAImax = 60 dB og Lden= 30dB
Rød støysone omfatter området innenfor støykoten for LAImax = 70 dB og Lden= 35dB

Det er utført støyberegninger for Trampen skyt ebane i tråd med angivelsene i retningslinjen
og retningslinjens veileder. Støysonekartet vi ser at ingen boliger, hytter eller annen
støyfølsom bebyggelse kommer innenfor st øysonene. Se støyrapport i vedlegg 4.
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Figur 5 Beregnede støysoner for a lle baner på Trampen skytebaneanlegg.

Den eksisterende skytebanen til Sokna skytterlag ligger slik til at flere boliger er berørt av
støy fra banen. Flytting av denne virksomheten til Trampen skytebane vil således være svært
positivt.

Avbøtende tiltak: Bygging av støydempede standp lasser på riflebanene og pistolbanen, samt
støyvoll på pistolbanen, er lagt inn som et krav i reguleringsbestemmelsene.

Konsekvens: Positiv konsekvens (+)

6.3.2 Tungmetallavrenning

Miljødirektoratet (tidligere Statens forurensningstilsyn), Det frivillige Skyttervesen og Norsk
institutt for vannforskning (Niva) har gjennomført kartlegginger av tungmetallavrenning (bly,
antimon, kobber, sink) fra skytebaner i Norge. Resu ltatene er samlet i Niva sine rapporter nr.
5367-2007 og nr. 5770-2009. Førstnevnte rapport a ngir viktige forhold for å begrense
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tungmetallavrenning fra skyteban er med kulefang. Nedenfor gje ngis de tre viktigste punktene
som er relevante i denne samm enheng, med beskrivelse av hvordan forholdet håndteres:

1. Målområdet bør ha masser som ikke fragmenterer kuler nevneverdig

Kulene bør ikke fragmenteres fordi en frag mentering øker den eksponerte blyflaten, og øker
korrosjonshastigheten.

I henhold til sikkerhetsbestemmelsene skytes de t mot et kulefang med fingraderte løsmasser
som fanger opp prosjektilene. Kulefanget er oppbygd og har en stigning mot skyteretningen
på minimum 30 grader. Disse kravene sikrer at kulene trenger inn i kulefanget, og alt
blyholdig materiale blir lagret betryggende i kulefanget.

2. Kulefang bør ha lavest mulig innhold av organisk materiale

Organisk materiale, oftest i form av humu s, medfører at korr osjonshastigheten til
tungmetallene i kulene øker. Det vil derfor b li benyttet sandholdig jo rd, og ikke myrjord i
kulefangene.

3. Vanngjennomstrømning gjennom kulefang bør begrenses

Ved å begrense vanngjennomstrømning gjennom kulefanget reduseres korrosjonshastigheten
og muligheten for utlekki ng reduseres betydelig.

Et korrekt oppbygget og vedlikeholdt kulefang vil kun ha vanninntrenging fra nedbøren. Det
meste av nedbøren renner av fra kulefanget eller fordamper, slik at forholdsvis lite av dette
vannet når inn til prosjektilene. Dermed er det li te vann tilgjengelig for utvasking av korrodert
tungmetall. Korrodert tungmetall bindes raskt i jordsmonne t under kulefanget.

Konklusjonen fra de to rappor tene er at med et korrekt oppbygget kulefang, som ikke
inneholder myrjord, vil ikke skytebanen repr esentere noe forurensningsproblem. Det må
sikres at overflatevann blir ledet utenom kulefangene.

I dag skytes det kun med blyfrie hagl på leir duebanene, og hagle-skyti ngen medfører således
ikke noen tilførsel av tungmetaller til området. Det kan tidligere ha bli tt skutt med blyhagl på
området, men det eventuelle omfanget av blyhag l er ikke kjent. Endringen av skytebanen har
ingen konsekvens i forhold til eventuelle eksisterende blyhagl i terrenget.

Avbøtende tiltak: I forbindelse med ombygging av banen vil alle kulefang bli utført i henhold
til gjeldende krav. Dermed lagres blyfragmentene i kulefangene og utlekking forhindres.

Konsekvens: Nøytral til ne gativ konsekvens (0/-)

6.3.3 Biologisk mangfold

Det er gjennomført en kartlegging av biol ogisk mangfold. Rapporten finnes i vedlegg 7.



Planforslag Trampen skytebane 27.03.2015

Rieber Prosjekt AS Tlf 924 86 555 NO 911 678 462 MVA
Billingstadåsen 18 Faks 925 70 444
1396 Billingstad e-post: dag.rieber@rpr.no Side 15 av 21

Under kartleggingen av biologiske verdier ble det ikke funnet noen sjeldne eller truede arter,
og potensialet for at slike arte r finnes er vurdert som lavt. Ra pporten anbefaler at myrtjernet
bevares hvis dette er mulig.

Avbøtende tiltak: Banene er lagt slik at ingen installasjoner påvirker tjernet, og i tillegg er
tjernet med en 20m buffersone satt av til bevaring naturmiljø i reguleringsplanen.

Konsekvens: Ingen konsekvens (0)

6.3.4 Endring av eksisterende skytebane

Det kan tidligere ha blitt skutt med blyhagl på banen, men omfanget er i så fall ikke stort. En
ombygging av banen påvirker ikke den mulige foru rensningen som kan finnes, da slike hagl i
all hovedsak ligger utenfor områdene der det blir gjort inngrep. På pist olbanen blir kulefanget
forbedret, og riflebanene vil få nye kulef ang. Ved regulering av banen sikres det at
skyteaktiviteten holdes borte fra tjernet.

Endringen av eksisterende bane medfører i pr aksis ingen endring i an leggets miljøpåvirkning.

Avbøtende tiltak: -

Konsekvens: Ingen konsekvens (0)

6.4 Samfunnsforhold

6.4.1 Risiko og sårbarhet

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhets analyse for området som foreslås regulert.
Risikoanalysen er utført med basis i Direktor atet for samfunnssikkerhet og beredskap sitt
temahefte «Samfunnssikkerhet i arealplanleggi ng, Kartlegging av risiko og sårbarhet» fra
2011.

Det er ikke avdekket noen form for uakseptabel risiko ved anlegget. På enkelte punkter er det
avdekket middels risiko, hvor risikoreduserende tilt ak bør vurderes. For detaljer, se vedlegg 5.

Avbøtende (risikoreduserende) tiltak:

Viktige elementer for å ivareta sikkerheten ved skytebanen er:

Skytebaneinstruks med bl.a. krav om godkjenning av skyteledere
Varsling med flagg 15 minutter før skyting begynner
Tydelig skilting som forteller om fareom rådets utbredelse på veier og stier
Tydelig skilting av skytetid er og varsel om at uautorisert skyting anmeldes
Vedlikehold av kulefang i henhold til kravene
Rydding av vegetasjon i sektorer ut til sidene i skyteretningen
Fjerning av rikosjettfarlig e gjenstander (steiner) fra rifle- og pistolbaner
Regelmessige sikkerhetsins peksjoner av skytebanene

Konsekvens: Nøytral til negativ konsekvens (0/-)
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6.4.2 Kulturminner

Buskerud fylkeskommune har gjennomført en kartlegging av kulturminner innenfor
planområdet. Det ble ikke funnet noen au tomatisk fredede kulturminner. Rapport fra
kulturminneregistreringen finnes i vedlegg 6.

Avbøtende tiltak: -

Konsekvens: Ingen konsekvens (0)

6.4.3 Universell utforming

Reguleringsplanen legger til rette for at skytebaneanlegget kan ut formes slik at det fullt ut
tilfredsstiller kravene til univers ell utforming. Særlig er det i planarbeidet fokusert på
bevegelseshemmede, ved at det kan bli trappe fri adkomst og slak stigning på gangveier og
ramper. I tillegg vil det bli HC-toalett i skytterhuset.

Avbøtende tiltak: -

Konsekvens: Ingen konsekvens (0)

6.4.4 Barn og unges interesser

Plan- og bygningsloven trekker spesielt frem at barn og unges oppvekstvilkår skal ivaretas i
planleggingen. Skyting er den største idrettsgren en for individuell idrett i Norge, og er dermed
et svært viktig tilbud til ungdom. Tiltaket er således i seg selv et viktig bidrag, og anlegget vil
i tillegg bli tilrettela gt spesielt for bruk av barn og unge.

Avbøtende tiltak: -

Konsekvens: Positiv konsekvens (+)

6.4.5 Estetisk utforming:
Plan- og bygningsloven har spesielt fokus på estetisk utforming. Gjennom planleggingen er
det lagt til rette for at utbygging av skytebanen kan skje på en slik må te at vei, parkering,
skytterhus og skytebanen for øvrig kan utform es på en estetisk god måte, og uten større
terrenginngrep enn nødvendig.

Avbøtende tiltak: -

Konsekvens: Nøytral konsekvens (0)
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6.4.6 Vann og vassdrag

Det er ingen vassdrag som påvirkes av den planlagte skytebanen, verken direkte eller
indirekte. Det ligger imidlertid et tjern innenf or plangrensene. Anlegget utformes slik at det
ikke blir noen inngrep i tjer net eller randsonen til tjernet.

Avbøtende tiltak: Tjernet og en buffersone på 20 meter settes av til Bevaring naturmiljø.

Konsekvens: Ingen konsekvens (0)

6.4.7 Landskap

Skytebaneområdet i Trampen ligger i en lukket da lformasjon og kan ikke sees fra andre steder
i området før man er relativt tett på anlegget. Det legges ikke opp til vesentlige
terrengendringer utenom etablering av voller på s kytebanene. Landskapets karakter blir derfor
ikke påvirket av anlegget, og anlegge t gir ingen fjernvirkning i landskapet.

Avbøtende tiltak: -

Konsekvens: Ingen konsekvens (0)

6.4.8 Jord- og skogbruk

Det drives ikke noen form for jordbruk i området. Skytebaneområdet ligger i en drenert myr,
og det er ikke drivverdig skog som blir berørt av den planlagte aktiv iteten. Det vil bli hugget
noen få dekar av denne skogen med lav bonitet. På området er det heller ikke beitedyr som
kan bli berørt av tiltaket.

Avbøtende tiltak: -

Konsekvens: Ingen konsekvens (0)

6.4.9 Grunnforhold og geologi

Leirduebanene og delvis rifleban ene blir liggende på en dren ert myr. Her blir det ingen
installasjoner som krever større inngrep i grunnen. Skytterhuset er plassert på et område med
fjellgrunn for å sikre stabil fundamentering. Det må foretas noe sprengningsarbeider for å få
bygningen i riktig høyde.

Avbøtende tiltak: -

Konsekvens: Ingen konsekvens (0)
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6.4.1 0 Friluftsliv

Området er relativt lite benyttet til friluftsliv. Det går ingen stier eller løyper med viktighet for
friluftslivet i området som berøres av støysonene.

Avbøtende tiltak: -

Konsekvens: Ingen konsekvens (0)

6.4.1 1 Påvirkning på vilt, fugl og husdyr

Generelt påvirker støy vilt og fugl svært lite, noe man blant annet ser ved at det ofte danner
seg store fuglekolonier ved flyplasser, og at vi lt ikke skremmes vesentlig av biltrafikk. På
samme måte ser en at vilt og f ugl knapt reagerer på skytest øy. Det samme gjelder for husdyr.
Menneskelig ferdsel i terrenget skremmer vilt og fugl i langt større grad.

Skytebanen og de planlagte tiltakene har i ngen konsekvens av betydning for fugle- og
dyrelivet i området.

Avbøtende tiltak: Ingen.

Konsekvens: Ingen konsekvens (0)

6.4.1 2 Trafikale konsekvenser

Trafikken til skytebanen er så moderat at de t ikke har noen trafikale konsekvenser. Veiene
frem til banen, med tilhørende kryss, har trafikksikkerhetsmessig tilfredsstillende utforming.

Avbøtende tiltak: Ingen.

Konsekvens: Ingen konsekvens (0)
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6.5 Sammenstilling av virkninger av tiltaket
I tabellen nedenfor er det gitt en sammenstilling av virkninger av tiltaket i tabells form.

Referansen for konsekvensvurderingen er 0-al ternativet, som er dagens situasjon. Ulike
konsekvenser vil bli tillagt ulik vekt ut fra hvilket ståsted hver enkelt person har. Det vil
derfor bli feil å sammenfatte alle konsekvensen e til én totalvurdering. Tabellen nedenfor er
dermed den mest kompakte sammenstillingen av konsekvenser av tiltaket som kan gjøres.

Tema Konsekvens Kommentar

Skytestøy + Avvikling av den eksisterende banen til Sokna skytterlag gir
positiv konsekvens for tiltaket.

Tungmetallavrenning fra
riflebaner og pistolbanen

0/- Nye kulefang bygget etter dagens krav ivaretar kulefragmenter
på en betryggende måte.

Biologisk mangfold 0 Ingen sjeldne eller truede arter er funnet. Tjernet vernes.

Endring av eksisterende
skytebane

0 Ingen endring av anleggets miljøpåvirkning

Risiko og sårbarhet 0 / - ROS-analysen viser akseptabel risiko for alle vurderte forhold.
Ved middels risiko er det angitt risikoreduserende tiltak.

Kulturminner 0 Det er ingen automatisk fredede kulturminner innenfor
planområdet.

Universell utforming 0 Slik anlegget er planlagt kan det utformes universelt

Barn og unges interesser + Reguleringsplanen bidrar til å gi barn og unge bedre tilrettelagt
skyteaktivitet.

Estetisk utforming 0 Planen tilrettelegger for at anlegget kan gis en god estetisk
utforming.

Vann og vassdrag 0 Ingen vassdrag påvirkes. Tjernet vernes mot inngrep.

Landskap 0 Landskapets karakter blir ikke påvirket og anlegget gir ikke
noen fjernvirkning.

Jord- og skogbruk 0 Påvirkes ikke.

Grunnforhold og geologi 0 Ingen konsekvens av betydning.

Friluftsliv 0 Ingen konsekvens av betydning.

Påvirkning på vilt, fugl og
husdyr

0 Tiltaket har ingen påvirkning av betydning.

Trafikale konsekvenser 0 I ngen konsekvens av betydning.

Sammenstillingen viser at avviklingen av skyt ebanen på Sokna og samtidig utvidelse av
skytebanen i Trampen har flere pos itive enn negative konsekvenser.
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7 Medvirkning

7.1 Varsel om igangsatt planarbeid
Varsel om igangsatt planarbeid er gjennomført av Ringerike kommune, med direkte varsel til
grunneiere, naboer og aktuelle høringsinstanser, samt annons ering i avis og kommunens
hjemmeside. Frist for merknader var 31. august 2014.

7.2 Merknader til varsel om ig angsatt planarbeid og planprogram
Det er innkommet tre merknader til varsel om ig angsatt planarbeid og planprogram. I tabellen
nedenfor følger korte sammendrag av merknade ne og kommentarer til disse. Det er kun tatt
med de deler av merknadene som anses relevant i forhold til utformi ng av reguleringsplanen.
Merknadene er i sin helhet gj engitt i vedlegg 8a, mens just ert planprogram er gjengitt i
vedlegg 8b.

7.3 Oppsummering merknader

Nr Merknad fra Forslagstillers kommentar

1

Fylkesmannen i Buskerud (FM)

FM anbefaler at Nasjonale forventninger til
regional og kommunal planlegging T-1497
tas inn under punktet for Føringer og
rammebetingelser i planprogrammet

T-1497 er lagt til som aktuell føring for
planarbeidet

FM anbefaler at det i planprogrammet
redegjøres for hvordan prinsippene i §§8-12 i
Naturmangfoldloven skal følges opp

Dette vurderes som mindre aktuelt ettersom
det ikke er funnet rødlistede eller truede
arter.

FM minner om at rikspolitiske retningslinjer
for vernede vassdrag, rundskriv T-1078
gjelder for området og skal tas inn i
planprogrammet

Dette ligger utenfor planens virkeområde og
T-1078 er lagt til som aktuell føring for
planarbeidet

FM presiserer at 2012-utgaven av
Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging T-1442 skal legges til grunn
og at avbøtende tiltak mot støy skal
innarbeides i planforslaget

Tatt til følge

FM gjør oppmerksom på at Sokna skytterlag
bør undersøke den gamle banen for
forurensning og eventuelt sanere området.

Dette ligger utenfor planens virkeområde og
behandles som en separat sak.
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Nr Merknad fra Forslagstillers kommentar

2 Buskerud Fylkeskommune (BF)

BF må foreta registrering av kulturminner
innenfor planområdet.

Kulturminneregistrering er gjennomført.

3 Statens vegvesen (SVV)

SVV sin uttalelse er relativt generell, og de
ser ikke noen bestemt utfordring i forbindelse
med avkjøring fra fylkesveien eller riksveien.

-

8 Vedlegg
1) Forslag til reguleringsbestemmelser

2) Forslag til regul eringsplankart

3) Forslag til illustrasjonsplan

4) Støyrapport

5) Risiko- og sårbarhetsanalyse

6) Kulturminneregistrering

7) Kartlegging av biologisk mangfold

8) Dokumenter fra meldingsfasen

a. Merknader fra høringsinstanser

b. Planprogram, justert etter høringsrunden
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Vurdering av risiko og sårbarhet
Risikoanalysen er utført med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
sitt temahefte «Samfunnssikkerhet i arealplanl egging, Kartlegging av risiko og sårbarhet» fra
2011. Nedenfor gis en oversikt over hvilken risikograd som fremkommer ved ulike
kombinasjoner av sannsynlighet og konsekvens.

Sannsynlighet

1. Lite sannsynlig Hendelsen inntreffer sjeldnere enn en gang pr. 50 år

2. Mindre sannsynlig Hendelsen inntreffer i snitt mellom en gang pr. 10 år og en gang pr. 50 år

3. Sannsynlig Hendelsen inntreffer i snitt mellom en gang hvert år og en gang pr. 10 år

4. Meget sannsynlig Hendelsen inntreffer i gjennomsnitt en eller flere ganger pr. år

Konsekvenser

1. Ufarlig Ingen personskade eller miljøskade

2. En viss fare Få og små personskader og mindre, lokale miljøskader

3. Kritisk Alvorlige personskader. Omfattende miljøskader, regionale konsekvenser med
restitusjonstid < 1 år

4. Farlig Alvorlige personskader / én død. Alvorlige miljøskader, regionale konsekvenser
med restitusjonstid > 1 år

5. Katastrofalt Flere døde. Svært alvorlige og langvarige/uopprettelige miljøskader.

Risikomatrise
KONSEKVENSER

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt

SA
N
N
SY
N
L
IG
H
E
T 4. Meget sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

Risikograd
Lav risiko - Risikoreduserende tiltak er normalt ikke nødvendig

Middels risiko – Risikoreduserende tiltak skal vurderes

Uakseptabel risiko – Risikoreduserende tiltak skal iverksettes



Risiko- og sårbarhetsanalyse Rieber Prosjekt AS Side 1 av 6

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Trampen skytebane, Sokna
Dato: 09.03.2015

Pkt Forhold eller uønsket he ndelse S K Risiko Kommentar

1 Sikkerhet ved bruk av det regulerte området til angitte formål
1.1 Ytre sikkerhet ved skyting (for turgåere og andre)

Personskade / dødsfall som følge av vådeskudd / rikosjetter

1 4 Middels ”Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjenning
av sivile skytebaner av 1. juli 1988” (Skytebane-
forskriften) med vedlegg, har krav til utforming av
skytebaner, anvisninger for beregning av farlig område
og krav til skyteledelse, varsling mm.

Det skal i henhold til skytebaneforskriften være en
skytebaneinstruks godkjent av politiet for hver enkelt
bane, med bl.a. krav til godkjent skyteleder. Skyteleder
følger rutiner for inspisering av våpen etter skyting mm.,
som skal forhindre vådeskudd.

Skytebaneinstruksen har krav til varsling av skyting.
Farlig område vil bli merket med varselskilt i henhold til
kravene i Skytebaneforskrift en. Sannsynligheten for at
turgjengere befinner seg på farlig område under skyting
er da minimal.

Baneanlegget skal utformes i henhold til kravene i
skytebaneforskriften. Sannsynligheten for at skudd eller
rikosjetter treffer utenfor farlig område er da minimal.
Sikkerheten ved banen er god i dag, og
støydempingstiltakene som skal gjennomføres vil
ytterligere forbedre sikkerheten.

Det skal kun foregå skyting ved gode lysforhold.
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Pkt Forhold eller uønsket he ndelse S K Risiko Kommentar

1.2 Indre sikkerhet ved skyting (for skyttere og andre med lovlig opphold på
skytebaneanlegget)

Personskade / dødsfall som følge av vådeskudd / rikosjetter

1 4 Middels Se pkt 1.1. vedr vådeskudd.

Skytebaneforskriften har krav til avstander til
rikosjettfarlige objekter. Faren for rikosjetter til skyttere
og andre på og omkring standplass er minimal.

1.3 Eksplosjonsfare ved lagring av ammunisjon 1 2 Lav Ammunisjon lagres i henhold til våpenlovens krav.

2 Forurensning fra det regulerte området

2.1 Tungmetallforurensning til drikkevann / grunnvann 1 2 Lav Ved oppbygning av kulefang i henhold til gjeldende
krav er det ingen fare for tungmetallforurensning av
drikkevann/grunnvann.

På leirduebanene skytes det med blyfrie hagl

2.2 Forurensning fra avløpsvann 1 2 Lav Avløpsløsningen for et fremtidig skytterhus vil bli utført
i henhold til kommunale krav.

2.3 Andre utslipp 1 1 Lav Ingen kjente farer

3 Naturgitte forhold
3.1 Er området utsatt for store snømengder, snø- eller steinskred? 1 1 Lav Nei

3.2 Er det fare for flodbølger som følge av fjellskred i vann/sjø? 1 1 Lav Nei

3.3 Er det fare for utglidning (ustabile grunnforhold)? 1 1 Lav Nei

3.4 Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? 1 1 Lav Nei



Risiko- og sårbarhetsanalyse Rieber Prosjekt AS Side 3 av 6

Pkt Forhold eller uønsket he ndelse S K Risiko Kommentar

3.5 Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? 1 1 Lav Nei

3.6 Er området utsatt for spesielle vindforhold 1 1 Lav Nei

3.7 Er det radon i grunnen? 2 1 Lav Det er ikke kjent om det er radon i grunnen på stedet,
men generelt må det alltid antas at det kan være tilfelle.
Standplassene er åpne ved skyting, og radon-
konsentrasjonen vil ikke bli vesentlig høyere enn
utendørs. I et fremtidig skytterhus vil det ikke være
aktuelt med oppholdstid ut over noen få timer ukentlig.

4 Infrastruktur og virksomhetsrisiko
4.1 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendels er som kan inntreffe på nærliggende

transportårer, utgjøre en risiko for området?
- Hendelser på veg
- Hendelser på jernbane
- Hendelser på sjø/vann/elv
- Hendelser i luften

1 1 Lav Nei

4.2 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området:
- Elektriske
- Teletjenester
- Vannforsyning
- Renovasjon/spillvann

3 1 Lav Ingen ulempe av betydning

4.3 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:
- Påvirkes området av magnetisk felt fra el. linjer?
- Er det spesiell klatrefare i forbindelse med master?
- Vil tiltaket endre forsyningssikkerheten i området?

- - Lav Ingen høyspentlinjer

4.4 Brannberedskap
- Har området gode adkomstruter for utrykkingskjøretøy
- Har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)?

1 2 Lav Grei adkomst for brannbil til alle bygninger. Det er ikke
egen brannvannforsyning i området.
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Pkt Forhold eller uønsket he ndelse S K Risiko Kommentar

4.5 Omfatter området spesielle farlige anlegg? 1 1 Ikke spesielt farlige anlegg . Skyteaktiviteten er vurdert
som eget punkt

4.6 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendels er som kan inntreffe på nærliggende
virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området?

- Utslipp av giftige gasser/væsker
- Utslipp av eksplosjonsfarlig e/brennbare gasser/væsker

1 1 Lav Ingen slike kjente trusler.

5 Tidligere bruk
5.1 Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomhet?

- Gruver: åpne sjakter, steintipper etc.
- Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.
- Industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering
- Annet

3 1 Lav Området har vært skytebane i mange år, og det kan være
noe bly fra hagl fra tiden før blyforbudet. Blyhagl i
områder som dettet dette innebærer ikke noen
nevneverdig risiko.

6 Omgivelser
6.1 Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is? 1 1 Lav Ikke i umiddelbar nærhet

6.2 Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.) 2 2 Lav Noen bratte partier i terrenget omkring.

6.3 Vil drenering kunne føre til oversvømmelse i lavereliggende områder? 1 1 Lav Nei

7 Trafikksikkerhet
7.1 Trafikk til skytebanen 2 2 Lav Ingen spesiell risiko

8 Ulovlig virksomhet
8.1 Sabotasje og terrorhandlinger

- Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?
- Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?

1 1 Lav Anlegget eller andre kjente nærliggende anlegg er ikke
terrormål.
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Pkt Forhold eller uønsket he ndelse S K Risiko Kommentar

8.2 Personskade / dødsfall, hos turgjengere eller andre, som følge av uautorisert
skyting

1 4 Middels Uvedkommende som ønsker å drive skyting på området,
vil ikke ha tilgang til de elektroniske skivene eller
kastemaskiner for leirduer. Sannsynligheten for at
uautorisert skyting vil forekomme er derfor ikke spesielt
større enn andre steder.
Skulle uautorisert skyting likevel forekomme, er det
liten sannsynlighet for at turgåere eller andre befinner
seg i området.

All uautorisert skyting anmeldes til politiet.

8.3 Personskade / dødsfall, for skyttere og andre på skytebanen, som følge av
uautorisert skyting

1 4 Middels Sikkerheten ved utautorisert skyting vil trolig være
dårligere enn ved autorisert skyting, men
sannsynligheten for at det vil forekomme er ikke spesielt
stor. Det ligger i sakens natur at det ikke er mange
personer på skytebanen.

All uautorisert skyting anmeldes til politiet.
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Oppsummering
Det er ikke avdekket noen form for uaksep tabel risiko (rød) ved anlegge t. På fire punkter er det avdekket middels risiko (gul), hvor
risikoreduserende tiltak bør vurderes. Alle er knyttet til skytea ktiviteten. Se risikomatrisen nedenfor.

KONSEKVENSER

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt

SA
N
N
SY
N
L
IG
H
E
T 4. Meget sannsynlig

3. Sannsynlig 2 punkter

2. Mindre sannsynlig 1 punkt 2 punkter

1. Lite sannsynlig 13 punkter 4 punkter 1.1, 1.2, 8.2 og 8.3

Aktuelle risikoreduserende tiltak
Området er skytebaneområde, med de farer det innebærer. «Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skyte baner av 1.
juli 1988» gir retningslinjer for utforming av sivile skytebaneanlegg. Disse retningslinj ene blir fulgt uten unntak for det pla nlagte anlegget. Det er
ikke registrert alvorlige uhell siden 2. verdenskrig på de over 800 skytebanene tilknyttet Det frivillige Skyttervesen. Dette t ilsier at forskriftens
krav gir tilstrekkelig sikkerhet. Politie t skal med bakgrunn i forskriften godkjenne området for skyting før skyting kan foreko mme. Viktige
elementer for å ivareta sikkerheten (risikoreduserende tiltak) er:

Skytebaneinstruks med bl.a. krav om godkjenning av skyteledere
Varsling med flagg 15 minutter før skyting begynner
Tydelig skilting som forteller om fareom rådets utbredelse på veier og stier
Tydelig skilting av skytetid er, og varsel om at uautorisert skyting anmeldes
Vedlikehold av kulefang i henhold til kravene
Rydding av vegetasjon i sektorer ut til sidene i skyteretningen
Fjerning av rikosjettfarlig e gjenstander (steiner) fra rifle- og pistolbaner
Regelmessige sikkerhetsins peksjoner av skytebanene
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00
Telefaks

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
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Trampen skytebane – Ringerike kommune – detaljregulering –

offentlig ettersyn – uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 01.03.2016 angående offentlig ettersyn av reguleringsplan for Trampen 
skytebane i Ringerike kommune.

Fylkeskommunen uttaler seg her om kulturminner.

Planområdet er registrert av oss i desember 2014, se brev med rapport fra den arkeologiske 
registreringen datert 09.12.2014.

Da det ikke ble funnet automatisk fredete eller nyere tids kulturminner, har vi ingen ytterligere 
merknader til planforslaget. 

Vi minner likevel om varslingsplikten jf. Kulturminnelovens § 8, 2. ledd dersom det skulle fremkomme 
automatisk fredete kulturminner i forbindelse med anleggsarbeid i planområdet.

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Saksbehandlere: Thea Hellbardt (nyere tids kulturminner) og Lars Hovland (arkeologi)

Ringerike kommune
Att. Ingrid Liseth
Osloveien 1
3511 Hønefoss  

Vår dato: 18.04.2016 Vår referanse: 2014/3203-7 Vår saksbehandler:
Deres dato: 01.03.2016 Deres referanse: 14/263-8 Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Vår dato: 15.04.2016

Vår referanse: 2014/4505

Arkivnr.: 421.4

Deres referanse: 14/263

Saksbehandler: Brede Kihle

Innvalgstelefon: 32266865

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502  Hønefoss

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for Trampen 
Skytebane

Vi viser til brev av 1. mars 2016 med forslag til detaljregulering for Trampen Skytebane.

Det går frem av saken at hensikten med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for 
ombygging av skytebanen ved Trampen på Sokna, slik at aktiviteten til Sokna Skytterlag kan 
samlokaliseres med aktiviteten til Sokna jeger- og fiskerforening, Sokna Sportsskyttere og 
Sokna Leirdueklubb. Nåværende skytebane som ligger nær Sokna sentrum skal avvikles.

Planområdet ligger sør for Rv. 7 Sokna – Ørgenvika, mellom Rudselva og Øvre 
Trampentjern. Planområdet er i dag uregulert, men er i gjeldende kommuneplan avsatt til 
idrettsanlegg – skytebane.

Fylkesmannen har i brev av 26. august 2014 avgitt uttalelse ved varsel om oppstart av 
planarbeid. Vi ba om at forhold knyttet til støy, forurensning, vann og vassdrag, landskap, 
naturmangfold og barn og unges interesser ble tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale 
føringer.

Når det gjelder nasjonale føringer knyttet til støyhensyn, så går det frem av vedlagte 
støyrapport at ingen boliger, hytter eller annen støyfølsomme bruksformål vil bli liggende 
innenfor støybelastet sone i henhold til støyretningslinje T-1442/2012 fra Klima- og 
Miljødepartementet. Det er derfor ikke et behov for egen utslippstillatelse etter 
forurensningsloven § 11 på grunn av den endrede virksomheten ved Trampen Skytebane.
  
Støysonekartet viser likevel at et stort område rundt skytebanen vil bli sterkt berørt av 
skytebanestøyen hvor grensen på Lmax = 60 dB overstiges. Dette er natur- og friluftsområder 
uten bebyggelse, men som kan være viktige som tur- og rekreasjonsområder. Vi ber derfor 
kommunen om å innarbeide bestemmelser for når det kan foregå skytevirksomhet ved banene. 
Det bør her fastsettes tider på dagen hvor skyteaktivitet kan foregå og det bør skilles mellom 
hverdager og helgedager. På søndager og helligdager bør det ikke åpnes opp for 
skyteaktivitet.

Når det gjelder hensynet til viktig naturmangfold så følger det med en egen kartlegging fra 
BioFokus hvor det går frem at det ikke er funnet noen naturtyper eller arter som krever 
spesielle hensyn eller endringer i planen. Det er likevel anbefalt at myrtjernet Totjern blir 
ivaretatt ved at de ikke planlegges for tiltak her. Myrtjernet utgjør et viktig landskapselement 
og har en viktig funksjon for en del vannlevende arter. Fylkesmannen er derfor positiv til at 
tjernet med tilhørende myrområde rundt er bevart i planen med en egen hensynssone hvor det 
er bestemmelser som hindrer fysiske inngrep. 
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En forutsetning for utvidelsene ved Trampen skytebane er at dagens skytebane utenfor Sokna 
sentrum skal avvikles. Denne banen ligger nærme sentrum og støysituasjonen vil derfor 
bedres betraktelig for dette området og legge til rette for videre utvikling av dette tettstedet
innenfor kommuneplanens rammer. Vi ber kommunen i den forbindelse om å vurdere et krav 
i bestemmelsene om at skytebanen ved Sokna skal saneres før det blir gitt brukstillatelse til 
det nye anlegget, eventuelt en begrenset tid etter at det nye anlegget er tatt i bruk. 

Sentrale bestanddeler i riflekuler og hagl er blant annet metallene bly, kobber, antimon og 
sink. Konsentrasjonen av disse metallene vil derfor være høye innenfor skytebanen og 
influensområdet. Dette vil kunne utgjøre en forurensningsfare. Forurenset avrenning til 
vassdrag vil være spesielt uheldig. Det er derfor viktig at kommunen følger dette videre opp 
som lokal forurensningsmyndighet når dette anlegget skal saneres. Videre er det viktig at det 
gjøres tiltak ved Trampen skytebane for å fange opp tungmetaller fra dette anlegget. 
Lokaliteter med mistanke om grunnforurensning og påvist grunnforurensning skal registreres 
i databasen Grunnforurensning til Miljødirektoratet.  Vi forutsetter at kommunen følger dette 
videre opp.

Utover dette har vi ingen spesielle merknader til planforslaget ut fra nasjonale eller viktige 
regionale interesser.

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
Fagsjef

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
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LANDBRUKSKONTORET
FOR

RINGERIKE OG HOLE

Ringerike kommune
v/Areal - og byplankontoret

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
14/263-12 15800/16 PLN 324 18.04.2016

0605 - 324 Detaljregulering Trampen Skytebane

Sokna skytterlags eksisterende baneanlegg ligger slik at den hindrer utvikling av boligområder
i Sokna. Det er derfor ønskelig å flytte denne skyteaktiviteten til Trampen, og samlokalisere
skytterlagets aktivitet med Sokna jeger - og fiskerforening samt pis tolklubben sin aktivitet.
Skytebaneanlegget planlegges å inneholde riflebaner, leirduebaner, pistolbane og
skytterhus/forsamlingslokale.

Det berørte arealet nyttes ikke til jordbruk eller beitebruk. Det er relativt lite skog som berøres
av tiltaket. Det ser ikke ut til at vilt og friluftsliv ber øres i negativ grad . Landbruksk ontoret
mener at området er egnet for planlagt skytebane, og vi kan ikke se at tiltaket er i konflikt med
forholdene vi skal vurdere.

Når det gjelder skytetider mener vi foreslåtte tider (mandag - fredag kl. 9 - 21 og lørdag kl. 9 - 16)
bør være akseptable.

Med hilsen

Eiliv Kornkveen
Avdelingsleder

Thor Gunnar Lie
rådgiver

thor.gunnar.lie@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi:
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Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret Ingrid Liseth 

 

Fra: Fagansvarlig for miljørettet helsevern Unni Suther 

   

 

 

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/263-13 15953/16 PLN 324 20.04.2016 

Uttalelse til detaljreguleringsplan nr.324 Trampen Skytebane  

 

 

Viser til sak 22/16 i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 15.2.2016.     

 

 

Hjemmel for uttalelse: 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven), kapittel 3. Miljørettet helsevern 

Forskrift om miljørettet helsevern, § 8. Kommunens ansvar og § 5. Oversikt, rådgiving og 

medvirkning. 

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften). 

 

 

Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern er tillagt ansvar for å påse at helsehensyn blir 

ivaretatt i all planlegging og utbygging i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser.  

 

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan virke inn på 

folks helse, jf. Forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 3 miljø- og helsekrav til lokaler, 

virksomheter og eiendommer. 

 

Uttalelse 

I reguleringsplan nr. 324 for Trampen skytebane, vil følgende miljø- og helsefaktorer kunne 

påvirke folks helse i omgivelsene og i virksomheten: 

 

 Støy  

 Drikkevann 

Støy 

Detaljreguleringsplan nr. 324 for Trampen skytebane. Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning ønsker at forslag til skytetider ved Trampen skytebane høres spesielt.   



 

 

Folkehelseloven har ikke egen støyforskrift, men legger Retningslinjen for behandling av støy 

i arealplanlegging T-1442 og veileder til retningslinje(T-1442) til grunn i støysaker samt 

Forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 3 miljø- og helsekrav til lokaler, virksomheter og 

eiendommer. 

Av støyutredninger framgår det at ingen sårbar bebyggelse eller friluftsområder vil bli 

belastet med støy over grenseverdiene i retningslinjen.  

Drikkevann 

Det framgår av forslag til planen at det skal etableres vannforsyning fra lokal brønn. 

Drikkevannsforsyning til virksomheter som er tilgjengelig for allmennheten må oppfylle 

drikkevannsforskriftens bestemmelser og det må tas regelmessige prøver av vannet kvalitet. 

Dersom virksomheten er beregnet for mer enn 50 personer skal drikkevannsforsyningen 

godkjennes av Mattilsynet.  

Konklusjon 

Flytting av aktiviteten på Sokna skytebane til nye Trampen skytebane anses å være er riktig 

valg for lokalsamfunnet. 



Høring om ombygging og bruksutvidelse av Trampen skytebane 

Viser til mottatte varsel om høring og offentlig ettersyn angående Trampen Skytebane av 01.03.2016. 

Vi som bor på Aalde gård, Vestbygdveien 7 på Sokna ser på en ombygging og bruksutvidelse av 
Trampen Skytebane som en veldig negativ utvikling i vårt bo miljø. Skytebanen slik den er i dag, er 
kommet til, litt etter litt, sneket seg på, etter en beskjeden start som pistolbane. Underveis har det aldri 
vært noen varsel til naboer, hverken om etableringen eller utvidelser, ei heller noen høring fra 
kommunen. Det er jo prisverdig at det skjer nå. Viser ellers til brev vi sendte til Miljø og areal 
enheten i kommunen i 2007, som aldri er besvart. Det er også et brev for et par år siden, som jeg 
dessverre ikke finner i systemet mitt om denne saken, etter at det i Ring Blad hevdet det ikke var 
kommet innsigelse til utvidelse i Tampen. 

Vi ser helt klart et behov for flytting av skytebanen på Sokna, som ligger helt inntil bebyggelse med 
alle de støyulemper det er for befolkningen. Når det er sagt, så forstår vi ikke at det blir bedre for 
befolkningen i Vestbygda å ha skytebane med stor aktivitet, enn i sentrum. Det er jo å flytte ulempen 
fra et uegnet sted, til et annet uegnet sted.  

Det beste alternativet er å etabler en helt ny skytebane på et egnet sted, langt nok unna bebyggelse, til 
bruk for alle skytterlagene i bygda og full nedleggelse i Trampen på sikt.  

Miljømessige betenkeligheter: 

I vårt området er det et grunnvannsuttak av drikke vann til hele bygda, altså Torevannet. For endel år 
siden, ble 75 dekar av vår eiendom båndlagt, på grunn av drikkevannskilden. Det vil si at det er 
restriksjoner for vårt bruk av området, når det gjelder gjødsling, beite for dyr, etc., på grunn av 
forurensningsfaren, samme gjelder strandområdet på nabogården Rud. 

 Når det nå er planer om å utvide bruken av Trampen banen til langt flere brukere og aktiviteter, må 
man stille spørsmålet om forurensningsfaren med så mye hagle-bly og prosjektiler i grunnen, med 
avrenning til Rudselva som fører ned til Torevannet. I tillegg kommer det jo et forsamlingslokale i 
området og mye hyppigere bruk. 

Andre miljømessige forstyrrelser er støy fra skytebanen: Vi opplever støyen veldig belastende, 
noen ganger er støyen slik av vi hører det inn i huset, med dører og vinduer lukket. Når skytingen da 
foregår over mange timer, gjerne på lørdager og søndager, blir det ganske slitsomt og utrivelig. På vår, 
sommer og høst, det er stor trafikk på banen. Det er jo da vi bruker våre uteområder mest, til arbeid og 
aktivitet, og til hyggelig avkobling på verandaen med familie og venner, eller går turer i skogsområdet, 
da er det trist og belastende å høre på skytingen fra Trampen.  Åskammene som omgir Trampen 
skytebane, gir gjenlyd så det holder, samt at værdraget også i stor grad spiller inn. 

Når det gjelder lydnivået, er jeg ikke så sikker på om det overgår grenseverdiene på de verste dagene, 
det er heller ikke poenget med min reservasjon mot anlegget, det er mengden lyd over tid som er 
stressende. 

Trampen Skytebane slik det er i dag, har til en viss grad vært å leve med, spesielt etter at vi tok opp 
ukontrollert og uvettig skyting på helligdager og fikk gehør for det. 

I dag, søndag 17. april, har jeg vært en tur ned ved båtplassen på Torevannet og kikket på alle fuglene 
som svømmer i det store råket, et flott skue i vårløsningen. I den timen hunden min og jeg satt der, var 
det skyte støy fra Trampen skytebane og tenkte, slik kommer det til å bli hele sommeren og høsten 
gjennom.  

Om det mot vårt ønske, skulle blir ombygging og bruksutvidelse i Trampen skytebane slik det er 
skissert, må bruks rammene, det vil si, når banen kan være åpen for bruk avtales. Inngå enighet om 
bruk på hverdagskvelder til klokkeslett til senest 20:00, på lørdager til klokkeslett til senest 16:00. På 



søndager og helligdager bør banen i utgangspunktet være stengt. Unntagelse er når det skal arrangeres 
stevner, som må begrenses til 2 ganger i sesongen.  

Trampen Skytebane etter en bruksutvidelse slik det er tenkt, vil gi sterkt redusert trivsel 
ved å bo i området. Fortjener vi det?   

Henvisninger til lov om anleggelse eller endring av skytebane 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-2-93_skytebanestoy/id260862/ 

 

Med vennlig hilsen 
Eivind Aalde Nyhagen /med familie 

Vestbygdveien 7 
3534 Sokna 
Tlf. 91631748 
E-post: a-nyhage@online.no 
 

 



SAKSFRAMLEGG 
 

Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 14/263-6   Arkiv: PLN 324  

 

0605 - 324 Detaljregulering Trampen Skytebane - 1. 

gangsbehandling  

 
Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

1. Forslag til 0605_324 Detaljregulering Trampen Skytebane sendes på høring og legges 

ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Forslag til tillatte skytetider ved Trampen Skytebane ønskes spesielt hørt i 

høringsperioden. 

 

3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

4. Innen utgangen av leieperioden for nåværende skytebane i Sokna skal aktiviteten der 

avvikles og arealet tilbakeleveres i slik stand som godkjent av 

forurensningsmyndigheten. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

Sammendrag 
Planområdet ligger sør for Rv 7 Sokna – Ørgenvika, mellom Rudselva og Øvre 

Trampentjern. Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å tilrettelegge for ombygging av 

skytebanen i Trampen på Sokna, slik at aktiviteten til Sokna skytterlag kan samlokaliseres 

med aktiviteten til Sokna jeger- og fiskerforening, Sokna sportsskyttere og Sokna 

leirdueklubb. Nåværende skytebane nær Sokna sentrum avvikles. 

 

Planområdet er i dag uregulert, men er i kommuneplanens arealdel vedtatt 30.07.2007 avsatt 

til Idrettsanlegg – Skytebane. Planen fremmes som en detaljregulering. Sokna Skytterlag og 

Sokna Jeger- og fiskerforening er forslagstiller. Reguleringsformål vil være skytebane, 

forsamlingslokale, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, vei og parkering.  

 

Planforslaget omfatter dessuten hensynssoner for faresone – skytebane og bevaring av 

naturmiljø. Forslaget legger til rette for et fortsatt aktivt skyttermiljø i Sokna, noe som blant 

annet er positivt som et tilbud til ungdom. Ved at den gamle skytebanen avvikles, frigis det 

plass for utvidelse av boligområder i nærheten av Sokna sentrum. Ut fra en samlet vurdering 



er rådmannen positiv til planforslaget, og anbefaler at det sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn. 

Innledning / bakgrunn 

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å tilrettelegge for ombygging av skytebanen i 

Trampen på Sokna, slik at aktiviteten til Sokna skytterlag kan samlokaliseres med 

aktiviteten 

til Sokna jeger- og fiskerforening, Sokna sportsskyttere og Sokna leirdueklubb. 

 

Sokna skytterlag, etablert 1862, har leieavtale med grunneiere for bruk av nåværende 

skytebane nær Sokna sentrum frem til 2021. Skytebanen er ikke tidsmessig og 300m er 

avviklet. Den korte gjenværende leiekontrakten gjør det umulig å investere i anlegget. 

Boligbebyggelsen har de senere årene nærmet seg skytebanen, men boligområdet kan ikke 

utvikles videre før skytebanen er avviklet. Den nåværende skytebanen tilfredsstiller ikke Det 

Frivillige Skyttervesen sine krav til å avvikle stevner. Den begrenser også muligheten for å 

rekruttere til skyttermiljøet. Det er derfor ønskelig å flytte denne skyteaktiviteten til 

Trampen, og samlokalisere skytterlagets aktivitet med Sokna jeger- og fiskerforening samt 

pistolklubben sin aktivitet. Det eksisterende skytebaneanlegget i Trampen har i dag flere 

leirduebaner og en pistolbane. For å få plass til riflebaner i tillegg, og samtidig opprettholde 

muligheten til å skyte på alle baner samtidig, må størstedelen av baneanlegget bygges om. 

For å opprettholde skyttermiljøet og ta vare på bygdas eldste forening må ny lokalisering av 

skytebanen avklares, slik at ny bane kan etableres før den eksisterende banen må avvikles. 

 
 

Beskrivelse av saken 
Historikk 

Sokna JFF fikk i 1986 en 40 års festekontrakt på 20 daa i Olde skog av Ringerike kommune. 

På dette arealet bygde foreningen jegertrapbane. I 1997 fikk Sokna JFF utvidet 

festekontrakten med ytterligere 19 daa for å kunne utvide skytebanen. Kommunestyret fattet 

i mars 2001 vedtak om å selge mesteparten av kommunens skoger, og Sokna JFF fikk kjøpe 

55daa. Foreningen søkte i 1999 om å få et framtidig skytesenter inn i kommuneplanen. Etter 

en lang prosess ble eiendommen i 2007 regulert inn som skytebaneformål i kommuneplanen. 

Etter dette har Sokna JFF, Sokna skytterlag, Sokna sportsskyttere og Sokna leirdueklubb 

inngått et samarbeid om å realisere et samlet skytesenter. 

 

Dagens situasjon 

Skytebaneområdet i Trampen ligger i en lukket dalformasjon og kan ikke sees fra områdene 

omkring før man er relativt tett på området som består av en grøftet myr og omkringliggende 

areal. Området omkring er preget av furuskog, men det er også innslag av gran og bjørk. 

Ved kartlegging av biologisk mangfold er det ikke funnet naturtyper eller arter som krever 

spesielle hensyn. 

 

Veien inn til området går via Brekkebygdveien som først er kommunal vei og deretter privat 

skogsbilvei. Skogsbilveien går igjennom grustak som er kommunalt. Det er ikke ført strøm 

frem til området. Det er imidlertid tilrettelagt for uttak fra teknisk anlegg på Riksvei 7 ved 

Langvannsdammen. Det er heller ikke kommunalt vann eller avløp. Vannforsyning til 

skytterhuset vil skje med vann fra eget borehull. Avløp kan skje med tett 

tank for svartvann og infiltrasjonsanlegg for gråvann, eller annen løsning som godkjennes av 



kommunen. Skytebanen skal tilknyttes kommunal renovasjon. Løsning avtales med 

kommunen. Det eksisterende skytebaneanlegget i Trampen har i dag flere leirduebaner og en 

pistolbane. På banen står det noen mindre brakker. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Rieber Prosjekt AS, 27.03.2015 

 

Planforslaget som foreligger til behandling er merket 1. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.07.2007 er planområdet avsatt til Idrettsanlegg – 

Skytebane. 

 

Gjeldende reguleringsstatus 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Plantype 

Planen fremmes som en detaljregulering. Sokna Skytterlag og Sokna Jeger- og 

fiskerforening er forslagstiller. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 152/18, eid av Sokna Jeger- og fiskerforening, 

og gnr./bnr. 152/2, eid av Thrine -Lise L. Tryterud. 

 

Reguleringsformål og arealer 

Området som foreslås regulert er på totalt 191,7 dekar. 

Planforslaget omfatter følgende reguleringsformål i henhold til Plan- og bygningsloven 

(Pbl) § 12-5: 

 

Bebyggelse og anlegg (Pbl § 12-5, nr. 1) 

 Skytebane, annen eierform (privat) Areal: 185,2 daa 

 Forsamlingslokale, annen eierform (privat) Areal: 3,0 daa 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5, nr. 2) 

 Veg, annen eierform (privat) 

 Parkering, annen eierform (privat) 

 

Planforslaget omfatter følgende hensynssoner i henhold til Pbl § 12-6: 

 Faresone, Skytebane Areal: 159,6 daa 

 Bevaring, Naturmiljø Areal: 8,3 daa 

 

Bevaring - Naturmiljø 

Totjern består som navnet indikerer av to tjern ved siden av hverandre. Det største av disse 

ligger innenfor plangrensene. Det er ikke funnet spesielle arter som tilsier vern, men tjernet 

representerer et landskapsmessig element som er vurdert å ha en viss verdi. Tjernet og en 

buffersone på 20m rundt er derfor satt av til bevaring naturmiljø. 

 



 

 

 

Planlagte tiltak i planområdet 

Det planlegges å bygge et skytebaneanlegg med følgende baner: 

• 100m riflebane for skyting med jaktrifle og skarpskytterrifle 

• 200m riflebane for skyting med skarpskytterrifle 

• 100m bane for skyting med jaktrifle på løpende elg 

• Fem leirduebaner hvorav tre rene trap-baner og to baner som er kombinert trap, 

skeet, sporting etc. 

• Pistolbane (beholdes som den er) 

 

 

Følgende støydempingstiltak vil bli utført: 

• Leirduebanene: Ingen støydempingstiltak. 

• Riflebanene: Tett overbygget standplass med innvendig støydemping, men uten 

frembygg. 

• Pistolbanen: Tett overbygget standplass med innvendig støydemping, og fire meter 

høy voll mot sørøst langs hele siden av banen, frem til kulefanget. 

 

I tillegg til skytebanene vil det bli bygget et skytterhus som fungerer som forsamlingslokale 

ved trening, stevner og andre arrangement. 

 

Adkomstveien inn til anlegget vil bli beholdt. Trafikken vil ikke bli så stor at det blir aktuelt 

å utføre utvidelser av adkomstveien. Skytebaneanlegget har en parkeringsplass med stor nok 

kapasitet til avvikling av stevner. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 27.06.2014, og kunngjorde det i Ringerikes Blad 

05.07.2014, samt på kommunens nettsider. Omfanget av uttalelser er beskjedent, det er 

kommet inn totalt tre uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i innspillene er referert 

og kommentert under. 

 

  

Nr. Merknad fra Forslagstillers 

kommentar 

Rådmannens kommentar 

 

1 

Fylkesmannen i Buskerud 

(FM) 

FM anbefaler at Nasjonale 

forventninger til regional og 

kommunal planlegging T-

1497 tas inn under punktet 

for Føringer og 

rammebetingelser i 

planprogrammet 

 

 

T-1497 er lagt til som 

aktuell føring for 

planarbeidet 

Merknaden er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagsstiller 

 

 

FM anbefaler at det i 

planprogrammet redegjøres 

Dette vurderes som 

mindre aktuelt ettersom 

Selv om det ikke er funnet 

rødlistede eller truede arter i 



Nr. Merknad fra Forslagstillers 

kommentar 

Rådmannens kommentar 

for hvordan prinsippene i 

§§8-12 i 

Naturmangfoldloven skal 

følges opp 

 

det ikke er funnet 

rødlistede eller truede 

arter. 

planområdet, skal man i 

saken innta en 

økosystemtilnærming og 

vurdere samlet belastning 

av tiltak i området. Tiltak 

skal vurderes i henhold til 

føre-var-prinsippet. 

Hensynssonen «Bevaring 

naturmiljø» for Totjern og 

buffersonen rundt er en god 

utøvelse av dette prinsippet. 

 

 

 

FM minner om at 

rikspolitiske retningslinjer 

for vernede vassdrag, 

rundskriv T-1078 gjelder for 

området og skal tas inn i 

planprogrammet 

 

Dette ligger utenfor 

planens virkeområde og 

T-1078 er lagt til som 

aktuell føring for 

planarbeidet  

 

Merknaden er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagsstiller 

 

 

FM presiserer at 2012-

utgaven av Retningslinje for 

behandling av støy i 

arealplanlegging T-1442 

skal legges til grunn og at 

avbøtende tiltak mot støy 

skal innarbeides i 

planforslaget 

 

Tatt til følge Merknaden er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagsstiller 

 

 

 

FM gjør oppmerksom på at 

Sokna skytterlag bør 

undersøke den gamle banen 

for forurensning og 

eventuelt sanere området. 

 

 

Dette ligger utenfor 

planens virkeområde og 

behandles som en 

separat sak. 

 

Rådmannen anbefaler 

vedtakspunktet: «Innen 

utgangen av leieperioden 

for nåværende skytebane i 

Sokna skal aktiviteten der 

avvikles og arealet 

tilbakeleveres i slik stand 

som godkjent av 

forurensningsmyndigheten.

» 

 

2 

 

Buskerud Fylkeskommune 

(BF) 

BF må foreta registrering av 

kulturminner innenfor 

planområdet. 

 

 

Kulturminneregistrering 

er gjennomført. 

 

Merknaden er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagsstiller 



Nr. Merknad fra Forslagstillers 

kommentar 

Rådmannens kommentar 

3 Statens vegvesen (SVV) 

SVV sin uttalelse er relativt 

generell, og de ser ikke noen 

bestemt utfordring i 

forbindelse med avkjøring 

fra fylkesveien eller 

riksveien. 

 

 

Tatt til orientering 

Merknaden er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagsstiller 

 

 

Juridiske forhold  
 

Aktuelle lover 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008. 

 Lov om vern mot forurensing og om avfall av 13. mars 1981. 

 Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009 

 

Aktuelle forskrifter 

 Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av  

1. juli 1988 

 

Aktuelle retningslinjer 

 RPR barn og unge i planleggingen 

 RPR Universell utforming 

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012 

 Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag T-1078 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging T-1497 

 

 

Økonomiske forhold 
Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at det faktureres 

saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement. 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Alternative løsninger 
Alternativt vedtakspunkt: 

1. «Forslag til 0605_324 Detaljregulering Trampen Skytebane vedtas ikke sendt på 

høring eller lagt ut til offentlig ettersyn.» 

  

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 



 
Innkomne merknader 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart er behandlet under avsnittet over, «Uttalelser til 

planoppstart». Omfanget av merknader er beskjedent. 
 

ROS-analysen 
Det er gjennomført en Risiko- og sårbarhetsanalyse for den planlagte skytebanen (se 

vedlegg 11). Det er ikke avdekket noen form for uakseptabel risiko ved anlegget. På fire 

punkter er det avdekket middels risiko, hvor risikoreduserende tiltak bør vurderes. Alle er 

knyttet til skyteaktiviteten. 

 

Området er skytebaneområde, med de farer det innebærer. «Forskrifter om anlegg av, 

kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1.juli 1988» gir retningslinjer for 

utforming av sivile skytebaneanlegg. Disse retningslinjene vil bli fulgt uten unntak for det 

planlagte anlegget. Det er ikke registrert alvorlige uhell siden 2. verdenskrig på de over 800 

skytebanene tilknyttet Det frivillige Skyttervesen. Dette tilsier at forskriftens krav gir 

tilstrekkelig sikkerhet. Politiet skal med bakgrunn i forskriften godkjenne området for 

skyting før skyting kan forekomme. 

 

Viktige elementer for å ivareta sikkerheten (risikoreduserende tiltak) er: 

 Skytebaneinstruks med bl.a. krav om godkjenning av skyteledere 

 Varsling med flagg 15 minutter før skyting begynner 

 Tydelig skilting som forteller om fareområdets utbredelse på veier og stier 

 Tydelig skilting av skytetider, og varsel om at uautorisert skyting anmeldes 

 Vedlikehold av kulefang i henhold til kravene 

 Rydding av vegetasjon i sektorer ut til sidene i skyteretningen 

 Fjerning av rikosjettfarlige gjenstander (steiner) fra rifle- og pistolbaner 

 Regelmessige sikkerhetsinspeksjoner av skytebanene 

 

Rådmannen anser at temaet risiko- og sårbarhet er godt nok utredet, og at de 

risikoreduserende tiltakene er tilstrekkelige til å bringe risikoen for uønskede hendelser ned 

på at akseptabelt nivå.  

 
Biologisk mangfold 

BioFokus har vært engasjer til å kartlegge biologisk mangfold (se vedlegg 9). Kartleggingen 

er gjort etter DN-Håndbok 13. Skogarealet innenfor området er sterkt hogstpåvirket og med 

fattige vegetasjonstyper. Myrtjernet Totjern øst i området er intakt, med noe 

flytemattevegetasjon, men uten rikere vegetasjonstyper og med ordinært artsmangfold. 

Generelt sett anbefales det likevel at man bevarer så mye som mulig av hverdagsnaturen 

intakt, selv om det ikke er funnet arealer registrert som prioriterte naturtyper. Myrtjernet har 

funksjon for en del vannlevende arter og anbefales bevart.  

 

En eldre registrering i Naturbase (1985) viser et yngleområde for musvåk nord for 

planområdet. Det er imidlertid usikkert om det fortsatt er hekkeplass der. Dersom det fortsatt 

er aktivitet der, tyder det på at musvåken tåler støy fra skytebanen godt, siden det allerede 



har vært skyteaktivitet i Trampen i mange år. Det er altså usikkert om det er en hekkeplass i 

bruk og om økt skyteaktivitet i området eventuelt vil ha ytterligere negativ påvirkning. 

 

Konklusjonen i rapporten er at det ikke ble funnet naturtyper eller arter som ville kreve 

spesielle hensyn eller endringer av planforslaget. Det er altså heller ikke funnet rødlistede 

naturtyper eller rødlistede arter, og potensialet for truede arter anses som lavt innenfor 

området. 

 

Rådmannen vurdering er at de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er 

fulgt opp ved innhenting av et grundig kunnskapsgrunnlag. Føre-var-prinsippet er også lagt 

til grunn ved at man setter av myrtjernet Totjern som hensynssone, samt en buffersone på 20 

meter rundt tjernet. Dette ser rådmannen som svært positivt.  

 

Støy 

Rieber Prosjekt AS har utarbeidet en støyrapport med støysonekart (se vedlegg 7). 

Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T- 

1442/2012» er lagt til grunn. Skog kan gi vesentlig støydemping, men her er 

støyberegningene utført i en potensiell situasjon der all skog er hugget. Det legges vekt på at 

støysonene ikke berører noen støyfølsom bebyggelse, og at områdene som berøres av 

støysonene er også i liten grad benyttet til friluftsliv.  

 

Det planlegges stor aktivitet ved den nye skytebanen. Mange klubber skal ha avviklet sine 

treninger, både dem som er hjemmehørende der, men også andre som leier banen mer 

sporadisk. I tillegg kommer skyteaktivitet i stevnehelger. Fra forslagsstillers side er der 

derfor et stort ønske at de tillatte skytetidene ved banen blir så fleksible som mulig.  Tatt i 

betraktning at det ikke er støyfølsom bebyggelse eller stor grad av friluftsliv i støysonen, 

ønsker rådmannen derfor spesielt i løpet av høringsperioden å få synspunkter på de 

foreslåtte skytetidene. 

 

For å sikre at støyen som genereres fra skytebanen faktisk holder seg innenfor de tillatte 

grensene, er det tatt inn en reguleringsbestemmelse som sier at det ett år etter at nytt 

baneanlegg er tatt i bruk skal gjennomføres nye støymålinger, og at det ved avvik skal 

gjennomføres avbøtende tiltak. 

 

Forurensning ved nåværende skytebane i Sokna 

Aktiviteten ved nåværende skytebane i Sokna har pågått over mange tiår. Leiekontrakten 

med grunneier varer til 2021. Det er ønske om at nytt skytebaneanlegg i Trampen skal være 

klart før leiekontrakten ved den gamle banen utgår. Kommunen ønsker å sikre ryddige 

forhold med tanke på forurensning, og ønsker at det skal foreligge en avtale om hvordan det 

skal ryddes opp ved den gamle banen, slik at saneringen kan finne sted før leiekontraktens 

utløp.  Dette kan det ikke settes bestemmelser om i reguleringsplanen til ny skytebane i 

Trampen, da gammelt skytebaneområde ligger utenfor planområdet. Rådmannen anbefaler 

likevel at det tas inn et vedtakspunkt som sikrer ryddige forhold rundt temaet forurensning. 

Dette er i tråd med Fylkesmannens høringsuttalelse til planoppstart (se vedlegg 12). 

 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til planene i Trampen. Forslaget legger til rette for et fortsatt aktivt 

skyttermiljø i Sokna, noe som blant annet er positivt som et tilbud til ungdom. Ved at den 



gamle skytebanen avvikles, frigis det plass for utvidelse av boligområder i nærheten av 

Sokna sentrum. Ut fra en samlet vurdering er rådmannen positiv til planforslaget, og 

anbefaler at det sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 
1. Historikk og aktivitet i Trampen (Elling Tryterud) 

2. Dokumentasjon, salg av kommunalt skogareal til Sokna JFF 

3. Dokumentasjon, omgjøring av areal til skytebane 

4. Konsesjon 

5. Kjøpekontrakt med Ringerike kommune 

6. Midlertidig sikkerhetsgodkjenning fra politiet 

7. Støyrapport m/støysonekart 

8. Kulturminneregistrering 

9. Notat, Biologisk mangfold (BioFokus) 

10. Illustrasjonsplan, Nytt skytebaneanlegg i Trampen 

11. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

12. Høringsuttalelser til planoppstart 

13. Plankart 

14. Reguleringsbestemmelser 

15. Planbeskrivelse 

 

 
 

Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.02.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Enhetsleder Miljø- og arealforvaltningsenheten: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder Areal- og byplankontoret:  Grethe Tollefsen 

Saksbehandler:     Ingrid Liseth 

 

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



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/263-7  Arkiv: PLN 324  

 

Sak: 22/16 

 

0605 - 324 Detaljregulering Trampen Skytebane - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Forslag til 0605_324 Detaljregulering Trampen Skytebane sendes på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Forslag til tillatte skytetider ved Trampen Skytebane ønskes spesielt hørt i 

høringsperioden. 

 

3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

4. Innen utgangen av leieperioden for nåværende skytebane i Sokna skal aktiviteten der 

avvikles og arealet tilbakeleveres i slik stand som godkjent av 

forurensningsmyndigheten. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 15.02.2016: 

 

 

Forslag fra Anders Braaten (Sp): 

«Pkt 4 tas ut» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag  pkt 1-3 ble enstemmig vedtatt.  

Bråtens forslag ble satt opp mot rådmannens forlag pkt 4, Braatens forslag falt mot to 

stemmer (Braaten og Bøhn) 

 
 



Fra: Eivind Aalde Nyhagen [a-nyhage@online.no] 

Til: 'Elling Tryterud' [tryterud@online.no] 

Kopi: 'Thorstein Kvale' [th-kvale@online.no]; Rustad Kafe [post@rustadkafe.no]; 'Per Magnus Pedersen' 

[permagnus@jegeroghund.no]; Ingrid Liseth [ingrid.liseth@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 19.06.2016 15:18:31 

Emne: SV: Trampen skytebane 

Vedlegg:  

Hei Elling og Thorstein! 
Takk for omvisningen i Trampen fredag 17. juni og for kartskisse jeg mottok i dag! 
 
Satte veldig pris på den informasjon som ble delt med meg på omvisningen, det var etterlengtet informasjon. Er veldig fornøyd med at dere 
avvikler de skytefeltene som er avmerket med rødt på kartet, fire felt øst for skytebanen i området ned mot grustak og gamle Trampen gården, 
og flytter den aktiviteten til området ved Totjern. Er også fornøyd med at all skyte retning nå blir konsentrert mot nordre del av banen og at 
lyddempende tiltak som er nevnt i prosjektplanen, garantert blir bygd. Dette gjelder også pistolbanen. 
 
Det som fortsatt er noe uklart for meg er mengden av aktivitet som vil bli på skytefeltet i fremtiden, men ettersom jeg oppfattet, ligger det nå på 
grensen av den kapasitet dere har. Det spiller heller ingen rolle, dersom lydnivået blir av minimal karakter.  
 
Effekten av de lydmessige tiltak som blir gjort, vil vi jo etter hvert få erfaring med, og melde tilbake til dere om. 
 
Jeg velger å tro, at om det i fremtiden blir nye planer om utbygginger og endringer i Trampen skytebane som kan få konsekvenser for nærmiljøet, 
blir dette sendt ut som nabovarsel/høring.   
 
Jeg synes det er mye hyggeligere å være for og positiv til et tiltak, enn å være imot, men det avhenger av at det er åpenhet og profesjonell 
meddelelse til berørte parter, som oss naboer i dette tilfellet. En hyggelig samtale, og informasjon over en kopp kaffe og litt havrekjeks og 
omvisning som varte i en og en halv time, gjorde susen det! Mer skal det ofte ikke til! 
 
Lykke til med prosjektet og den fine innsatsen dere gjør, spesielt for ungdommen! 
 

Med vennlig hilsen 

Eivind Aalde Nyhagen 

Vestbygdveien 7 
3534 Sokna 



Tlf. 91631748 
E-post: a-nyhage@online.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra: Elling Tryterud [mailto:tryterud@online.no]  
Sendt: 19. juni 2016 10:15 
Til: 'Eivind Aalde Nyhagen' <a-nyhage@online.no> 
Kopi: 'Thorstein Kvale' <th-kvale@online.no> 
Emne: SV: Trampen skytebane 
 
Hei Eivind. 
 
Her er kartskissen som avtalt på torsdag. 
 
Elling 
 

Fra: Eivind Aalde Nyhagen [mailto:a-nyhage@online.no]  
Sendt: 30. mai 2016 23:48 
Til: 'Rustad Kafe' <post@rustadkafe.no> 
Kopi: styret@soknajff.no 
Emne: SV: Trampen skytebane 
 



Hei igjen Håvard! 
Helt i orden, sekretærer er gull verdt! Jeg er også opptatt hele denne uken, så bare ta kontakt i nest uke så finner vi en dag til befaring i Tampen. 
Skal i mellomtiden gi noen tanker og kommentarer til sist mottatte dokument skrevet av Elling, så har vi noe å snakke om når vi treffes. 
 
 

Med vennlig hilsen 

Eivind  

Vestbygdveien 7 
3534 Sokna 
Tlf. 91631748 
E-post: a-nyhage@online.no 

 
 
 

Fra: Rustad Kafe [mailto:post@rustadkafe.no]  
Sendt: 30. mai 2016 13:44 
Til: 'Eivind Aalde Nyhagen' <a-nyhage@online.no> 
Kopi: styret@soknajff.no 
Emne: SV: Trampen skytebane 
 
Hei igjen Eivind! 
 
Beklager den litt upersonlige signaturen ”sekretær” Sokna JFF.  
 
Vi fant ut at vi skulle formalisere dialogen, derfor ble svaret sendt fra styret, via e-posten som heter ”Sekretær sokna JFF” 
 
Vi takker for Din interesse for å komme på en omvisning/befaring med oss i Trampen, og samtidig takker vi for, invitasjonen til en kopp 
kaffe på Aalde etterpå! 
 
Vi er veldig opptatt denne uka, da vi skal ha kveldsstevne i Leirdue sti samtidig med trening på torsdag, samt forbereder til Norgescupen i Leirdue 
sti i Trampen, til helga med ca 200 skyttere lørdag og søndag! 
 
Ber om å få ta kontakt med deg tidlig neste uke! 
 
Mvh 
Håvard Rustad 
 



 
 

 
Fra: Eivind Aalde Nyhagen [mailto:a-nyhage@online.no]  
Sendt: 26. mai 2016 10:06 
Til: 'Sekretær Sokna JFF' 
Kopi: styret@soknajff.no; ingrid.liseth@ringerike.kommune.no; torkd_82@hotmail.com 

Emne: SV: Trampen skytebane 
 
Hei igjen sekretær! 
Takk for vedlegget «Historikk og aktivitet i Trampen». Det var den jeg var ute etter, det er mye å ta tak i der ser jeg og helt i tråd med mine 
oppfatninger av prosjektplanene. Skal selvfølgelig komme tilbake til dokumentet når jeg har lest den grundigere, men mange kommentarer og 
spørsmål blir det. 
 
Tar selvfølgelig imot tilbudet om en befaring i Trampen. Det gir meg mulighet for å snakke med dere ansikt til ansikt, og kanskje å forstå hvordan 
prosjektet skal kunne integreres i vårt bo område uten miljømessige store konsekvenser. 
 
Vi kunne for eksempel avslutte befaringen med en kopp kaffe og noe til på verandaen på Aalde om det er fint vær, ellers er det god plass i 
stua!  Når skal vi møttes! 
 

Med vennlig hilsen 

Eivind Aalde Nyhagen 

Vestbygdveien 7 
3534 Sokna 
Tlf. 91631748 
E-post: a-nyhage@online.no 

 
 
 
 
 
 

Fra: Sekretær Sokna JFF [mailto:sekr@soknajff.no]  
Sendt: 25. mai 2016 20:42 
Til: a-nyhage@online.no 



Kopi: styret@soknajff.no; ingrid.liseth@ringerike.kommune.no; torkd_82@hotmail.com 
Emne: RE: Trampen skytebane 
 

Hei Eivind. 
 
Vi tar utgangspunkt i de to spørsmålene vi ser du ønsker svar på: 
 
1. Fremtidig skyteaktivitet. 
Elling Tryterud har på vegne av de involverte lag og foreninger informert Ingrid Liseth i Ringerike kommune om fremtidig 
skyteaktivitet. 
Dette dokumentet er offentlig og er vedlagt forslaget til reguleringsplan. Vi har i tillegg lagt ved en kopi av dokumentet med denne e-
posten. 
 
Når det gjelder dine kommentarer vedrørende skytestøy så er også dette generelt behandlet i forslag til reguleringsplan. Vi viser til at 
ingen bebyggelse faller inn under grenseverdiene i støysonen. Det er også viktig å påpeke at dette er før vi har foretatt noen former 
for støydempende tiltak. Det er gjennomført 3 ulike støyberegninger i løpet av de 15 årene vi har jobbet med reguleringsplanen i 
Trampen og alle viser samme resultat. 
 
2. Godkjenning av eksisterende anlegg. 
Trampen er regulert som skytebane i kommuneplanen. Banen  er sikkerthetsgodkjent av Politiet sist gang 11/6-2004. Denne gjelder 
inntil reguleringsplanen er vedtatt. 
 
Vi ønsker gjerne å invitere deg til å bli med på en befaring i Trampen, slik at vi kan vise deg konkret hvilke planer vi har for anlegget 
fremover. 
 
Mvh 
Styret i Sokna JFF 

 
Fra: Eivind Aalde Nyhagen [mailto:a-nyhage@online.no]  
Sendt: 22. mai 2016 15:40 
Til: 'Rustad Kafe'; 'Ingrid Liseth' 



Kopi: 'Per Magnus Pedersen'; 'Elling Tryterud'; 'Tor-Kåre Dalen'; 'Thorstein Kvale' 
Emne: SV: Trampen skytebane 
 
Hei Håvard! 
Også sendt til Ringerike kommune v/Liseth 
Tillegg til høringsuttalelsen av 17. april. 
 
Ut fra de lister du sendte meg for noen dager siden om planlagte stevner og treningsaktivitet i Trampen 2016, har jeg laget en 
oversikt  (vedlegget) for å danne meg en mening om hvor mye skytebanen er i aktivitet. Denne listen gjelder jo bare for Sokna JFF og Sokna LK. Vi 
ser at det er 46 dager/kvelder hvor det er skyte støy fra Trampen, det meste i mai, juni , juli og august. 
 
Hvor mye mer aktivitet vil vi oppleve ut over dette,  når Sokna sportsskyttere og Sokna skytterlag kommer med sine stevner og 
treningsskytinger? 
 
Når man nå tenker å investere hundretusener, kanskje million av kroner i utvidet anlegg, må vi forvente at aktiviteten kommer til å øke mye. 
Med flere stevner og treningsdager, kanskje også store mesterskap. Disse planene må vi vite om for å danne oss en mening om hvor stor 
påkjenning vi blir påført ved å bo i skytebaneområdet.  
 
Dette må på bordet nå, før det tas stilling til utvidelsessøknaden. (Det er vel planer som dere allerede har utarbeidet som underlag for 
prosjektplanen).  
 
Et annet spørsmål, finnes det godkjenning på anlegget slik det er i dag, og når ble den utstedt? 
 
Så håper jeg på et svar om ikke så lenge! 
 
Ha en fortsatt fin sommer! 
 

Med vennlig hilsen 

Eivind Aalde Nyhagen 

Vestbygdveien 7 
3534 Sokna 
Tlf. 91631748 
E-post: a-nyhage@online.no 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Fra: Rustad Kafe [mailto:post@rustadkafe.no]  
Sendt: 8. mai 2016 14:21 
Til: 'Eivind Aalde Nyhagen' <a-nyhage@online.no>; 'Ingrid Liseth' <ingrid.liseth@ringerike.kommune.no> 
Kopi: 'Per Magnus Pedersen' <permagnus@jegeroghund.no>; 'Elling Tryterud' <tryterud@online.no>; 'Tor-Kåre Dalen' 
<torkd_82@hotmail.com>; 'Thorstein Kvale' <th-kvale@online.no> 
Emne: SV: Trampen skytebane 
 
Hei Eivind! 
 
Det forligger generelle godkjenninger for approberte iddretts og andre stevner som arrangeres på helligdager.  
 
I denne forbindelse omfatter det: 
 
Norges skytterforbund (NSF)Norges iddrettsforbund / Sokna Leirdueklubb/ Sokna Sportsskyttere 
 
Norges jeger og fiskeforbund (NJFF) / Sokna jeger og fiskeforening 
 
Det Frivillige Skyttervesenet (DFS)/ Sokna Skytterlag 
 
Iddrettsarrangement og stevner må nødvendigvis legges til tidspunkter som folk har fri! 
 
På Torsdag arrangerte Sokna JFF 50 skudds approbert stevne i leirdue sti med ca 60 deltagere. 
 
 
Mvh 
Håvard Rustad 
Sokna JFF 
 
 
 



 
Fra: Eivind Aalde Nyhagen [mailto:a-nyhage@online.no]  
Sendt: 6. mai 2016 22:18 
Til: Rustad Kafe; Ingrid Liseth 
Emne: Trampen skytebane 
 
Hei! 
Håvard Rustad – Sokna jeger og fiskeforening 
Ingrid Liseth – Ringerike kommune 
 
Kristi Himmelfarts dag, altså sist torsdag, var det organisert aktivitet på Trampen skytebane, de holdt på til over 1900 om kvelden. Lite trivelig å 
hygge seg i solen på verandaen til lyden av  skuddsalver fra Trampen!  
 
Er det ikke noe regler for skytebane aktivitet på Helligdager og i helger?   
 
 

Med vennlig hilsen 

Eivind Aalde Nyhagen 

Vestbygdveien 7 
3534 Sokna 
Tlf. 91631748 
E-post: a-nyhage@online.no 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyre 

 
Arkivsaksnr.: 14/3735-58   Arkiv: PLN 392  

 

392 Detaljregulering for Somma pukkverk - 2. gangs behandling  

 

Forslag til vedtak: 
 

 

1. 0605_392 Detaljregulering for Somma pukkverk vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 278-01 Somma skytebane i Ådal, som overlappes av ny 

plan, oppheves ved vedtak av reguleringsplan 0605_392 Somma pukkverk. 

 

3. Drift av anlegget skal normalt foregå mandag til fredag fra kl. 07.00 til 19.00. 

Lørdager fra kl. 07.00 til kl. 13.00, tillates salg og uttransport fra anlegget. I 

sommerhalvåret tillates drift fra kl. 07.00 til kl. 21.00, mandag til fredag. Sprenging 

tillates mandag til fredag fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Det skal normalt ikke foregå 

aktivitet i anlegget på høytids- og helgedager. 

 

 

 

Sammendrag 

Reguleringsplan 392 Somma pukkverk legges frem for 2. gangs behandling.  Selskapet 

Somma pukk AS er forslagsstiller, COWI AS er engasjert som konsulent. 

 

Reguleringsplanen skal tilrettelegge for uttak av fjell til produksjon av pukk, samt etablering 

av ny adkomst til pukkverket. Det er tatt ut masser i området med tillatelse fra Ringerike 

kommune siden 2007, da til eget bruk. Fra 15.08.12 og frem til 15.08.15 har en midlertidig 

dispensasjon for uttak av masser ligget til grunn for drifta; Utarbeidelse av reguleringsplan 

var blant forutsetning for dispensasjonen. Fra 15.08.15 har det kun foregått mindre 

oppryddingsarbeider ved anlegget. 

 



Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). 

Det er gjennomført en konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning, og 

denne inngår i planbeskrivelsen med vedlegg. 

 

De viktigste endringer etter 1. gangs behandlingen er: 

 I reguleringsbestemmelse § 1 fastsettes maksimalt årlig uttak på 50 000fm³. 

 I reguleringsbestemmelse § 1 fastsettes begrensninger for driftstidene for anlegget.  

Samt tilleggspunkt: 

Drift skal skje iht. bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt vilkår i 

tillatelsen etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er myndighet etter 

mineralloven. 

 I reguleringsbestemmelse § 3.2 fremgår det at det skal anlegges en sedimenteringsdam 

for fordrøyning og infiltrering av overflatevann. 

 Som rekkefølgekrav under § 6.1 er det lagt inn følgende suppleringer for teknisk plan; 

Det skal utarbeides en teknisk plan som skal godkjennes av Ringerike kommune før 

igangsetting av tiltak Det må også inngås en gjennomføringsavtale med Statens 

vegvesen for tiltak som berører E16 på vest- og østsiden, herunder gangveg til 

bussholdeplasser. 

 Gangvegforbindelse, med 3 meter bredde til østre busslomme E16 samt 

sykkelparkering ved Sommaveien. 

 Fortauforbindelse frem til E16, langs Samsjøveien. 

 Gangareal mellom privat vei P 96258 og E16 skal utformes som gang- og 

sykkelveg med bredde 3 meter og skilles fra veg med en 3 meter bred trafikkdeler. 

 Det skal sikres god belysning på øst- og vestsiden av E16, der det legges til rette 

for kryssing. Det samme gjelder ved gangfelt over Samsjøveien; eksisterende 

lyspunkt skal kontrolleres og sikres. 

 

Rådmannen foreslår at planen vedtas med de foreslåtte endringer. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon: 

Området består av skog og eksisterende pukkverk. Pukkverket har frem til 15.08.15 blitt 

drevet på bakgrunn av en midlertidig dispensasjon. Dagens pukkverk driftes på et område på 

omtrent 16 daa.  

 

Omkringliggende områder er attraktive for friluftsliv. Innenfor planområde er eksisterende 

stier lite brukt, bortsett fra de som krysser foreslått adkomstvei. 

 

Planforslaget: 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangs behandling og ligger som 

vedlegg 1-3, planforslaget består av:  

 

 Plankart, merka 2. gangs behandling, datert 15.02.16 

 Reguleringsbestemmelser, merka 2. gangs behandling, datert 18.10.16. 



 Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 18.10.16. 

 

Foreslått areal regulert til steinbrudd og masseuttak er ca. 70 daa, med uttak ned til nivå 200 

m.o.h. Uttakets varighet vil avhenge av etterspørsel i markedet. Etterbruk er angitt til LNF-

formål, og det er gitt bestemmelse om istandsetting av området. 

 

Planen legger til rette for etablering av ny adkomstvei til pukkverket. Denne vil være ca. 3 km 

lang, den vil ha skogbilvegstandard, to kjørebaner og koble seg på Samsjøveien ca. 250 m 

østover fra kryss E16 x Samsjøveien. 

 

Planen innebærer bevaring av naturmiljø øst for uttaksområdet og vegetasjonsskjerming rundt 

hele uttaksområdet. 

 

I henhold til Forskrift om konsekvensutredning § 2 skal planer for masseuttak på minst 200 

daa eller uttak på mer enn 2 mill. m³ alltid konsekvensutredes. Dersom det er mindre skal det 

vurderes etter § 4. Pukkverket ligger i et område avsatt til LNF område, og som i dag er et 

natur- og grøntområde. Boligbebyggelse og hytter i området kan bli berørt av støy og trafikk; 

På bakgrunn av dette er det stilt krav om konsekvensutredning. 

 

Gjeldende reguleringsplaner: 

Planområdet berører deler av reguleringsplan 278-01 Somma skytebane i Ådal, sist vedtatt 

20.08.14. Ny adkomstvei berører vei til skytebane. Kryssing er lagt inn i planforslaget.  

Planområdet er for øvrig uregulert. 

 

Forholdet til overordnede planer: 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er områdene avsatt til Landbruks-, natur- og 

friområde. Kommuneplanen er nå under revidering, og arealformål vil oppdateres i henhold til 

vedtatte reguleringsplaner, og reguleringsplaner som er i prosess der dette er aktuelt. 

 

I forbindelse med revisjon av kommuneplanen er det utarbeida en temautredning om 

masseforvaltning. Utredninga ble behandla i formannskapet 18.08.15, sak 88/15 og skal ligge 

til grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel. Punktene nedenfor lister opp sentrale 

punkter fra temautredninga: 

 En bærekraftig masseforvaltning 

 Sikre ressurser og uttaksområder for fremtidig behov 

 Redusere miljø- og samfunnsbelastning 

 Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye 

 Ringerike er en stor kommune med store avstander, og det bør være tilgang på 

byggeråstoffer flere steder 

 Det listes opp ulike hensyn som skal vurderes ved forslag om områder til 

råstoffutvinning. Disse temaene er vurdert i konsekvensutredningen for Somma 

pukkverk. 

 

Eiendomsforhold: 

Størstedelen av planområdet ligger på gnr. 275, bnr. 2 som eies av Lars Groseth. Ny 

adkomstvei berører i tillegg gnr. 275, bnr. 4, eid av Johan Aslaksrud og gnr. 275, bnr. 1 eid 

av Ole Alexander Heen. Forslagsstiller har avtale med grunneiere om planarbeidet. 

Tidligere behandlinger og vedtak 



 Midlertidig dispensasjon for uttak av masser ble gitt 15.08.12, med forutsetning om 

utarbeidelse av reguleringsplan i løpet av 3 år. Dispensasjonen utløp 15.08.15. Det 

foreligger ikke tillatelse til uttak per i dag. 

 Formannskapet vedtok 11.03.14, sak 46/14 varsel om oppstart av planarbeidet, 

samtidig som at forslag til planprogram ble vedtatt sendt ut på høring og offentlig 

ettersyn. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen innstilte i forkant å utsette 

oppstart til temautredning for mineralske råstoffer forelå, men Formannskapet vedtok 

likevel oppstart. 

 17.06.14 ble planprogrammet for detaljregulering 0605_392 fastsatt. 

 Planforslaget ble 1. gangs behandlet av Hovedutvalget for miljø- og areal og vedtatt 

sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i sak 32/16, 07.03.16. Formannskapet 

vedtok også Rådmannens 4 vedtakspunkter, men tilla et 5. vedtakspunkt om 

driftstider i møte 15.03.16, sak 37/16.  

 

Høringsuttalelse 

Planforslaget ble 1. gangs behandlet og sendt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 

21.03.16 – 11.05.16. I samme periode ble forslaget sendt til regionale myndigheter, berørte 

grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 16 uttalelser. 

Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i eget vedlegg, 

Vurdering av uttalelser ved høring og offentlig ettersyn av planforslaget. 

 

Endring etter 1. gangs behandling 

Viktige høringsinnspill etter 1. gangs behandling og de viktigste endringene som gjøres etter 

1. gangs behandlingen er: 

 

Høringsinstans: Innspill: Endring i plan, som følge av innspill:  

Statens vegvesen Ønsker en begrensning av 

årlig uttak 

§ 1 endres som følge av innspill, årlig 

tillatt uttak settes til 50 000fm³ (150 000 

tonn) 

 Stiller krav om at det 

opparbeides gangadkomst 

mellom foreslått fortau og 

busslommene v/E16, samt 

trafikksikker kryssing. 

§ 6 Rekkefølgebestemmelser stiller krav 

om at skal utarbeides en teknisk plan, 

som skal godkjennes av Ringerike 

kommune; Denne planen skal sikre 

gangforbindelse til busslommer samt 

sykkelparkering, fortauforbindelse frem 

til E16 samt sikker kryssing. 

Fylkesmannen i 

Buskerud 

Krever at det etableres 

sedimenteringsdam mellom 

driftsområdet og jordvoll 

for fordrøyning og 

infiltrering av 

overflatevann. 

§ 3.2 stiller krav om etablering av 

sedimenteringsdam. 

 Ønsker å begrense tidsrom 

for transport til og fra 

pukkverket. 

§ 1 sikrer drifts- og transporttider for 

anlegget. 

 Vil sikre løsning for myke 

trafikanter.  

§ 6 Rekkefølgebestemmelsene stiller 

krav om gode kryssings- og 



ferdselsløsninger for myke trafikanter 

langs Samsjøveien, kryssing av denne 

samt E16. 

Direktoratet for 

mineralforvaltning 

Ønsker at det tillegges 

bestemmelse om at driften 

skal skje iht. bestemmelse i 

mineralloven. 

§ 1 tillegges følgende: Drift skal skje iht 

bestemmelser i mineralloven med 

gjeldende forskrifter, samt vilkår i 

tillatelse etter loven. Direktoratet for 

mineralforvaltning (DMF) er myndighet 

etter mineralloven. 

Formannskapet  Formannskapet tilla 

vedtakspunkt 5 om drifts- 

og transporttider ved 1. 

gangs behandling. 

§ 1 sikrer drifts- og transporttider for 

anlegget;  

Drift av anlegget skal normalt foregå 

mandag til fredag fra kl. 07.00 til 19.00. 

Lørdager fra kl. 07.00 til kl. 13.00, 

tillates salg og uttransport fra anlegget. 

I sommerhalvåret tillates drift fra kl. 

07.00 til kl. 21.00, mandag til fredag. 

Sprenging tillates mandag til fredag fra 

kl. 10.00 til kl. 14.00. Det skal normalt 

ikke foregå aktivitet i anlegget på 

høytids- og helgedager. 

 

 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Innsigelser 

Statens vegvesen har fremmet formell innsigelse til planen, innsigelsen fremgår av brev datert, 

04.05.16 og 18.08.16. Innsigelsespunktene er følgende: 

 

1. Det må settes inn reguleringsbestemmelse § 1, en begrensning om at det maksimalt kan tas 

ut 150 000 tonn pr. år. 

 

2. Det må opparbeides en trafikksikker gangadkomst mellom busslommene og foreslått 

fortau. Dette inklusiv kryssing av E16. I brev fra 18.08.16 fremgår det videre at kryssing av 

E16 skal tilrettelegges uten skilt og markering i kjørebanen, og at det tilrettelegges for å 

gå/sykle inntil vei. 

 

I dialog med Statens vegvesen er planen endret med hensyn til innsigelsen. Statens vegvesen 

har bekreftet at kravene er imøtekommet i planen og har trukket innsigelsen i brev datert 

24.10.16. 

 

Endringer i forhold til innsigelsen: 

 

1. I § 1 settes det grense for maksimalt uttak på 50 000 fm³.  

 



2. Trafikksikker gangadkomst mellom busslommene og fortau, samt kryssing av E16 inngår 

som en del av rekkefølgekravet i reguleringsbestemmelse § 6. Teknisk plan skal utarbeides og 

godkjennes av Ringerike kommune før igangsetting av tiltak. Det skal også sikres en 

gjennomføringsavtale med Statens vegvesen for tiltak som berører E16 på vest- og østsiden, 

herunder gangveg til bussholdeplasser. 

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for Kommunestyre til vedtak. 

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og areal og Formannskapet jf. 

delegeringsreglementet.  

 

Naturmangfoldloven: 

De miljørettslige prinsipper §§ 8-12 i Naturmangfoldsloven av 19.06.09, skal legges til grunn 

ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i saksdokumentene 

redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om 

naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å fremskaffe 

kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal tiltaket vurderes i 

henhold til føre-var-prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet 

belasting av tiltak i området skal vurderes. 

 

Mineralloven: 

Tiltaket er omfattet av driftskonsesjon etter mineralloven. Direktoratet for mineralforvaltning 

med bergmesteren for Svalbard (DMF) er konsesjonsmyndighet. DMF sender søknaden på 

høring, bl.a. til kommunene. Kommunens uttalelse i konsesjonssaker omhandler i hovedsak 

tiltakets forhold til plan- og bygningsloven. Somma pukk AS søkte om driftskonsesjon 

19.12.14. Søknaden blir ikke behandlet av DMF før reguleringsplan for Somma pukk 

stadfestes. Ved vedtatt plan vil søknad om driftskonsesjon suppleres med informasjon 

omkring reguleringsplan samt driftsplan. 

 

Økonomiske forhold 

Tiltaket vil kunne gi økonomiske konsekvenser for kommunen i form av eventuelle bidrag til 

etablering av nytt fortau langs deler av Samsjøveien, og videre utgifter til drift og vedlikehold 

av dette. Eventuell fordeling av kostnader behandles ikke som en del av plansaken. For øvrig 

utløser planen trolig ingen økonomiske belastinger for kommunen. 

 

Rådmannens vurdering 

Konsekvensutredning og ROS-analyse: 

Det er gjennomført en vurdering av 12 fagtema for å komme frem til et planforslag som i 

størst mulig grad er tilpasset de stedlige forutsetninger.  Planbeskrivelsen inneholder 

vurdering av de ulike fagtema; Forutsatt at de angitte avbøtende tiltakene i 

reguleringsplanbestemmelsene iverksettes anses planen å generere få negative konsekvenser 

for miljø og samfunn.  

Risiko- og sårbarhets analyse (ROS) har identifisert 13 relevante hendelser, hvorav 5 utgjør 

lav risiko, 6 utgjør middels risiko og 2 utgjør høy risiko; Sårbar fauna /fisk samt fare for akutt 

forurensning fremgår med høy risiko. Forholdene som er avdekket i risiko- og 

sårbarhetsanalysen er i planforslaget ivaretatt gjennom avbøtende tiltak som er sikret i 



plankart og reguleringsbestemmelser. Det anses dermed ikke å være risikoforhold som gjør at 

området anses uegnet for den planlagte utbyggingen. 

 

Innspill og innsigelse: 

Høringsinnspill og innsigelse har i hovedsak omhandlet trafikksikkerhet, økning av trafikk 

som følge av uttak, overvannshåndtering og regulering av driftstider. 

 

Statens vegvesen har etterlyst trafikkløsning som bedre ivaretar de myke trafikantene i nedre 

del av Samsjøveien og kryssing av E16. De har også stilt krav om begrensning av maksimalt 

årlig uttak; begge punkter er ivaretatt i reguleringsplanbestemmelsene.  

 

Fylkesmannen og Direktoratet for mineralforvaltning har utover dette stilt krav om å 

forhindre uheldig avrenning fra driftsområde, fast regulering av anleggets driftstider samt stilt 

krav om at driften skal skje i henhold til mineralloven. Innspillene ivaretas i 

reguleringsplanbestemmelsene. 

 

Midlertidig dispensasjon: 

I 2012 ble det gitt en midlertidig dispensasjon for uttak av masser ved Somma pukkverk, 

denne utløp 15.08.15. Det opplyses om at det kun har vært utført mindre 

oppryddingsarbeider i pukkverket etter utløp av midlertidig dispensasjon, i påvente av vedtatt 

reguleringsplan. 

 

Masseforvaltning: 

Temautredning for masseforvaltning i Ringerike kommune tar for seg en rekke punkter som 

bygger opp under de fordeler som er ved å videreføre og utvikle drift av Somma pukkverk. 

Utnytting av eksisterende uttak, sikre lokalt råstoff, og å ha en bærekraftig masseforvaltning 

taler for at anlegget skal kunne driftes videre med reguleringsplan. 

 

Driftstider/uttak: 

Ved 1. gangs behandling av reguleringsplan Somma pukk tilla Formannskapet et punkt 5:  

Sprenging og knusing må kun foregå i tidsrommet mandag – torsdag 0800-1600 og fredag 

0800-1500. Utkjøring av masse tillates ikke i tidsrommet lørdag 1300 – mandag 0800.  

 

Tilleggspunkt 5. vedtatt av Formannskapet i sak 37/16, 15.03.16 er vurdert opp i mot vedtatt 

temautredningen for masseforvaltning samt andre masseuttak i Ringerike kommune. Det 

fremgår av temautredingen at det i dag kun er ett Pukkverk på Ringerike med gjeldende 

reguleringsplan, Vestsiden pukkverk, Kilemoen 0605_308, vedtatt 15.12.05. Driftstidene er i 

denne planen fastsatt og det er tatt utgangspunkt i disse ved fastsetting av driftstider for 

Somma pukk AS.   

Driftstider for Vestsiden pukk er som følger: 

Drift av anlegget skal normalt foregå mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl.16.00. Lørdager 

fra kl. 07.00 til kl. 13.00, tillates salg og uttransport fra anlegget. I sommerhalvåret tillates 

drift fra kl. 07.00 til kl. 21.00, mandag til fredag. Sprengning tillates mandag til fredag fra 

kl. 07.00 til kl. 16.00. Det skal normalt ikke foregå aktivitet i anlegget på høytids- og 

helgedager. 

Det er også sett til driftstidene ved Somma skytebane, som ligger i tilgrensende regulert 

område. Skytetider er der som følger: 



Det tillates skyting til følgende tider:  

Tirsdag - torsdag kl. 16-21  

Lørdager kl. 10-16  

 

Naturmangfold og grøntstruktur: 

Som en del av konsekvensutredningen er det utarbeidet en rapport om naturmangfold; Her 

inngår bl.a. vurdering av planforslaget iht. Naturmangfoldsloven kap. 2. Samlet vurdering er 

at planen har liten til ingen negativ konsekvens for naturmangfoldet. 

 

Støy: 

Det er utarbeidet en støyrapport for pukkverket. Støyberegninger viser at de støyfølsomme 

bygningene i området verken er eller vil bli utsatt for støyforurensning som fører til 

overskridelse av grenseverdien som er angitt i dagens lovverk og retningslinjer, med unntak 

av en hytte som ligger i vurderingssone for støyskjermingstiltak. Med etablering av voll 

kommer også denne hytta utenfor gul sone. For å gi ytterligere reduksjon av fare for 

støyforurensning foreslås det at ferdigvaredeponier plasseres ved støyvollen. Plassering av 

deponiområde er angitt i plankart. 

 

Trafikk: 

Trafikkanalysen viser beregninger på trafikk på Samsjøveien og som følge av den nye 

adkomsten til pukkverket;  

Samsjøveien har en anslått total trafikk på ca. 350 ÅDT, av dette utgjør trafikk til/fra 

boliger/hytter ca. 250 ÅDT. Ny adkomstvei anslås å få trafikkmengde på ca. 100 ÅDT, med 

ca. 50 % tunge kjøretøy. En overføring av tunge kjøretøy og noe hyttetrafikk vil dette få en 

positiv virkning for boligene langs Samsjøveien. 

 

På den ca. 250 m lange strekningen fra kryss E16 x Samsjøveien og østover til avkjøring til 

ny adkomst vil det bli en økt tungtrafikk, det er derfor stilt krav om tilrettelegging for sikker 

ferdsel for myke trafikanter. Det vil legges fortau på sørsiden av Samsjøveien, det legges til 

rette for sikker kryssing med fotgjengerovergang inn mot Sommaveien, der det skal etableres 

sykkelparkering og der bussen plukker opp skolebarn. Krysset vil sikres god belysning. I 

tillegg vil fortauet langs Samsjøveien videreføres helt frem til E16, der vil det være tilrettelagt 

for kryssing av E16, uten skilt og markering i kjørebanen, det tilrettelegges for å gå/sykle 

inntil vei. Område som tilrettelegges for kryssing skal sikres med god belysning. 

 

Trafikksikker gangadkomst mellom busslommene og fortau, samt kryssing av E16 inngår 

som en del av rekkefølgekravet i reguleringsbestemmelse § 6. Teknisk plan skal utarbeides og 

godkjennes av Ringerike kommune før igangsetting av tiltak. 

 

Samlet vurdering: 

I samband med revisjon av kommuneplanens arealdel er temautredningen for 

masseforvaltning utarbeidet og vedtatt. Av denne fremgår det at utnytting av eksisterende 

masseuttak skal prioriteres fremfor å åpne nye.  

 

Av kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 30.04.15 fremgår det at Ringerike skal bevare et 

rikt og variert landskap, natur- og kulturmiljø samt god vannkvalitet gjennom en bærekraftig 

masseforvaltning, herunder sikre ressurser og uttaksområder for framtidig behov, samt 

redusere miljø- og samfunnsbelastning.  

 



Det vurderes at fordelene med å utvide Somma pukk er større enn ulempene; Etter en samlet 

vurdering og med bakgrunn i retningslinjer i Kommuneplan anbefaler Rådmann at detaljplan 

for Somma pukkverk vedtas. 

 

Vedlegg 
0. Oversiktskart 

1. Plankart, 2. gangs behandling, datert 15.02.16 

2. Reguleringsplanbestemmelser, 2. gangs behandling, datert 18.10.16 

3. Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 18.10.16 

4. Vedlegg planbeskrivelsen: 

- Trafikkanalyse 

- KU Naturmangfold 

- KU Landskapsbilde 

- Støyrapport 

- Vibrasjonsvurdering 

- Arkeologisk rapport 

- ROS-analyse 

- Teknisk underlag – grovprosjektert veg 

5. Illustrasjon kryssområde, forslag til teknisk plan. 

6. Høringsinnspill med rådmannens kommentar etter 1. gangs behandling 

7. Saksframlegg 1. gangs behandling 

8. Dispensasjonsvedtak 15.08.12 

9. Brev fra Statens vegvesen, innsigelsen trekkes, datert 24.10.16 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.10.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konst. Enhetsleder miljø- og arealforvaltningen: Elin Green 

Avdelingsleder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 

 



Oversiktskart Somma pukkverk

Pukkverk er markert med sort punkt.

Flyfoto, Somdalen. E16 er vist med gul linje i vest . Pukkverk markert med blå ring.
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605 - 392 Detalj regulering for

SOMMA PUKKVERK

Utarbeidet av COWI AS, 15 . 02 .2016
Sist revidert : 1 8 .10 .2016 2 .gangsbehandling

1 .gangs behandling i hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning 07.03.2016, sak 32/16
Formannskapet 15.03.2016 , sak 37/16 .
Høring og offentlig ettersyn 16.03.2016 - 11.05.2016
2 .gangs behandling i H oved utvalget for miljø - og arealforvaltning 07.11.16 , sak ss/åå
Formannskapet 15.11.16 , sak ss/åå
Vedtatt av k ommunestyret dd.mm.åå, sak ss/åå

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området regu l eres til følgende formål, jf. p bl . § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg, Feltnavn
Steinbrudd og masseuttak BMS

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
Kjøreveg, offentlig o_SKV
Kjøreveg, felles f_SKV
Fortau, offentlig o_SF
Annen veggrunn – grøntareal, offentlig o_SVG
Annen veggrunn – grøntareal, felles f_SVG

3. Grønnstruktur,
Turveg GTD
Vegetasjonsskjerm GV

5. Landbruks - , natur og friluftsområder samt reindrift
Skogbruk LSK

Innenfor planområdet gjelder følgende hensynssoner, jf. pbl §§ 12 - 6 og 11 - 8
C Soner med særlige angitte hensyn

Bevaring av naturmiljø H560
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FORMÅLSBESTEMMELSER

§ 0 . Fellesbestemmelser

§ 0. 1 . Støy og annen forurensing
Innenfor planområdet skal støy og annen forurensning til enhver tid tilfredsstille kravene som er
gitt i gjeldende lovverk, forskrifter og retningslinjer.

§ 0. 2. Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk
fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses. Meldin g skal snarest sendes til
kulturminnemyndighetene i Buskerud fylkeskommune slik at kulturvernemyndighetene kan
gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.

§ 1 . Bebyggelse og anlegg
§ 1 .1 Steinbrudd og masseuttak
1. Formål (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1 , 4 )
Innenfor felt BMS tillates uttak av masser til pukkproduksjon, og midlertidig lagring av masser.
Det kan gjøres uttak ned til kote 200 moh. Maks årlig uttak er 50 000 fm3.

Drift av anlegget skal normalt foregå mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl.1 9.00. Lørdager fra kl.
07.00 til kl. 13.00, tillates salg og uttransport fra anlegget. I sommerhalvåret tillates drift fra kl.
07.00 til kl . 21.00, mandag til fredag. Sprengning tillates mandag til fredag fra kl. 10.00 til kl.
14 .00. Det skal normalt ikke foregå aktivitet i anlegget på høytids - og helgedager .

Drift skal skje iht. bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt vilkår i tillatelse
etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning (DM F) er myndighet etter mineralloven.

Før videre uttak av masser i området må det innhentes tillatelse fra Ringerike kommune, se også
rekkefølge bestemmelser § 6 .

2. Driftsbygg (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Det kan oppføres driftsbygg med maks BRA 1000 m².
Bygningers hovedvolum skal ha maks høyde 15 ,0 m .
For tekniske installasjoner tillates større høyde.
Bygninger og anlegg skal fjernes når uttaket avsluttes.

3. Platting (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Det skal anlegges platting med støpt dekke for oppstilling og fylling av drivstoff. Plattingen skal
anlegges med tilliggende slamavskiller.

4. Sikring (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Bruddet skal sikres med gjerde og skilting i nødvendig grad for å unngå ulykker og hindre
ukontrollert adkomst for dyr og mennesker.

5. Is tandsetting og etterbruk ( (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Avdekningsmasser skal ikke fraktes ut av området, men i sin helhet anvendes til istandsetting og
revegetering innenfor planområdet. Pall e høydene skal fylles ut og skråningene revegetere s. Dette
skal gjøres fortløpende etter hvert som en tar ut masser til uttaksgrense, det vil si i områdene som
er ferdig utdrevet. Etter endt uttak i området skal terrenget istandsettes. Det skal tilrettelegges for
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ny etablering av skog i uttaksområdet ved avs lutning. Etterbruk og arealformål etter endt uttak
skal være LNF - formål.

§ 2 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
§ 2 . 1 Kjøreveg
1. Formål (jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1 og 14 )
o_SKV skal være offentlig kjøreveg. f_SKV skal være felles kjøreveg.

2. Krysningspunkt (jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Det skal etableres fotgjengerovergang i tilknytting til fortau for kryssing av o_SKV.

Kryssing av Samsjøveien, o_SKV, legges rett øst for innkjøringa til Sommaveien, 35 meter
fra vegbanekant E16. Ved o_SVG1 lengst v est i planområdet, anlegges en utvidet fortauskant
slik at myke trafikanter står trygt ved kryssing av veibanen.

Det skal tilrettelegges for gode krysningspunkter for stier og løyper som krysser ny
adkomstveg f_SKV.

3. Stenging av veg ( jf.pbl. § 12 - 7, pk t. 1 og 10 )
Samsjøveien skal stenges med bom når ny adkomstveg f_SKV er ferdigstilt.
B omplassering på plankartet er retningsgivende.

§ 2 . 2 Fortau
1. Formål (jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1 og 14 )
o_SF skal være offentlig fortau, og skal utformes etter håndbok N100 Veg og gateutforming.

§ 2 . 3 Annen veggrunn, grøntareal
1. Formål (jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1 og 14 )
o_SVG1 - 3 skal være offentlig, og benyttes til grøfteanlegg, skjæringer og fyllinger.
f _SVG1 - 7 skal være felles , og benyttes til grøfteanlegg, skjæringer og fyllinger.

§ 3 . Grønnstruktur
§ 3.1 Turveg
1. Formål (jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
GTD skal være turveg. GTD kan benyttes som driftsveg til landbruksformål.

§ 3. 2 Vegetasjonsskjerm
1. Formål (jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
GV1 , GV2 og GV3 skal være vegetasjons skjerm. E ksister ende vegetasjon og terreng skal i størst
mulig grad bevares. Tynning, nødvendig ved likehold og skjøtsel er tillatt. Ved nyplanting skal
stedegen vegetasjon benyttes.

2. Jordvoll (jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
I GV3 skal det opparbeides en jordvo ll med vegetasjon. Mellom driftsområdet og vollen skal det
anlegges en sedimenteringsdam for fordrøying og infiltrering av overflatevann. (Se
prinsippillustrasjon, kartblad 1).

§ 4. Landbruks - , natur og friluftsområder, samt reindrift
§ 4 .1 Skogbruk
1. Formål (jf.pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
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LSK skal benyttes til skogbru k.

§ 5 . Hensynssoner
5 .1 . Sone med angitte særlige hensyn – Bevaring av naturmiljø (jf. pbl § 12 - 6, og 11 - 8 ledd C)
Hensynssone H560_1 o mfatter naturområde som skal fungere som buffer ned mot vassdrag .
Tiltak etter plan - og bygningslovens § 20 - 1 er ikke tillatt.

§ 6 . Rekkefølgebestemmelser(jf. pbl § 12 - 7, nr.10)
§ 6 .1. Teknisk plan
Det skal utarbeides en teknisk plan som skal godkjennes av Ringerike kommune før igan gsetting
av tiltak. Det må også inngås en gjennomføringsavtale med Statens vegvesen for tiltak som
berører E16 på vest - og østsiden , herunder gang veg t il bussholdeplasse r .

Planen skal vise følgende:
- Arealer regulert til samferdsels anlegg og teknisk infrastruktur.
- Forhold knyttet til si kring av drikkevannskilder .
- Utforming og plassering av krysningspunkt.
- Gangvegforbindelse , med 3 meter bredde til østre busslomme E16 samt sykkelparkering

ved Sommaveien.
- Fortau forbindelse frem til E16 langs Samsjøveien.
- Gangareal mellom privat vei P 96258 og E16 skal utformes som gang - og sykkelveg

med bredde 3 meter og skilles fra veg med en 3 meter bred trafikkdeler.
- Det skal sikres god belysning på øst - og vestsiden av E16 der det legges til rette for

kryssing. Det samme gjelder ved fotgjengeroverg ang Samsjøveien; eksisterende lyspunkt
skal kontrolleres og sikres.

§ 6.2 Krav før tillatelse til videre uttak av masser
Før det kan gis tillatelse til videre uttak av masser i BMS skal det være dokumentert at følgende er
gjennomført i tråd med regulering sbestemmelsene:

- Omlegging av turveg (GTD) .
- Sikring.
- Etablering av platting .
- Etablering av jordvoll og sedimenteringsdam .

§ 6.3 Overgangsperiode
I en overgangsperiode på maks to år fra stadfesting av plan, tillates uttak på til sammen 20 000 fm³
i felt BMS. Før det kan gis tillatelse til videre uttak etter denne perioden skal det være
dokumentert at følgende er gjennomført i tråd med reguleringsbestemmelsene:

- Etablering av ny adkomstveg (f_SKV) .
- Etablering av krysning s punkt.
- Etablering av fort au langs Samsjøveien, som vist på plankartet (o_SF), inkludert

forbindelse frem til E16.
- Etablering av gangvegforbindelse til busslomme og sykkelparkering ved Sommaveien.

Dersom kommunen skal overta nytt fortau og gangveg, må godkjenning av teknisk plan og
avtale mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for
etablering av fortau.
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1 In n l edn in g

Grunneier Lars Groseth fikk i 2007 tillatelse til masseuttak på området i Somdalen i
Ringerike kommune, til bruk på egne skogsbilveger. Det ble gitt tillatelse til et uttak på ca. 10 000
fm3 (30 000 tonn) årlig. Ådal Landbruksservice AS overtok etterhvert denne tillatelsen, og ønsket å
utvide aktiviteten til et permanent uttak for salg. Saken ble tatt opp med Ringerike kommune, som da
satt e krav om reguleringsplan med konsekvensutredni ng for området. Det ble 15.08.2012 gitt en
midlertidig dispensasjon for uttak av masser. En av forutsetningene i dispensasjonen var at det ble
utarbeidet en reguleringsplan i løpet av 3 år. Denne dispensasjone n gikk ut 15.08.2015.

Selskapet Somma P ukk AS er stiftet for å stå for driften av pukkverket og som forslagsstiller for
reguleringsplanen. Denne planbeskrivelsen med konsekvensutredning tar for seg planprosessen , og
beskriver planforslaget man har kommet fram til. Videre er fagtema som ble omtalt i planprogrammet
vurdert, og konsekvenser for miljø og samfunn, som følge av planforslaget er beskrevet under kapittel 7 .

COWI AS er engasjert av Somma P ukk AS for å bistå i forhold til planprosess og utarbeiding av
planmateriale.
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2 Prosess og medvirkn i n g

Krav om konsekvensutredning

Arealplaner skal vurderes i forhold til "Forskrift om
konsekvensutredninger for planer etter plan - og
bygningsloven", som har til hensikt å sørge for at hensyn til
miljø og samfunn bl ir tatt i betraktning under utarbeidelsen
av planer. Forskriftens § 2 tar for seg tiltak som alltid skal
konsekvensutredes, mens § 3 tar for seg tiltak som skal
utredes hvis det vurderes å ville være vesentlig virkning for
miljø og samfunn. Vedlegg II til forskriften lister opp tiltak
som skal vurderes etter kriteriene i Vedlegg III bokstav a) til
q).

I hht til forskriftens § 2 skal alltid planer for masseuttak med
et areal på minst 200 daa eller et uttak på mer enn 2 mill. m³
konsekvensutredes. Er masseutt aket mindre, skal det
vurderes etter § 4. Da er det krav om konsekvensutredning
dersom:

› Konflikt med verdifullt landskap, naturmiljø,
kulturminner eller kulturmiljø

› Konflikt med inngrepsfrie naturområder, eller utgjør en
trussel mot truede naturtyper, truede arter, eller andre
områder som er særlig viktige for naturens mangfold

› Konflikt med friluftsliv og overordnet grønnstruktur
› Konflikt med rikspolitiske retningslinjer, statlige

planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller
regionale planbestemm elser

› Konflikt med større LNF - områder
› Gir vesentlig økning i antall personer som utsettes for

støy / forurensing, eller kan føre til forurensing til
jord/vann

Pukkverket ligger i et område avsatt til LNF område, og som
i dag er et natur/grøntområde. Videre er det boligbebyggelse
og hytter som kan bli berørt av støy og trafikk. På bakgrunn
av dette er det ved igangsetting av planprosessen vurdert at
tiltaket utløser krav om konsekvensutredning.

Når det stilles krav om en konsekvensu tredning skal det ved
oppstart av planarbeidet utarbeides et planprogram.
Planprogrammet legger føringer for konsekvensutredningen
som legges fram sammen med et planforslag i neste runde av
planprosessen.
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Varsel om oppstart

Oppstart av planarbeidet og fors lag til planprogram ble kunngjort 19.03.14 , med fr ist for innspill satt til
09.05.14 . Planarbeidet ble annonsert i Ringerikes blad 09.05.14 . Se vedlegg 1 for brev med varsel om
oppstart som ble sendt ut . Det ble avholdt et nabomøte den 02.04.14.

Ved friste n for å komme med merknader var det mottatt 17 merknader til oppstart og planprogram , en
merknad fra Statens vegvesen ble ettersendt. Et sammendrag og kommentarer til disse ble laget etter
offentlig ettersyn av planprogrammet. Se vedlegg 2 .

Plan programmet, sammen med vedlegg 2 , ble behandlet av Hovedkomiteen for miljø og areal den
05.05.14 og fastsatt av Formannskapet i sak 12 2 /14 den 17.06.14.
Følgende tilføyelser til planprogrammet ble vedtatt: Den midlertidige dispensasjonen som ble gitt
15.0 8.2012, sak 443/12 skal vurderes på nytt. Bakgrunnen for dette er omfang og innhold i uttalelser
som er kommet inn i forbindelse med planarbeid for Somma pukkverk, samt at det ikke ble gjennomført
nabovarsling ved behandling av dispensasjonssøknaden i 2012 . I vurderinga skal behovet for avbøtende
tiltak, med bakgrunn i dagens situasjon og innkomne uttalelser sees på.

Planforslag

Basert på planprogrammet med vedtatte tilføyelser, samt innkommende merknader er det utarbeidet et
planforslag som består av:

› Pla nkart
› Planbestemmelser
› Planbeskrivelsen med konsekvensutredning og tilhørende vedlegg.

Diagrammet på forrige side viser den formelle planprosessen.

Medvirkning

Lovverket gir klare føringer i forhold til medvirkning i planprosesser. Naboer, offentlige myn digheter
og andre sentrale parter i saken blir varslet gjennom brev. I tillegg annonseres planarbeidet i lokal
presse, slik at også øvrige har mulighet til å følge med og / eller komme med innspill til planarbeidet.

En standard planprosess for regulerings planer har flere runder der man ber om innspill. I første omgang
varsler man oppstart, for å innhente merknader før man går i gang med utarbeiding av et konkret
forslag. Deretter vil man legge ut forslaget til offentlig ettersyn, og ved behov kan det være aktuelt med
flere slike høringsrunder.

Ringerike kommune bruker aktivt sine nettsider i forbindelse med pågående planarbeider, og alt
planmateriale som legges ut til høring vil legges ut her. Planmaterialet vil også være tilgjengelig på
rådhuset. Adressen til nettsidene er ringerike.kommune.no og rådhuset har adresse Rådhuset, Osloveien
1, Hønefoss .
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2. 1 Offentlig ettersyn

Forslag til detaljreguleringsplan har vært ute til offentlig ettersyn i perioden 16.03.16 til 11.05.16. Det
ble avholdt et informasjonsmøte om planforslaget på Somdalen grendehus 5.april. I høringsperioden
kom det inn 16 merknader. Disse er oppsummert og vurdert i samråd med Ringerike kommune.
Sammendrag av, og kommentarer til merknadene følger i eget vedlegg. I det følgende beskrives
endringene som er gjort som følge av de innkomne merknadene.

Driftstider

Ved politisk behandling av planforslaget ble det lagt til et punkt angående begrensing av driftstider. Det
har kommet inns pill til dette i høringsmerknadene, og driftstider ble også diskutert i møtet som ble
avholdt på g rendehus et . I revideringsarbeidet har en forsøkt å komme frem til et forslag som både
ivaretar hensynet til hytteeiere og beboere langs Samsjøveien, samtidig som det ikke angis
begrensninger som er til hinder for rasjonell drift.

Typisk drift i anlegget foregår slik at det i noen få og avgrensede perioder gjennom året sprenges og
grovknuses . Knusing til mindre fraksjoner foregår gjennom hele året, og finforedl ingen genererer
mindre støy enn grovknusingen.

Eksempel på mobilt knuseverk som benyttes til finforedling.

Opplasting og utkjøring av ferdigvarer foregår også hele året. Om vinteren hentes det blant annet
strøgrus til vegvedlikehold. D et må påregnes at det kan bli nødvendig å hente grus for å strø på kveld og
natt i forbindelse med værforhold som medfører fare for glatte veger. Når den nye adkomstvegen er
ferdigstilt bør dette være uproblematisk ettersom den går i en trase som ligger et stykke fra
bolig bebyggelsen, med unntak av husene som ligger ved krysset mot E16.
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Det foreslås at driftstidene som angis i detaljplanen for Somma p ukkverk tilsvarer bestemmelser som er
angitt for andre masseuttak i Ringerike kommune. Eksempelet under er hentet fra
regule ringsbestemmelsene til Vestsiden p ukkverk som ligger ca. 1 mil sør for Somma:

"… Drift av anlegget skal normalt foregå mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl.16.00. Lørdager fra kl
07.00 til kl. 13.00, tillates salg og uttransport fra anlegget. I sommerhalvåret tillates drift fra kl. 07.00 til
kl 21.00, mandag til fredag. Sprengning tillates mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl. 16.00. Det skal
normalt ikke foregå aktivitet i anle gget på høytids - og helgedager…"

Ettersom det ligger en skytebane i nærområdet hvor en også må forholde seg til begrensing av
åpningstider, vurderes det i tillegg som relevant å sjele til bestemmelsene som gjelder for når skyting
tillates. I reguleringspl anen for Somma skytebane tillates skyting tirsdag, onsdag og torsdag fra 16.00 til
21.00. Derfor foreslås det at drift på hverdager kan foregå fra 07.00 - 19.00 i vinterhalvåret . Videre
foreslås det at tidsrommet for når sprenging tillates kan begrenses i fo rhold til det som er angitt i
bestemmelsene for Vestsiden pukkverk. I revidert forslag til reguleringsbestemmelser for Somma
p ukkverk angis det derfor at sprengning tillates mandag til fredag fra kl. 10.00 til kl. 14.00.

Støy

I flere av merknadene som har kommet inn fra hytteeiere i området ved Breitjern og Samsjøen stilles det
spørsmål til om de støydempende tiltakene som planen tilrettelegger for er tilstrekkelige. Videre stilles
det spørsmål til om beregningsgrunnlaget som er benyttet er godt nok.

Emis jonsverdiene som er lagt inn i støyberegningsmodellen omfatter all "typisk aktivitet" som foregår i
et pukkverk, ikke bare støyen fra maskinene. Verdiene inkluderer også støyen fra stein som skraper mot
lasteplan, steinknusing og støyen som hytteeierne bes k river som pigging og dunking . Ettersom
erfaringstallene stammer fra utallige beregninger som er utført for denne typen tiltak kan en med ganske
stor sikkerhet si at forskjellen på støynivået fra aktivitet er i de ulike pukkverkene vil være marginal. Det
vi l være unødvendig ressursbruk å sette opp støymålings utstyr for å kvalitetssikre beregningene når
utslaget etter all sannsynlighet knapt blir målbart.

Støyberegningene viser at de støyfølsomme bygningene i området verken er eller blir utsatt for
støyforur ensing som fører til overskridelse av grenseverdien som er angitt i dagens lovverk og
retningslinjer, med unntak av en hytte som ligger i vurderingssone for støyskjermingstil tak. Med
etablering av voll kommer også denne hytta utenfor gul sone. For å gi ytt erligere redusksjon av fare for
støyforurensning foreslås det at ferdigvaredeponier plasseres ved støyvollen. Ferdigvarene lagres
midlertidig i s tore hauger inne i pukkverket, og o mrådet bak vol len er et egnet sted. Disse h augene vil
vær e svært effektive m ed hensyn til støydemping. Plassering av deponiområdet er angitt i det reviderte
plankartet.

Kryssområdet ved E16

Statens vegvesen etterlyser bedre redegjørel s e for hvordan hensynet til myke trafikanter er tenkt
ivaretatt i kryssområdet ved E16. De ber også om at detaljplanen setter en begrensing på årl ig uttak i
pukkverket. Maks årlig uttak er derfor angitt i de reviderte reguleringsbestemmelsene og satt til 50 000
fm3. Videre er det utarbeidet en skisse til løsning for kryssområdet. Denne vil være retn in g sgivende for
det som prosjekteres og legges inn i den tekniske planen som skal utarbeides for samferdselsanlegg.
Oppfølging er sikret gjennom planens rekkefølgebestemmelser. Se vedlegg 11 , for i llustrasjon av
løs n ingsforslaget.
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Skolebarnas bevegelsesm ønster er i hovedsak langs Samsjøveien og over til Sommaveien der
skolebussen plukker opp barna om morgenen. Bussen kjører inn ved nordenden av Sommaveien; og
trenger dermed ikke snu. På vei hjem settes barna av på øst liggende busslomme ved E16 og unngår
s åledes kryssing av E16.
Følgende redegjørelse viser hvordan kryssing av Samsjøveien og E16 skal sikres, i tillegg illustreres og
beskrives tilrettelegging for sikkerhet for skolebarna ved etablering av busslomme ved Sommaveien,
sykkelparkering og gangsti mellom busslomme E16 og Sommaveien.

Tilrettelegging for gang - og sykkelsti på vestsiden av E16, i tilknytning til busslomme, vil ikke påkreves
som følge av realisering av plan 0605_392 Somma pukk. E tablering av gang - og sykkelsti knyttet til
vestre busslomme skal vurderes v ed en evt. fremtidig utvikling av boligområde sørøst for kryss E16 x
Samsjøveien. Det ligger inne innspill til både gjeldende og revidert arealdel av kommuneplan om
utvikling av dette område. Dersom boligutviklingen realiseres vil dette gi en økning av antall myke
trafikanter til område o g dette vil kunne utløse behovet.

Utsnitt fra illustrajon av kryssområdet E16 X Samsjøveien.

› Kryssing til busslomme på vest siden av E16 legges sør for krysset med Samsjøveien. Biler som
skal sørover fra Samsjøveien vil ha god oversikt, og en unngår at de som krysse r kommer i
blindsonen.

› Fortauet som foreslås regulert på sørsiden av Samsjøveien ledes helt frem til E16.
Kry sn ingspunktet E16 bør plasseres et stykke fra selve krysset. Det foreslås plassert 12 meter fra
senterlinje i nærmeste kjørebane i Samsjøveien.

› De t står et gatelys ved østre busslomme (E16) . Det settes også opp et gatelys ved kryssingspunktet
sør for krysset, på begge sider av veien , slik at de som krysser E16 også er godt synlig for bilister
når det er mørkt.
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› Kry ssing av Samsjøveien legges rett øst for innkjøringen til Sommaveien, det vil si ca. 35 meter fra
vegbanekant E16. Ved gnr. 275 , bnr. 94 , lengst vest i planområdet anlegges en utvidet fortaus kant
slik at de myke trafikantene står trygt ved kryssing av veibanen.

› Oppstillingsplass for sykler foreslås plassert i tilknytning til busslomma ved Sommaveien ette rsom
det er her ungene går på bussen. Det sikres en god passasje fra østre busslomme E16 til Somma
veien. B arna unngår således kryss ing av E 16.

Overvannshåndtering

I forlaget som lå ute til høring var det satt krav til at det skal anlegges en fordrøyningsgrøft i forkant av
vollen som skal opparbeides mellom bruddet og turveg GTD. Følgende er beskrevet i kapitel 6.4: "…
Denne skal sikre ytterl igere fordrøyning og infiltrasjon av overvannet som genereres inne i bruddet…".
Fylkesmannen i Buskerud har i sin merknad bedt om at det innarbeides krav om etablering av
sedimenteringsdam for å redusere risiko for uheldig avrenning og forurensning til Som ma. Den
beskrevede fordrøyningsgrøften er tiltenkt denne funksjonen, og innspillet er derfor helt i tråd med
intensjonen som allerede er innarbeidet i planen. For å imøtekomme fylkesmannens ønske endres
reguleringspbestemmelsenes § 3.2 slik at kravet får f ølgende ordlyd:

" Mellom driftsområdet og vollen skal det anlegges en sedimenteringsdam for fordrøying og infiltrering
av overflatevann"

Drift og avslutning av masseuttaket

Direktoratet for mineralforvaltning er statens sentrale myndighet ved forvaltning og utnytting av
mineralske ressurser. De ber om at følgende innarbeides i reguleringsbestemmelsene (§ 1.1) :

"… Drift skal skje iht. bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt vilkår i tillatelse
etter loven. Direktoratet for mineralforva ltning (DMF) er myndighet etter mineralloven …".

Videre anbefaler direktoratet at det ikke spesifiseres en rekkefølge på revegetering ut fra gitte punkt
eller grenser i uttaket. Årsaken er at driftsmessige og bergfaglige forhold må vurderes som en del av
driftsplanleggingen, og at driftstretning kan variere underveis i utakksperioden. Det anbefales derfor at
krav om revegetering kun spesifiseres til å gjelde for de områdene i bruddet som til enhver tid er ferdig
utdrevet.

Intensjonene med bestemmelsen sli k de n var utformet i høringsforslaget samsvarer godt med
direktoratets anbefaling. For å sikre at det fremgår klart at revegetering kun skal gjøres der det ikke
kommer i konflikt med driftshensyn foreslås det at bestemmelsen som gjelder for istandsetting s uppleres
med tillegsinformasjon og blir som følger ( § 1.1, punkt 5 ) :

"… Pallehøydene skal fylles ut og skråningene revegeteres. Dette skal gjøres fortløpende etter hvert som
en tar ut masser til uttaksgrense, det vil si i områdene som er ferdig utdrevet…"

Direktoratet for mineralforvaltning påpeker at det er viktig å sette av tilstrekkelig areal til etablering av
sikringstiltak rundt bruddet. Ettersom bruddkanten vil flytte seg gradvis mot sør og vest, og bli lengre
etterhvert som området utvides, vil de t være mest hensiktsmessig å tilpasse sikringstiltakene i
skogkanten i takt med utvidelsen av området. Derfor er kravet til sikringsgjerde angitt i
reguleringsbestemmelsene, og ikke vist med egen linje på plankartet. Innspillet vurderes som ivaretatt i
pla nforslaget, og sikring vil være et tema som også håndteres i driftsplan og konseksjonssøknad som
skal godkjennes av Direktoratet.
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3 Beskrivel se av dagen s situasjon

I dette kapittelet gis en kort beskrivelse av dagens situasjon, for å gi et innblikk i hvor dan planområdet
framstår i dag. Kapittel 7 tar for seg ulike fagtema som berøres av planarbeidet, og der er dagens
situasjon mer utfyllende beskrevet med fokus på de enkelte temaene.

Beliggenhet og adkomst

Planområdet ligger i Somdalen, ca. 20 km nord for
Hønefoss, øst for E16. Somdalen strekker seg fra
bebyggelsen ved krysset Samsjøveien x E16, og
nordøstover mot Samsjøen. Planområdet ligger på
nordsiden av Samsjøveien, og omfatter areal til
utvidelse av eksisterende pukkverk samt areal til
etablering av ny tilførselsvei. Masseuttaket ligger ca.
3 km fra E16, i en åsrygg sør vest for Breitjern.

Pukkverket har i dag adkomst fra Samsjøveien, s om
er en lokalveg som knytter området ved Samsjøen til
E16. Samsjøveien er priv at bomveg fra etter
boligbebyggelsen og videre innover mot Samsjøen .
Masseuttaket ligger ovenfor bommen.

Oversiktskart. Pukkverk markert med sort punkt.

Flyfoto, Somdalen. Eksisterende pukkverk rett sør for Breitjern markert med blå ring.
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Bruk av området

Området er preget av skogs - og landbruksområder med spredt boligbebyggelse. I området er det areal til
skogsdrift, landbruk, masseuttak, samt små foretak knyttet til bl.a. vedproduksjon. Skogsområdene er
frilufts - og turområder med et nett av turveier og skiløyper. Det ligger en nedlagt skytebane nord for
Samsjøveien, og en ny skytebane ligger nord for den nedlagte banen.

Vegetasjon og terreng

Området består hovedsakelig av barskog. Nord for Samsjøveien er terrenget relativt flatt, og dominert
av en større furumo . I dalbunnen renner elva Somma fra Samsjøen til Ådalselva. Åsene omkring
Somdalen strekker seg opp mot 400 - 600 meter over havet.

Bebyggelse

Langs Samsjøveien opp ti l bommen, ligger det flere bolighus og småbruk. Fra pukkverket ligger
nærmeste bolighus ca. 550 meter i luftlinje. Videre innover mot Samsjøen ligger en del hyttebebyggelse
(omlag 170 hytter) og de nærmeste hyttene ligger ca. 500 m i luftlinje fra pukkverk et, nord for Breitjern.

Bilder fra området

Krysset E16/Samsjøveien, med boligbebyggelsen på Somma i bakgrunnen.

Samsjøveien , sett fra E16, i retning øst.
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Samsjøvei en ved bommen.

Somma pukkverk, høsten 2014, sett i retning nord. I bakgrunnen sees Somdalskollen.

Breitjern sett i retning sørvest, med Somma pukkverk i bakgrunnen.
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4 Overordn ede ram m er og føri n ger

4. 1 Gjelden d e reguleringspl aner

Planområdet er i all hovedsak ureg ulert. Unntaket er atkomstvei til ny Somma skytebane, (vist i ill.
under) som k rysser deler av planområdet vest for den gamle skytebanen.

Over: Utsnitt fra kommunens kartbase over vedtatte reguleringsplaner.

4. 2 Pågående planarbeid

Ringerike kommune er i en prosess med rullering av kommuneplanens arealdel. Det er ikke sendt inn
innspill for endring av arealformål for området hvor Somma pukkverk er lokalisert.

› Temautredning for m asseforvaltning , formannskapsbehandling 18.08.2015, sak 88/15 .
I forbindelse med revisjon av kommunep lanens arealdel er det utarbeidet en temautredning om
masseforvaltning. Utredningen skal ligge til grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel. En av
føringene i temautredninga er at utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye .
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4. 3 Kommuneplaner

› Kommuneplan for Ringerike 2015 - 2030 , Samfunnsdel , vedtatt 30.04.2015
Planen inneholder målsettinger innen områdene befolkning, næring, by - og lokalsamfunn og
kommunen som organisasjon. I tillegg er det gitt noen føringer for effektiv arealdisponering, og her
står det følgende som er relevant for masseuttak: Ringerike skal bevare et rikt og variert landskap,
natur - og kulturmiljø samt god vannkvalitet gjennom en bærekraftig masseforvaltning, herunder
sikre ressurser og uttaksområder for framtidig behov , samt redusere miljø - og samfunnsbelastning.
Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye områder .

› Kommuneplan for Ringerike 2007 - 2019, Arealdel , vedtatt 30.08.2007
Arealdelen le gger overordnede føringer for arealbruken i kommunen. I gjeldene plan er området fra
E16 til Samsjøen avsatt til Landbruk, - Natu r - og Friluftsområde. Ved E16 er det avsatt arealer til
eksisterende og framtidig boligbebyggelse.

› Kommunal planstrategi 2013 - 2015 er en oversikt over kommunens planlegging og er
retningsgivende for prioritering av planoppgaver. Det fremgår tydelig av planstrategien at
næringsutvikling er et satsingsområde for kommunen. Ny planstrategi for perioden 2016 - 2020 er
under utarbeidelse .

4. 4 Fylkesplaner / regionplaner

› Regional planstrategi for Buskerud 2013 – 2016, Buskerud Fylkeskommune
Regional planstrategi ble vedtatt av fylkestinget 06.12.2012. Dette er en strategisk plan som
fokuserer på 8 temaområder, blant annet satsingsområder for næringsutvikling. Her er det planer
om å lage en interkommunal utviklingsplan for Ringeriksregionen. Strategien sier også at det skal
utarbeides en regional areal - og transportstrategi i denne perioden. Planstrategien for Buskerud gir
ingen direkte føringe r for bergverksindustrien, men generelt påpekes at gode rammebetingelser er
viktig for næringsutvikling.

4. 5 Statlige føringer

4.5.1 Lover

› Plan - og bygningsloven skal bestemme uttaksvolum og ivareta hensynet til miljø og samfunn.

› Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) sikrer blant annet Direktoratet for
mineralforvaltning retten til å forlange driftskonsesjon (§ 43) med driftsplan og at direktoratet skal
føre tilsyn med driften. For øvrig sikrer driftskonsesjonen økonomisk sikkerhet for o pprydning og
istandsetting samt bergteknisk kompetanse for driften.

› Lov om kulturminner (kulturminneloven) skal ivareta hensynet til kulturminner jf.
undersøkelsesplikten § 9.

› Forurensingsloven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å re dusere
forurensning.
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› Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven)
Loven har som formål å ta vare på naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske
mangfold og økologiske prosesser.

4. 5. 2 Retningslinjer

› Statlige retningslinjer for sam ordnet bolig - , areal - og transportplanlegging
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig - , areal - og transport - planleggingen
og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt
samspill mellom ko mmuner, stat og utbyggere for å sikre god steds - og byutvikling.

› RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Disse retningslinjene, sammen med veilederen “T1513 Barn og unge og planlegging etter plan - og
bygningsloven”, stiller krav om at bar n og unge blir i varetatt i plan - og byggesaksbehandling etter
plan - og bygningsloven. Videre stilles det krav til fysisk utforming slik at barn og unge skal være
sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare.

› Retningslinjer for behandling av støy i planleggingen T - 1442/2012
Formålet med denne retningslinjen er å forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede
natur - og friluftsområder gjennom å: anbefale etablering av støysoner som skal sikre at støyutsatte
områder rundt eksist erende støykilder synliggjøres gi anbefalinger om hvor bebyggelse med
støyfølsom bruksformål ikke bør etableres, og hvor etablering bare kan skje med særlige avbøtende
tiltak gi anbefalinger for støygrenser ved etablering av nye støykilder, slik at disse l okaliseres og
utformes med tanke på å hindre nye støyplager.



DETALJ REGULERING FOR SOMMA PUKKVERK
PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

18

5 Grunnl agsdokumenter

5. 1 Trafikk

Som en del av planarbeidet er det laget en analyse av trafikksituasjonen i området. Dagens situasjon e r
vurdert, og det er sett på hv i l ke endringer som følger av planforslaget. Se vedlegg 3 for fullstendig
trafikkanalyse.

Trafikkmengde

For å komme fram til trafikktall, er det gjort en beregning av trafikk til boligene langs Samsjøveien ,
hyttetrafikk videre innover mot Samsjøen, trafikk til skytebanen, trafikk til p ukkverket, tømmertransport
og annen trafikk. Inkludert noe turtrafikk til Samsjøområdet, er det ans lått at det er totalt ca. ÅDT 35 0
(avrundet) på Samsjøveien. Av dette utgjør trafikk til/fra boligene ca. ÅDT 250. Timetrafikk er
konservativt anslått å ligg e på ca. 50 kjt/t.

Ny adkomstvei vil totalt få en trafikkmengde på ca. ÅDT 100 (avrundet), med ca. 50 % tunge kjøretøy.
Dette omfatter økt trafikk til pukkverket, tømmertransport, hyttetrafikken og annen trafikk som skal
forbi boligene langs Samsjøveien. I gjen på eksisterende Samsjøveien er kun dagens boligtrafikk, på ca.
ÅDT 250.

Trafikksikkerhet

Det er ikke registrert ulykker i krysset "E16 x Samsjøveien" og ikke på Samsjøveien. Det er registrert én
ulykke med alvorlig skade ca. 400 meter sør for krysset og én ulykke med alvorlig skade ca. 700 meter
nord for krysset.

En overføring av tunge kjøretøy og hyttetrafikk til ny vei er positivt for boligene langs Samsjøveien.

Den nye veien kommer inn på Samsjøveien ca. 250 meter øst for krysset med E16 . På denne
s trekningen blir det en økning i trafikk sammenlignet med dagens situasjon. Det meste av denne
økningen er tunge kjøretøy til/fra pukkverket (lastebil og lastebil med henger).

Store kjøretøy har dårligere sikt enn personbiler. Med ca. 70 – 80 tunge kjøretøy daglig (mandag –
fredag), er det vurdert at det er behov for egen løsning for myke trafikanter langs den ytter ste delen av
Samsjøveien. Det skal sørges for sikkert krysningspunkt der skolebarn må krysse Samsjøveien . Se
nærmere beskrivelse s. 8 og 9 K rys sområde ved E16 .

Krysset E16 x Samsjøveien

I følge Nasjonal vegdatabank er trafikkmengden på E16 forbi planområdet på ÅDT 3800. Det er mottatt
telledata (timetrafikk fordelt på retning) fra et tellepunkt ca. 3 km sør for Samsjøveien fra ca. en uke i
mai 20 11 (uke 20/21). Det er registrert mest trafikk fredag ettermiddag, det ble da registrert 340 kjt/t i
retning nord og 140 kjt/t i retning sør.

Trafikkmengden i krysset er beskjeden (totalt ca. 500 kjt/t i største time i ettermiddagsrush) og tilsier
god trafikkavvikling med dagens utforming.
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5. 2 G runnforhol d

Geologi og kvartærgeologi

Berggrunnen består i hovedsak av glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt (NGU.no,
N250 kart), se kart under.

Løsmassekart over området viser hovedsakelig more nedekke av varierende mektighet og områder som
er uten løsmassedekke. Planområdet har også noe bresjø/breelv - avsetninger og noe marine avsetninger,
men planområdet ligger i all hovedsak over marin grense. Løsmassedekket er mindre sammenhengende
enn hva som indikeres på løsmassekartet. Bart fjell og tynt torvlag er utbredt på høydedragene.

Over: Berggrunnskart over planområdet Planområdet består av glimmergneis, glimmerskifer,
metasandstein og amfibolitt . Kilde: NGU.no, N250 kart .
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Over: Løsmassekart. Kilde: ngu.no

Prøver av steinforekomsten

Somma Pukk AS har fått gjennomført prøvetaking av steinforekomsten. Resultatene fra disse prøvene,
såkalt Micro Deval og Los Angeles1, var gode og tilfredsstillende for å tilrettelegge for en utvidelse av
pukkverke t . Prøvene hadde Los Angeles verdi 15 (Deklarert LA15) og Micro Deval verdi 7 (Deklarert
Mde10).

1 Los Angeles - verdi (LA - verdi) er et u ttrykk for et materia les motstandsevne mot mekanisk nedknusing.
micro - Deval - koeffisient (MDE ) er et m ål på steinmateriale ts motstandsevne mot slitasje.
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6 Beskrivel se av pl an forsl aget

6. 1 Al ternativer som er drøftet

Utvidelse av m asseuttak et

Som en del av planarbeidet er det drøftet ulike alternativer for utforming av pukkverket og uttak av
masser. Man har søkt å finne løsninger som ivaretar pukkverkets ønske om utvidelse , samtidig som man
tar hensyn til landskapsbildet, naturmangfold, vassdrag, trafikkhensyn, støyprob lematikk og andre
lokale interesser.

Disse vurderingene har ført fram til det planforslaget som er utarbeidet. For de ulike fagutredningene
vises det til de enkelte kapitlene i konsekvensutredningen.

Adkomstvei

Det har i oppstartsfasen i planarbeidet vært drøftet ulike alternativer for adkomstvei fra E16 og fram til
pukkverket. Dette med tanke på å avklare hvilket alternativ som ønskes i framtidig situasjon.

H ovedprinsipper / alternativer fo r adkomstvei som er drøftet. Mørk grå linje er dagens vei. Rød lin je er
en mulig trase for helt ny adkomstvei. Grønn linje er en kombinasjon av dagens adkomst vei, mindre
veier i området og ny trase.
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Dagens løsning (Mørk grå)
Dagens adkomstvei, Samsjøveien, går gjennom boligbebyggelse langs veien, forbi oppkjøring til
So mma pukkverk og videre innover mot hytteområder langs Samsjø veien og omkring Samsjøen. Veien
er relativt smal og svingete, og beboere har klaget over trafikkfarlige situasjoner som involverer både
tungtransport til pukkverket og hyttetrafikk. Veien kan trolig utbedres noe, m en stedvis er det trangt .
Det vil trolig være vanskelig å utbedre slik at man i tilstrekkelig grad unngår støy/støvpr o blematikk, og
op pnår tilstrekkelig sikkerhet for barn som leker ved veien og bruker den som skolevei.

Eksisterende Samsjøveien , der denne passerer boligbebyggelse sør for bommen.

Mellomalternativet (grønn)
Det er vurdert en mellomløsning som delvis anlegges på eksisterende veier, og delvis som ny trase.
Dette vil gi mindre omfang i forhold til landskap og natur, og ka n kanskje være et rimeligere alternativ
enn å bygge hele veien som ny trase. Som for den helt nye traseen, så vil også denne linjen flytte trafikk
til / fra pukkverket bort fra boligene langs dagens adkomstvei.

Linja som er vist i kartet på forrige side be nytter mest mulig av dagens adkomstvei frem til Kristines vei
der denne tar av i retning nord/gammel skytebane. Herfra følger den Kristines vei et stykke, før den
følger ny trasé nord for eksisterende Samsjøveien . Linja gir ca . 600 meter lengre kjøreavsta nd enn
dagens adkomstvei.

Hovedalternativet (rød)
Man har i planarbeidet vurdert muligheten for å etablere en ny adkomstvei fra første stikkvei etter E16 -
krysset og fram til pukkverket, dette bl.a. etter ønske fra tiltakshaver. Se rød linje på forrige side. Denne
vil flytte tungtransport og øvrig trafikk til pukkverket vekk fra dagens vei. Linja vist i kartet gir omtrent
samme kjøreavstand som dagens adkomstvei.

Dette alternativet vil medføre at det etableres en ny vei gjennom landskap og natur. Terreng et er på
deler av strekningen flatt, mens det andre steder er relativt bratt. Det vil bli nødvendig med en del
terrenginngrep for å oppnå akseptable stigningsforhold på veien, dette gjelder særlig i dalsøkket/myra
sydvest for pukkverket.
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T . v. Ny adkomstve i vil krysse den gamle skytebanen omtrent midt i bildet.
T . h. Lia sør for grustaket, hvor ny adkomstvei til masseuttaket vil legges.

Vurdering
Det er gjort en helhetlig vurdering av de ulike trasealternativene . Konklusjonen er at rød trasé best
ivaretar lokalbefolkningens og tiltakshavers interesser. Rød trasé støttes også av Ringerike kommune,
forutsatt at vegen blir en privat veg, som også åpnes for lokaltrafikk/tømmertrafikk. Rød trasé sikrer en
trafikksikker og miljømessig løsning for trafikk til masseuttaket og annen trafikk til Samsjøen, herunder
tømmertrafikk og hyttetrafikk. Traséen legges slik at vegen i liten grad berører lokalsamfunnet og lokale
boliger. Vegen vil føre til inngrep i natur og landskap, men det skal tilrettelegges for at man i størst
mu lig grad hensyntar natur, landskap og friluftsområder.

Det forutsettes at Samsjøvei en stenges for gjennomkjøring før dagens bom, og dermed kun benyttes
som adkomstveg til boligbebyggelsen. Dette gir en mer tra fikksikker løsning og en betraktelig forbedret
løsning mht. støy og støvproblematikk for beboerne langs Samsjøveien.

6. 2 0 - alternativet

I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger skal det redegjø res for ulike alternativer. “0
alternativet” er et generel t uttrykk for den situasjonen man kan tenke seg dersom et planlagt tiltak ikke
blir gjennomført.

I dette tilfellet vil et 0 - alternativ være en situasjon uten fortsatt drift i pukkverket.
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6. 3 Pl anens innhold

Plankart og planavgrensning

Over: Plankart . Ukjent målestokk. Se vedlegg for fullstendig kart med tegnforklaring.

Over vises plankartet for denne detaljregu lering. Planområdet er på ca. 280 daa. Området som det ble
varslet oppstart for var betydelig større, for å kunne gjøre en vurdering av ulike adkomst alternativer.
Planavgrensningen i planforslaget er tilpasset omfanget av tiltakene som inngår i planen, og er avklart
med Ringerike kommune.

Veg

Den nye adkomstvegen e r regulert til felles kjøreveg, anlegges med skogsbilvegstandard og to
kjørebaner. Der ve gen krysset myrdraget vest for pukkverket, er det regulert inn en veg s om kobler seg
til Samsjøveien ved dagens bom. Samsjøveien stenges for gjennomkjøring , slik at hyttetrafikk,
tømmertransport og all trafikk til pukkverket går via den nye akomstvegen. Fo r å hindre lekasje til
Samsjøveien må bommen plasseres før koblingspunktet mot den nye adkomstvegen, det vil si rett nord
for boligbebyggelsen. Småbruket Kvernstua ligger øst for den planlagte bommen. For å unngå at
bommen blir til ulempe for de fastboende opparbeides det adkomst til Kvernstua parallellt med
Samsjøveien. Denne løsningen tilsvarer dagens situasjon ved eksisterende bom. Ny vei opp til
pukkverket blir sør for pukkver ket, i åsen ovenfor Samsjøveien.

Mellom busslomme for skolebuss lengst vest i Sam sjøveien og krysset hvor den nye adkomstveien
starter, er det regulert inn areal til fortau. I krysset er det lagt inn frisiktlinjer. ÅDT 350 og fartsgrense
50 km/t tilsier st oppsikt på 45 meter til hver side for utkjøringen fra krysset. (45 m x 6 m).
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Masseuttak

Dagens pukkverk og den planlagte utvidelsen foreslås regulert til "Steinbrudd og masseuttak ". Driften
som har vært hittil er g jor t med grunnlag i dispensasjon som ble g itt i 2012 for til sammen 30 000 fm³
fordelt på tre år . Somma Pukk AS tar sikte på uttak mellom 20 - 30 000 fm³ per år når den nye
adkomstvegen til pukkverket er etablert. I en overgangsperiode på maks 2 år vil det årlige uttaket ligge
på det samme som det h ar gjort siden dispensasjonen ble gitt i 2012. Det tillates uttak av masser mellom
07:00 og 19:00 i ukedagene , og mellom 09:00 og 16:00 på lørdag, slik at privatpersoner har mulighet til
å hente masser i helga. Tidsbegrensningene gjelder både for overgangsperioden, og når anlegget er i full
drift. Med årlig uttak på 25 000 fm³ vil det i gjennomstnitt bli kjørt ut 140 - 150 m³ masse per dag.
Ettersom pukkverket i hovedssak leverer til anlegg og tiltak i nærområdet er aktiviteten i bru ddet i stor
grad styrt av etterspørselen i det lokale markedet. Tallene som er skissert over er derfor usikre, og gir et
bilde på aktivitetsnivå et ved ønsket uttak. Rammene som er satt i planforslaget omfatter uttak ned til
nivå 200 moh på et areal på drøy t 70 daa . Med årlig uttak på 25 000 fm³ vil en kunne ha drift i Somma
p ukkverk i ca. 50 år .

Sprenging og grovknusing f oregå r i forholdsvis avgrensede tidsrom. Videre foredling og flytting av
masser internt i bruddet foregår mer kontinuerlig. Både g rovknusi ngen og finknusing gjøres med utstyr
som står i pukkverket året rundt. Det kan bli aktuelt med takoverbygg over hele eller deler av
masseforedlingsutstyret. Utover bygging av takoverbygg over knuseverk kan det bli aktuelt å bygge
andre typer driftsbygg, so m administrasjonsbygg/brakke med kontor og nødvendige fasiliteter, enkle
lagerbygg for maskiner og utstyr, bygg i forbindelse med vekt etc.

Grønn struktur og LNF

Rundt hele pukkverket er det lagt inn arealformål "ve getasjonsskjerm". Mot Breitjern er det regulert
vegetasjonsskjermen i kombinasjon med hensynssone for bevaring av naturmiljø. Det er lagt inn areal til
turveg vest for pukkverket, og her stenges dagens oppkjørsel til pukkverket. Mellom Samsjøveien og
den nye adkomstvegen reguleres det til L NF, skogbruk.

Arealoversikt

Tabellen under viser en oversikt over de ulike formålene i plankartet, og antall daa for disse.

Formål Feltnavn Areal daa

Steinbrudd og m asseuttak BSM 71,8

Annen veggrunn, grøntareal SVG 34,6

Kjøreveg SKV 32,4

Fortau SF 0,8

Turveg GTD 1,0

Vegetasjonsskjerm GV 94,3

LNF, Skogbruk LSK 46,9

Hensynssoner

Bevaring av naturmiljø H560_1 22,0
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6. 4 Teknisk infrastruktur og overvannshåndtering

Teknisk infrastruktur i området

På tvers av planområdet går en høyspenttrase. Traseen krysser Samsjøveien ca. 800 meter fra E16.
Høyspenten blir ikke berørt av planforslaget.

Langs Samsjøveien er det lufts trekk for EL og telekabler. For uten fortau på et lite strekke, tilrettelegges
det i kke for tiltak i S a m sjøveien. Planforslaget vil ikke føre til endringer på eksisterende anlegg.

Det er ikke kommunalt vann - eller avløpsanlegg i området. De enkelte boligene har slamavskillere, og
vannforsyning fra private brønner. Disse anleggene blir ikke direkte berørt av planforslaget . Ved
byggeplanlegging og søknad om igangsettingstillatelse for adkomstvegen må det sikres at
drikkevannskilder knyttet til myrdraget vest for pukkverket ikke blir berørt av ny a dkomstveg på tvers
av myra. For vurderinger knyttet til grunnvann vises det til kap. 7.9.

Overvannshåndtering i planforslaget

Regnvann som faller på adkomstvegen ledes til åpne sidegrøfter. Her fordrøyes og in filtreres vannet
gjennom sandmaser og organisk materiale. Ved bruddet skråner terrenget mot Breitjern, og det er derfor
naturlig at regnvann som faller ned i bruddområdet finner veien mot tjernet. Avstanden mellom
masseuttaket og tjernet er 75 - 110 m , og arealet er regulert t il turveg og vegetasjonsskj erm. Den tette
skogen som vokser her fungerer som buffer mot vassdraget. For å sikre at denne funksjonen
opprettholdes e r det angitt hensynssone for bevaring av naturmiljø på arealet mellom turvegen og
Breitjern. Videre skal det anlegges en gr øft i forkant av vollen som etableres langs turvegen. Denne skal
sikre ytterligere fordrøyning og infiltrasjon av overvannet som genereres inne i bruddet.

Prinsipp, voll og fordrøyningsgrøft mellom pukkverk e t og turveg en .
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Planforslag sammenstilt med flyfoto over området.

6. 5 Universell utforming

Planforslaget legger opp til en ny adkomstveg som skal benyttes til transport av masser, samt
tømmertranpsort og trafikk til og fra hytter. For myke trafikanter vil det være mer aktuelt å benytte
Samsjøveien for adkomst til b oligene i området, og for ferdsel videre innover mot Samsjøen.
Samsjøveien ligger i forholdsvis flatt terreng, med stigningsforhold innenfor grenseverdiene i gjeldende
retninglinjer for universell utforming.

Planforslaget legger ikke opp til annen bebygge lse enn det som tillates oppført av driftsbygg innenfor
formålet for pukkverk. Tiltak som skal godkjennes her vil måtte forholde seg til kravene om universell
utforming som stilles gjennom Forskrift om tekniske krav til byggverk ( Byggeteknisk forskrift).

6. 6 Avslutning av masseuttaket

Driver av et masseuttak skal sørge for forsvarlig opprydding av området under og etter at virksomheten
er av sluttet, jf. mineralloven § 50. Med utgangspunkt i dagens situasjon omkring uttaket ser en for seg at
landbruks - , natur - og friluftsområde (LNF) , herunder skogbruk, vil være den naturlige bruken av
området etter avsluttet drift. Da må området ryddes, og tekniske installasj oner og eventuelle bygninger
fjernes. På avsluttede uttaksflater må det tilføres masser som gir grobunn for revegetering. Spontan
revegetering anbefales fremfor planting. F or å øke den spontane revegeteringen anbefales det å så til
områdene med strølaget fra avdekte områder. Disse løsmassene inneholder frø og røtter fra vegetasjonen
i og omkring uttaket. Den ne vegetasjonen har tilpasset seg forholdene på stedet, og gir derfor de beste
forutsetningene for rask etablering og et vellykket resultat. Illustrasjon og foto under viser henholdsvis
prinsipp for avslutning av bruddkant og resultatet av revegetering på pallene i et tilsvarende brudd.
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Foto: Fra Skoltgruppen Vestby Pukkverk © Direktoratet for mineralforvaltning.

Med dagens driveretning mot nord - og nordvest vil en kunne ta ut masser til nordre uttaksgrense, og
sette istand avsluttet pallekant i denne enden av pukkverket parallellt med videre drift. Grepet med
fortløpende istandsetting kan videreføres langs uttaksgrena etter hvert som en jobber seg sørover.

Illustrasjon, driveretning og istandsetting.

Alle konsesjonspliktige uttak skal ha driftsplan. Driftsplanen skal være drivers redskap for planlegging
og gjennomføring av driften. I driftsplanen skal det være beskrevet hvordan uttaket skal foregå, hvordan
uttaksområdet skal avsluttes og istandsettes o g hvilke sikringstiltak som skal gjennomføres i
driftsperioden og etter avsluttet drift. Driftsplanen utformes basert på vedtatt reguleringsplan .
Konsekvensutredning av tema landskapsbilde viser terrenget ved maksimalt uttak av masser.
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7 Konsekvenser for mil jø og samfunn

7. 1 Generelt

Konsekvensutredninger har til hensikt å belyse hvilke vesentlige virkninger en plan kan forventes å ha i
forhold til tema innenfor miljø og samfunn. Videre skal en konsekvensutredning ta for seg avbøtende
tiltak for eventuelle negati ve konsekvenser som framkommer. Dersom en vurderer at det er behov for
undersøkelser før gjennomføring av planforslaget, skal dette fremgå av konsekvensutredningen . Det
samme gjelder dersom en vurderer at det er behov for å overvåke og klargjøre de faktisk e virkningene
av tiltakene som planforslaget tilrettelegger for.

Metodikken som er brukt kan i hovedsak beskrives med følgende punkter:
› Informasjonsinnhenting og beskrivelse /verdivurdering av dagens situasjon .
› Beskrivelse, beregning og vurdering av tilta kets konsekvenser i forhold til de ulike utredningstema .
› Beskrivelse av avbøtende tiltak .

Det har vært jobbet med de ulike fagtemaene underveis i planprosessen for å komme fram til et
planforslag som i størst mu lig grad er tilpasset de stedlige forutsetningene.

7. 2 Natur miljø og biologisk mangfold

Det er gjort en vurdering av temaet naturmiljø og biologisk mangfold, og dette arbeidet er samlet i
vedlegg 4. Naturmangfoldet er beskrevet ut fra tilgjengelig, eksisterende informasjon, befaring og
opplys ninger som er framkommet gjennom kontakt med miljøforvaltningen i kommunen og hos
fylkesmannen. Naturmangfoldet i om rå det er verdivurdert etter nasjonal metodikk. Omfang og
konsekvenser er beskrevet på bakgrunn av kunnskap om aktuelle forekomster, beskrive lse av tiltaket og
faglig skjønn.

Det er påvist naturmangfold av liten og middels verdi innenfor planområdet. Ådalselva nedstrøms for
Somma er vurdert å være i influensområdet for planen, og her er det påvist naturmangfold av stor verdi.
Nødvendige re nse tiltak for å unngå skade på naturmangfoldet er integrert i planen. Den samlede
vurderingen i temarapporten er at planen har liten til ingen negative konsekvens for naturmangfoldet.

Rapporten inneholder også en vurdering av planforslaget i henhold til Natur mangfoldlovens kapitel 2.
Her oppsummeres karakteristikk av kunnskapsgrunnlaget for analysen, eventuelle svakheter i dette,
hvordan føre - var prinsippet kommer til anvendelse, miljøforsvarlige teknikker og hvordan tiltakshaver
kan belastes even tuell skade p å naturmangfoldet.

7. 3 F riluftsliv

Planområdet er del av et område som er attraktivt for turgåing, sopp - og bærplukking, skiturer og
mosjonering. Et par k ilo m eter nord for pukkverket ligger Samsjøen, hvor d et er et etablert hytteområde.
Det finnes en rekke sti er og turveier på furumoen nord for boligbebyggelsen som ligger langs
Samsjøveien . Stiene og turveiene krysser den foreslåtte adkomstvegen flere steder . Diagonalt over moen
fra Samsjøveien går en privat grusvei, kalt Kristines vei. De nne fungerer som at komstvei til skytebanen
og et par boligeiendommer. I tillegg er den u tgangspunkt for flere tursti er. Det går også skiløype
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gjennom området som blir berørt av den nye atkomstveien. Skiløypa krysser planområdet i sydvest, litt
øst for krysset på E16 (illustr asjon nedenfor).

På åsryggen ved pukkverket finnes ingen merke de eller mye brukte stier. M ellom pukkverket og
Breitjern ligger en eksisterende , lokal turveg som leder til en sti som fører til Kongsgårdskollen og
Fjøsvikfjellet . Turveien krysser pukkverkets område, og blir per i dag brukt i driften.

Uthevet rød strek viser skiløype registrert i kommunens kartdatabase .

Turveg sør f or Breitjern , i retning Kongs g å r dskollen. M uli g utvidelsesområde for pukkverk t.v.
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Kristines vei, som fungerer som adkomstvei til bolig/hytte, samt turvei i området.

Tiltakene som det tilrettelegges for i p lanforslaget vil kunne medføre at natur - og friluftsområder i
relati vt kort avstand fra pukkverket blir påvirket av støy. Støy som følge av tiltaket er kartlagt som en
del av konsekvensutredningen. Se kapittel 7.7 . Inngrep i natur og landskap påvirke r opplevelsen i
forhold til frilufts liv og rekreasjon. Reguleringsbestemmelsene sikrer at lokale stier og skiløyper blir
ivaretatt ved fremføring av ny adkomstveg. I dagens situasjon er det nærføring mellom driftsområdet og
turvegen som går forbi pukkverket. Planforslaget sikrer begrensning av n egative konsekvenser for
frilu ftslivshensyn med god visuell skjerming mot driftormådet , og tilrettelegging av turveg.

7. 4 Landsk ap sbilde

Se vedlegg 5 for fullstendig konsekvensutredning av tema landskapsbilde. Under følger oppsummering
og konklusjon fra rapporten.

Et pukkverk av denne størrelsen (planlagt utvidelse) er et betydelig terrenginngrep. Det er derfor viktig
å gjøre vurde ring av landskapsvirkning, og om mulig tilpasse tiltaket best mulig til omgivelsene.

Somma pukkverk ligger i et dalsøkk, og dagens pukkverk er lite synlig fra bebyggelsen i nærområdet.
Utvidelsen vil også i stor grad ligge skjult bak kollen, sett fra bebyg gelsen. Vegetasjonen i området
bidrar til at det nesten bare er på helt nært hold at pukkverket vises. Planforslaget legger opp til en god
buffersone som skal bidra til å dempe landskapsvirkningen av tiltaket. Fra utsiktssteder på toppene langs
Somdalen er og vil pukkverket være synlig, men det antas at dette berører et begrenset antall personer.

Adkomstvegen vil være synlig på nært hold, og særlig der den ligger med skjæring / fylling i skrått
terreng og over myrdraget. Bevaring av vegetasjon, og revegeter ing av midlertidig berørte områder vil
være viktig.

Totalt sett vurderes pukkverket å gi noe negativ landskapsvirkning, og det samme gjelder for
adkomstvegen. For å begren se konsekvensene er pukkverket s avgrensning tilpasset omgivelsene, og
adkomstvegen følger terrenget så godt som mulig.
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7. 5 Vassdrag

Det fremgår av kapitel 7.2 at naturverdi knyttet til Breitjern og Somma er vurdert i konsekvensutredning
av tema Naturmiljø og biologisk mangfold, (vedlegg 4) . I vurderingen har en også tatt med Ådalselva
ettersom eventuelle utslipp i vassdragene oppe i Som dalen vil kunne få konsekv enser for vassdrag
lengre ned i dalen. Det er konklude rt med at Breitjern og Somma har middels verdi. Dette er basert på at
tjerne t og elva er resipient er for vannet i planområde t, at kan t vegetasjonen er intakt og at myrområdene
omkring Breitjern bidrar med fangst og lagring av karbon ved t orvdannelse. Ådalselva e r leveområde
for rødlistende elvemusling og kreps , og verdien vurderes som stor . Naturmangfoldrapporten har listet
opp noen punkter som skal bidra til å hindre negeative konsekvenser for vassdraget:

› Redusere avrenning av forurenset vann til vassdrag .
› Buffersone mot vassdrag.
› Reduksjon av partikkelflukt til vann i forbindelse med knusing av fjell .

Det er valgt løsninger som hindrer avrenning av forurenset vann til vassdrag, og det er satt av areal med
hensynssone for bevaring av naturmiljø mot Breitjern og den delen av Somma som renner forbi
pukkverket. Det vises til kapittel 6.4 for beskrivelse av overvannshåndtering. D et er god avstand til
Breitjern og delen av Somma som renner forbi bruddet. Skogen som vokser mellom turvegen og tjernet
er også høy og tett. Dette gir god beskyttelse mot at støv fra pukkverket når vassdragene.
For å redusere faren for partikkelflukt
ytterligere bør knusere, siktere, og annet
maskinelt utstyr være konstruert slik at
utslipp av støv til omgivelsene blir
minimal. Videre bør åpne lagre av
råvarer plasseres slik at de blir minst
mulig vindutsatt, og i tørre perioder bør
det vurders om råvarelagrene skal fuktes
med vann . Dette er tiltak som skal
beskrives i driftsplan og bestemmes
gjennom konsesjonen som gis av
Direktoratet for mineralforvaltning. Med
iverksetting av de nevnte avøtende
til takene vil fa ren for at pukkverksdriften
gir negative konsekvenser for
vassdragene være svært begrenset. Turveg sør for Breitjern, i retning Kongs g årdskollen

7. 6 Næring sliv

Området er i dag et ruralt skogs - og landbruksområde, preget av skog, spredt bebyggelse, og noe
næringsvirksomhet. I nærheten av planområdet, ved Somdalsveien ligger bedriften Somma Ved, som
drives av Andreas og Lars Groseth. Bedriften, som har 2 ansatte , driver produksjon a v brenneved. Nord
for planområdet, langs E16, ligger bedriften Norsk Eksport Utvikling AS, som driver med kjøp og salg
av kopimaskiner. Omsetningen er ca. 10 millioner kroner og bedriften har 4 ansatte.

Videre ligger bedriften Somma P ukk AS i planområdet. Ved videreføring av dagens situasjon, uten
reguleringsplan for pukkverket, vil ikke bedriften få konsesjon for videre drift. Planforslaget sikrer
videre drift for Somma P ukk AS i Somdalen. Bedriften har i dag 2 ansatte.
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Et masseuttak generer et fåtall faste arbeidsplasser, men massene er en viktig ressurs for næringslivet i
regionen i perioden det er i drift. Ulike utbyggingsprosjekter er som regel avhengige av å kjøpe inn gode
steinmasser. Et pukkverk på Somma vil være en stabil leve randør av pukk til lokale og regionale
aktører. Pukkverket ligger sentralt ifht. bl.a. Ringeriksregionen, hvor det planlegges flere sto re
utbyggings - og infrastruktur prosjekter i årene framover, herunder utvikling av Eggemoen, E16 Nymoen
– Olum , E16 Skaret – Hønefoss og Ringeriksbanen.

7. 7 Støy

Som en del av konsekevnsutredni ng en er det utarbeidet en støyvurdering av dagens situasjon og tiltaket.
Se vedleg g 6 for fullstendig støyrapport. Beregningene viser at de støyfølsomme bygningene i området
ikke får støyøk ning som fører til overskridelse av grenseverdien. Utvidelsen av pukkverket anses
dermed ikke å ha noen store negative støykonsekvenser.

For vektrafikkstøy vis er beregningene at støynivået overskrider grenseverdien ved fasader til
støyfølsomme bygninger næ r E16. Overskridelsene skjer dermed i hovedsak ikke gjennom trafikk til
pukkverket. For støy fra pukkverket i dagens situasjon, viser beregningne at støynivået ikke overskrider
grenseverdien ved fasader til støyfølsomme bygninger i nærområdet. Én fritidsbolig ligger i gul
støysone.

Konsekvensen av støy fra pukkverket for framtidig situasjon, sammenlignet med dagens situasjon er at
fritidsboligen som i dagens situasjon ligger i gul støysone ikke vil gjøre det i framtiden. Støyen skjermes
noe bedre mot nord enn i dagens situasjon, og dette bidrar til noe lavere støynivå for fritidsboligene.

7. 8 Rystninger

Det er gjort en vurdering av om vibrasjoner fra spren ging kan ventes å skade nærliggende bebyggelse.
Disse vurderingene er basert på salvedata fra Somma pukkverk og erfaring fra en rekke andre
prosjekter. Vurderingene kan leses i sin helhet i vedlegg 7 .

Det anbefales besiktigelser i forbindelse med vibrasjon svurderinger. I hht NS8411 anbefales
besiktigelse i inntil 100 m avstand. Grenseverdier for vibrasjoner avhengig av ulike faktorer, nemlig
tilstanden på byggverket, grunnforhold der byggverket står, hovedmateriale i byggverket, type og
utforming av byggver k, avstand til vibrasjonskilden og type vibrasjonskilde. Selv om det ikke er satt en
grenseverdi på nærmeste bolige r, er beregnet svingehastighet (Vf) langt under foreløpig grenseverdi.

På Somma ligger nærmeste bolig ca 350 fra pukkverket. Ettersom avstand en er stor er det lite
sannsynlig at sprengningene i pukkverket genererer bygningsskader.

7. 9 G runnvann

Åsk ollen hvor pukkverket planlegges viderført består av svært harde bergart arter , og driftsområdet
ligger et stykke over høydenivået på Breitjern og omkringliggende våtmarksområder. Breitjern ligger
nærmere bestemt på høyde 192 meter over havet. For å sikre at driften av pukkverket ikke påvirker
grunnvannstanden i området sette det en begrensningen på tillatt uttaksdybde. Nivå 200 meter over
havet vurderes å være i tilstrekkelig avstand fra grunnvannsspeilet, som antas å ligge nære nivået på
vannspeilet i Breitjern.
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Uttak og foredling av pukk er ikke forbundet med særlig far e for forur ensing til grunnvann, da det
omfatter håndtering av rene, mineralske masser. Diesel og olje som fylles på maskiner som benyttes i
driften kan forårsake en viss forurensningsfare dersom det forekommer uhell. For å redusere faren for at
olje - og dieselsøl si ver ned i grunnvannet skal det støpes fast dekke for oppstilling og fylling. Plattingen
skal anlegges med tilliggende slamavskiller.

Forutsatt at de angitte avbøtende tiltakene iverksettes, ventes ingen endring av grunnvannstand eller
vannkvalitet. Det vis es forøvrig til kapittel 6.4 som beskriver hvordan overvannshåndtering ivaretas.

Kartutsnitt fra NGUs kart over grunnvannsressurser ( http://geo.ngu.no/kart/granada/ ). Uttaksområde
markert med rød ring.

7. 1 0 Kulturminner og kulturmiljø

Buskerud f ylkeskommune ble varslet ved oppstart av planarbeidet. De har befart området med tanke på
automatisk fredede kulturminner i september 2015.

Innenfor det varslede området ble det registrert et automatisk fredet kulturminne i form av en kullgrop
( id 214241). Dette kulturminnet er fredet i medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr.50 (kml)
§ 4 første ledd pkt. b. Se vedlegg 8 for fullstendig rapport fra registreringe n.

I etterk ant av de arkeologiske registreringene er plano m r ådet redusert i forhold til varselområdet, og
stedet hvor det aktuelle kulturminnet er funnet ligger utenfor reguleringsgrensen i planforslaget . Endring
i avgrensing skyldes at en på oppstartstids punktet ikke hadde valgt trasé for adkomstveg. Når
trasevalget var avklart ble plan avgrensingen tilpasset den valgte vegplasseringen, og det viste seg at
kullgropen ikke blir berørt av planforslaget. Tiltakene som planen legger til rette for vil så langt e n kan
se ikke gi negative konsekvenser for kulturminner eller kulturmiljø. Fylkeskommunen har bedt om at
reguleringsbestemmelsene sikrer at en ved eventuelle funn under anleggsarbeid eller annen virksomhet
stanser arbeidet og tar kontakt med kulturminnemyn dighetene.
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7. 1 1 Jord - og skogbruk

Området et avsatt til Landbruks, - natur og friluftsområde (LNF) i kommuneplanen. Området for
masseuttak med planlagt utvidelse, og området for ny adkomst, berører i hovedsak skogsområder.
Arealene som reguleres til masseuttak har ikke potensial som jordbruksareal, og tiltaket vurderes ikke å
ha konsekvenser for jordbruksinteresser.

Uttaksområdet, vil med planlagt full utvidelse, l egge beslag på et areal på 68 daa , som er dagens
masseuttak med nærliggende skog. S kog en er av lav bonitet på vestsiden av kollen, og av middels
bonitet på østsiden av kollen d er pukkverket er etablert i dag. Den planlagte atkomstvegen inkludert
skråningsutslag , vil legge beslag på 45 daa skog av ulik bonitet. Furumoen lengst syd i planområdet er
gitt m iddels bonitet. Moen preges i hovedsak av tynnet furuskog og et nyere hogstfelt. I midtre del av
planområdet, der terrenget stiger mot nordøst, finnes gran/furuskog av høg bonitet.

Planforslaget vil medføre redusert areal for skogdrift på total t 100 daa s kog av ulik bonitet. (Ikke inkl.
eksisterende masseuttak ) . Kun en liten andel av dette arealet er skog av høg bonitet. Etablering av ny
adkomstveg og videre drift av masseuttaket vurderes å gi lite negative konsekvenser for skogbruk.

Skisse av veglinje og pukkverk lagt i are alressurskart fra MDs naturdatab ase.
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Dagens masseuttaksområdet sett i retning nord. Mye av området er i dag hogstflate .

7. 1 2 Barn og unge

Barn og unge er en gruppe som skal ivaretas spesielt i alt planarbeid, og det er utarbeidet en egen
rikspolitisk retningslinje for å styrke barn og unges interesser i planlegging.

Det ligger flere boliger og småbruk i områdene langs Samsjøveien, og veien benyttes av lokale barn og
unge, blant annet til og fra skoleb ussen som stopper nede ved E16. Pl anforslaget hjemler e tablering av
ny atkomstveg for gjennomgående tungtrafikk inkludert tømmertransport og hyttetrafikk nord for
eksisterende Samsjøveien . Dette medfører at eksisterende vei stenges for gjennomkjøring . Stengning av
veien vil føre til reduse rt trafikk i Samsjøveien, noe som gir økt trafikksikkerhet for barn og unge i
området. Videre vil tiltaket medføre en forbedring av situasjonen knyttet til støy og forurensing langs
Samsjøveien. Etablering av ny akomstveg til pukkverket gir positiv effekt på barn - og unges interesser.

Utover bruk av turvegen forbi pukkverket, benytter ikke barn og unge nærområdet rundt anlegget til lek
og aktiviteter. At turvegen legges om og skjermes bedre mot driftsområdet, og at pukkverket sikres med
gjerde, er positivt med hensyn til barn - og unge.

7. 1 3 Klima og energi

Planforslaget legger opp til et tiltak som i seg selv gir kli mautslipp av mindre betydning. Derimot vi l
massetransport fra uttaket til stedene hvor massene skal benyttes føre til utslipp. Samfunnsnytten av
tilgang til gode steinmasser gjør at stein må tas ut og fraktes et nødvendig strekke. For lokale
ut byggingsprosjekter vil det både være økonomisk gu nstig, og medføre mindre utslipp , at det finnes
pukkverk i nærområdet.
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8 Risiko og sårbarhet ( ROS)

I forbindel se med utarbeiding av detaljregulering er det gjennomført en risiko - og sårbarhetsanalyse.
Denne analysen er presentert i vedlegg 9 til denne planbeskrivelsen.

ROS - analysen har identifisert 13 relevante hendelser, hvorav 5 utgjør lav risiko (grønne felt), 6 utgjør
en middels risiko (gule felt) og 2 utgjør en høy risiko (røde felt). Tabellen under viser en oversikt over
disse hendelsene.

Tema: Risikovurdering:
Sårbar fauna/fisk Høy risiko
Fare for akutt forurensning Høy risiko
Radongass Middels risiko
Vannforsyning Middels risiko
Park/rekreasjonsområde Middels risiko
Risikofylt industri m.m. (kjemikalier/eksplosiver osv.) Middels risiko
Ulykke i av - /påkjørsler Middels risiko
Ulykke med gående/syklende Middels risiko
Masseras/ - skred Lav risiko
Sårbar flora Lav risiko
Kraftforsyning Lav risiko
Ulykke ved anleggsgjennomføring Lav risiko
Gruver, åpne sjakter, steintipper etc. Lav risiko

De avdekkede hendelsene utgjør forhold som kan påvirkes i planleggingen, slik at risikosituasjonen kan
g jøres akseptabel. Forholdene som er avdekket i risiko - og sårbarhetsanalysen er i planforslaget ivaretatt
gjennom avbøtende tiltak som er sikret i plankart og reguleringsbestemmelser. Det er således ikke
fremkommet risikoforhold som gjør at området anses u egnet for den planlagte utbyggingen.

Det skal presiseres at tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROS -
analysen viser, f.eks. grunnforurensning, støy og luftforurensning.
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9 Oppsummerin g og konklusjon

Under følger en oppsummering for de enkelte tema som er konsekvensutredet:

Tema Oppsummering

Naturmiljø og
biologisk mangfold

Den samlede vurderingen er at planen har liten til ingen negative konsekvens
for naturmangfoldet.

Friluftsliv Med god skjerming mot omgivelsene og tilrettelegging for turveg forbi
bruddet vil tiltaket ha liten negativ konsekvens for friluftsliv.

Landskap sbilde Tiltaket er tilpasset omgivelsene og gir liten negativ virkning, med de
avbøtende tiltakene som er lagt inn.

Vassdrag Forutsatt at de regulerte løsningene og angitte avbøtende tiltakene iverksettes,
er det liten fare for at pukkverksdriften gir negative konsekvenser for
vassdragene i området.

Næringsliv Planforslaget sikrer videre drift for Somma P ukk AS. Masseuttaket vil også
være med å sikre gode masser til utbyggingsprosjekter i regionen.

Støy Beregningene viser at de støyfølsomme bygningene i området ikke får
støyøkning som fører til overskridelse av grenseverdien.

Rystninger På grunn av stor avstand til nærmeste bebyggelse vurderes det å være lite
sannsynlig at sprenging fører til skader på bolighus.

Grunnvann Forutsatt at de angitte avbøtende tiltakene iverksettes, ventes ingen endring
av grunnvannstand eller vannkvalitet.

Kulturminne r og
kulturmiljø

Ingen konsekvenser.

Jord - og skogbruk Planområdet beslaglegger noe areal som er avsatt til LNF og som kunne vært
utnyttet til skogbruk. Planforslaget ha r ingen konsekvens for jordbruk, og
liten negativ konsekvens for skogbruk.

Barn og unge Tiltaket reduserer trafikkbelastnin gen i Samsjøveien. Det settes av areal til
fortau langs den vestligste delen av Samsjøveien, for å tilrettelegge for tr ygg
skolevei fram til busstopp. Turveg forbi pukkverket skjermes mot
driftsområdet, og anlegget sikres med gjerde. Den samlede vurderinge n er at
planen ikke har negative konsekvens for barn og unge.

Klima og energi Tilgang til kortrei ste masser gir positiv effekt mht. utslipp.

Bergmassene er vurdert til å ha god kvalitet og vil utgjøre en samfunnsnytte i forbin delse med ulike
utbyggingsprosjekter. Med de utbyggingsplanene som fore ligger i Ringeriksdistriktet, vil det være
behov for gode steinmasser, og det er ønskelig å sikre videre drift av Somma p ukkverk. Å prioritere
eksisterende uttak framfor å åpne nye områder er det i trå d med retningslinjene som angis i
kommuneplanens samfunnsdel.

P ukkverk sdrift er tiltak som gir trafikk og kan medføre støyulemper for nærmiljøet. Det er også et varig
inngrep i natur og landskap. For Somma p ukkverk har man kommet fram til gode avbøtende ti ltak.
Etablering av ny adkomstveg gir en positiv effekt for beboerne i Samsjøveien. Det blir mindre
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gjennomgangstrafikk, noe som gir mindre støy og bedre trafikksikkerhet. Landskapsmessig ligger
pukkverket relativt godt skjult, og bruddet er gitt en maksgr ense som er tilpasset omgivelsene . For
temaene naturmiljø, friluftsliv, kulturminner, vassdrag, grunnvann, støy og rystninger fra driften, er det
ingen eller få negative konsekvenser.

R isko og sårbarhetsanalysen avdekker at det er enkelte tema i analysen s om det er knyttet en viss risiko
til, men at dette er forhold som kan påvirkes gjennom planleggingen. Som det framkommer av
planforslaget er temaene som påpekes i ROS - analysen ivaretatt og sikret gjennom avbøtende tiltak og
bestemmelser til planen.

Det er gjort en grundig konsekvensutredning i henhold til fastsatt planprogram. Samlet sett vurderes
etablering av ny adkomstveg, og videre drift og utvidelse av pukkverket , å gi få el ler ingen vesentlige
negative konsekvenser for miljø og samfunn .
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1 0 Vedlegg

Vedlegg 1: V arsel om oppstart .
Vedlegg 2: Merknader oppstart og planprogram .
Vedlegg 3 : Trafikkanalyse .
Vedlegg 4 : KU Naturmangfold .
Vedlegg 5 : KU Landskapsbilde .
Vedlegg 6 : Støyrapport .
Vedlegg 7 : Vibrasjonsvurderinger .
Vedlegg 8 : Arkeologisk rapport .
Vedlegg 9 : Risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS) .
Vedlegg 10: Teknisk underlag – grovprosjektert veg.
Vedlegg 11: Illustrasjon av løsning ved krysset E16 X Samsjøveien.
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1 Innledning
COWI AS er engasjert for å gjennomføre en konsekven sutredning i forbindelse med utvidelse av
Somma pukkverk i Ringerike. I den forbindelse er de t behov for en analyse av trafikksituasjonen. Dette
notatet tar for seg trafikkmengder og trafikksikker het.

Pukkverket har i dagens situasjon adkomst fra E16 v ia Samsjøveien, som også benyttes til/fra boliger
og hytter. Det skal bygges ny, privat adkomstvei fr am til pukkverket, nord for eksisterende Samsjøveie n.
Denne veien skal være åpen for all trafikk, herunde r hyttetrafikk, tømmerbil mm. Eksisterende
Samsjøveien skal stenges med bom, og være adkomstve i kun for boligene som ligger langs veien.

Planområdets beliggenhet og ny adkomstvei er vist i Figur 1.
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Figur 1:: Oversiktskart planområdet

2 Dagens situasjon

2.1 Adkomstvei
Dagens adkomstvei til pukkverket er Samsjøveien. As faltert bredde er på ca. 5,5 - 6 meter, og det er
ikke egne løsninger for myke trafikanter langs veie n.

Samsjøveien benyttes i dagens situasjon av ca. 50 b oliger, ca. 170 hytter som ligger ved Samsjøen og
området rundt, trafikk til/fra pukkverket, trafikk til/fra Somma skytebane og tømmertransport.

2.2 Trafikkmengde

2.2.1 E1 6
I følge Nasjonal vegdatabank er trafikkmengden på E 16 forbi planområdet på ÅDT 3800.

ÅDT på veinettet og tellepunkt nært planområdet, he ntet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB), er vist i
figur 2.
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Figur 2: Trafikkmengde på E39 forbi Samsjøveien og tellepunkt (Nasjonal vegdatabank)

Det er mottatt telledata (timetrafikk fordelt på re tning) fra et tellepunkt ca. 3 km sør for Samsjøvei en fra
ca. en uke i mai 201 1 (uke 20/21 ). Timetrafikk ford elt på retning er vist i Figur 3. Det er registrert mest
trafikk fredag ettermiddag, det ble da registrert 3 40 kjt/t i retning nord og 1 40 kjt/t i retning sør.

Figur 3: Timetrafikk fordelt på retning

2.2.2 Samsjøveien

Boliger
Det er ca. 50 eneboliger som har adkomst via Samsjø veien i dagens situasjon. Lagt til grunn ca. 5
bilturer pr bolig pr årsdøgn, basert på Statens veg vesens Håndbok V713 Trafikkberegning , blir
årsdøgntrafikken på ca. ÅDT 250.
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Hyttetrafikk
Ut fra kommunens kartdatabase er anslått at det er ca. 170 hytter av ulik størrelse ved Samsjøen og i
områdene rundt.

I følge Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 besøker folk i gjennomsnitt hytta/fritidsboligen
ca. én gang per måned. Det vil si ca. 12 besøk i år et. Lagt til grunn at det i gjennomsnitt genereres ca. 4
bilturer på Samsjøveien mot E16 (sum til og fra) pr besøk, vil det tilsi i gjennomsnitt ca. 50 bilture r pr.
hytte. Det vil si totalt ca. 8500 bilturer i året, noe som utgjør en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk på ca.
ÅDT 25. Det understrekes at det er usikkerhet knytt et til dette.

Somma skytebane
Somma skytebane benyttes av Ådal skytterlag. Skytte rlaget har totalt ca. 400 medlemmer, inkludert ca.
40 aktive ungdomsskyttere og en del etablerte utøve re. Skytebanen er åpen for skyting tre
ettermiddager i uka tillegg til lørdag formiddag.

Ifølge Ådal skytterlags hjemmeside, er det ca. 10 – 20 ungdom som har trening ettermiddagene
skytebanen er åpen. I tillegg kommer trenere, forel dre og andre medlemmer av klubben. Lagt til grunn i
gjennomsnitt ca. 40 biler innom pr. dag skytebanen er åpen (fire dager i uka), vil det tilsi 320 biltu rer i
uka (sum til og fra). Det utgjør i gjennomsnitt i u nderkant av 50 bilturer pr. døgn ("normal uke").

Aktiviteten varierer over året. Noen helger er det arrangementer som tiltrekker seg flere besøkende. D et
er skjønnsmessig lagt til grunn at gjennomsnittlig årsdøgntrafikk er ca. 50 bilturer til/fra skytebane n.

Trafikk til/fra pukkverk
Pukkverket drives i dagens situasjon på dispensasjo n. Det tas ut ca. 25 000 – 30 000 tonn årlig, forde lt
på lastebil (ca. 15 tonn pr. lass) og lastebil med henger (ca. 30 tonn pr. lass). Det er oppgitt at ca .
halvparten av transporten skjer med lastebil og ca. halvparten med lastebil med henger. Det er anslått
at det årlig er opp til ca. 1400 kjøretøy med trans port av pukk fra pukkverket (700 lastebiler med hen ger
og 700 lastebiler uten henger).

I tillegg kommer noe personbiltransport til/fra anl egget og transport av tunge kjøretøy. Det er oppgit t at
det er ca. 400 turer med personbil til pukkverket å r og ca. 50 turer med transport av tunge kjøretøy.

Totalt er det anslått at det er ca. 1650 turer til anlegget hvert år. Sum til og fra pukkverket utgjør dette
totalt ca. 3700 bilturer. Det tilsier en gjennomsni ttlig årsdøgntrafikk (365 dager i året) på ca. ÅDT 10,
hvor ca. 80 % er tunge kjøretøy.

Forutsatt ca. 220 driftsdager årlig, er virkedøgntr afikken (mandag-fredag) på ca. 17 bilturer pr. døgn ,
hvorav 13 er tunge kjøretøy.

Tømmertrafikk
Samsjøveien benyttes også til tømmertransport. På å rsdøgnbasis utgjør tømmertransporten kun en liten
del av totaltrafikken, i likhet med transport til/f ra pukkverket.

SUM
Inkludert noe turtrafikk til/fra Samsjøområdet, er det anslått at det er totalt ca. ÅDT 350 (avrundet) på
Samsjøveien. Av dette utgjør trafikk til/fra bolige ne ca. ÅDT 250.

Timetrafikk er konservativt anslått å ligge på ca. 50 kjt/t.
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2.3 Kryssutforming
Flyfoto over krysset "E39 x Samsjøveien" er vist i Figur 4. Krysset er utformet med ca. 50 meter langt
venstresvingefelt på E39 fra nord. Det er busslomme på begge sider av E1 6 rett ved Samsjøveien.
Fartsgrensen er 80 km/t.

Figur 4: Flyfoto, "E39 x Samsjøveien" (finn.no/kar t)

Trafikkmengden i krysset er beskjeden (totalt ca. 5 00 kjt/t i største time i ettermiddagsrush) og tils ier
god trafikkavvikling med dagens utforming.

2.4 Trafikkulykker
Politiregisterte personskadeulykker fra perioden 20 05-201 4 (1 0 år), hentet fra Nasjonal vegdatabank
(NVDB), er vist i Figur .
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Figur 5: Politiregistrerte personskadeulykker for perioden 2005-2014, NVDB

Det er ikke registrert ulykker i krysset "E1 6 x Sam sjøveien" og ikke på Samsjøveien. Det er registrert én
ulykke med alvorlig skade ca. 400 meter sør for kry sset og én ulykke med alvorlig skade ca. 700 meter
nord for krysset.

Ulykken nord for krysset er registrert i oktober 20 11, og skjedde ved at et enslig kjøretøy (personbil )
kjørte utfor på høyre side i venstrekurve. Det var våt, bar vei, nedbør og dagslys (god sikt) på
ulykkestidspunktet.

Ulykken sør for krysset er registrert i mai 2007, o g skjedde ved at et enslig kjøretøy kjørte utfor på
venstre side på rett veistrekning. Det var tørr og bar vei, god sikt, opphold og dagslys på
ulykkestidspunktet.

3 Fremtidig situasjon

3.1 Planer
Det er planlagt å utvide pukkverket. I dagens situa sjon tas det ut opp til ca. 30 000 tonn pukk årlig. Det
forventes å ta ut opp mot ca. 1 50 tonn årlig med pl anlagt utvidelse, det vil si opp mot en femdobling av
dagens trafikk.

I forbindelse med planlagt utvidelse er det også pl anlagt ny adkomstvei til pukkverket, da dagens
lokalvei ikke er dimensjonert for den trafikkbelast ningen utvidelsen medfører (økning av tunge kjøretø y).

Ny adkomstvei skal være åpen for all trafikk (som h yttetrafikk/fritidstrafikk og tømmerbiler). Dagens vei
skal kun benyttes av boligtrafikk, og stenges med n y bom innenfor boligområdet.
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3.2 Trafikkmengder
I dagens situasjon er det anslått at pukkverket gen erer ca. ÅDT 10. Med en femdobling av dagens
situasjon, vil trafikkmengden til/fra planområdet ø ke til ca. ÅDT 50, det vil si en økning på ca. 40
kjøretøy.

Virkedøgntrafikken (mandag-fredag) til/fra pukkverk et vil øke til ca. 85 bilturer pr døgn, hvorav ca. 70 av
disse turene er tunge kjøretøy.

Ny adkomstvei vil totalt få en trafikkmengde på ca. ÅDT 1 50 (avrundet) ytterst mot eksisterende
Samsjøveien, med en tungtrafikkandel på ca. 35 %. I nnenfor skytebanen er det anslått en
trafikkmengde på ca. ÅDT 100, med en tungtrafikkand el på ca. 50 %.

Igjen på eksisterende Samsjøveien er dagens boligtr afikk, på ca. ÅDT 250. Ytterste del av Samsjøveien
vil belastes av trafikk på ny adkomstvei, totaltraf ikk her vil øke til ca. ÅDT 400. Det er anslått at
tungtrafikkandelen er på ca. 15 %.

Trafikkmengden i krysset "E16 x Samsjøveien" er for tsatt lav, og anslått trafikkøkning vil ikke medfør e
avviklingsproblemer.

3.3 Trafikksikkerhet
En overføring av tunge kjøretøy og hyttetrafikk til ny vei er positivt for boligene langs Samsjøveien.

Den nye veien kommer inn på Samsjøveien ca. 250 met er øst for krysset med E1 6, som vist i Figur . På
denne strekningen blir det en økning i trafikk samm enlignet med dagens situasjon. Det meste av denne
økningen er tunge kjøretøy til/fra pukkverket (last ebil og lastebil med henger).

Figur 6: Ny adkomstvei og eksisterende Samsjøveien

Asfaltert bredde er på ca. 5,5 – 6 meter, og det er ikke egne løsninger for myke trafikanter langs
Samsjøveien. Ytterste del av veien er vist i figur 7. Veien benyttes blant annet som skolevei til/fra
skolebussen for barn som bor langs Samsjøveien.
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Figur 7: Gatebilde fra ytterste del av Samsjøveien (sett fra E16)

Store kjøretøy har dårligere sikt enn personbiler. Med ca. 70 – 80 tunge kjøretøy daglig (mandag –
fredag), er det vurdert at det er behov for egen lø sning for myke trafikanter langs den ytterste delen av
Samsjøveien. Det må også sørges for sikre krysnings punkt der skolebarn må krysse Samsjøveien
og/eller den nye adkomstveien.
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Sammendrag
Somma pukk AS fremmer reguleringsplan med konsekvensu tredning for på gnr 275 bnr 2 i Somdalen,
Ringerike kommune.

Planforslaget omfatter ny adkomstveg og utvidelse av eksisterende masseuttak.

Denne temarapporten belyser konsekvensene for natur mangfoldet i området. Naturmangfoldet er
beskrevet ut fra tilgjengelig, eksisterende informa sjon, konsulentens befaring og opplysninger som er
framkommet gjennom kontakt med miljøforvaltningen i kommunen og hos fylkesmannen.
Forekomster er verdivurdert etter nasjonal metodikk . Omfang og konsekvenser er beskrevet på
bakgrunn av kunnskap om aktuelle forekomster, beskr ivelse av tiltaket og faglig skjønn.

Det er påvist naturmangfold av liten og middels ver di innenfor planområdet. Ådalselva nedstrøms for
Somma er vurdert å være i influensområdet for planen , her er det påvist naturmangfold av stor verdi.
Risiko for skade på naturmangfold i vassdraget må v urderes i en ROS analyse. Nødvendige rensetiltak
for å unngå vesentlig skade på naturmangfoldet er i ntegrert i planen. Den samlede vurderingen er at
planen har liten til ingen negativ konsekvens for n aturmangfoldet.

Rapporten inneholder en vurdering av planforslaget i henhold til Naturmangfoldlovens (nml) kapitel 2.
Her oppsummeres karakteristikk av kunnskapsgrunnlag et for analysen, eventuelle svakheter i dette,
hvordan føre-var prinsippet kommer til anvendelse, miljøforsvarlige teknikker og hvordan tiltakshaver
kan belastes eventuell skade på naturmangfoldet. De n endelige vurderingen av planforslaget etter nml
kap 2 må gjøres av aktuelt forvaltningsorgan.
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1 Innledning
Denne temarapporten omhandler naturmangfoldet i pla nområdet for detaljregulering for Somma
pukkverk i Ringerike kommune. Arbeidet med tema nat urmangfold er utført av COWI AS ved Karl
Otto Mikkelsen og Kristin Moldestad.

Rapporten beskriver hvilke naturverdier som finnes og hvilke virkninger som kan oppstå som følge av
planforslaget. Temaet er vidt og har ikke alltid en klar og entydig avgrensning. Kapitel 3.3 redegjør for
hvordan temaet naturmangfold er avgrenset i rapport en. Temarapporten inneholder også et avsluttende
kapitel som belyser forholdet til Naturmangfoldlove ns kap II og kan brukes som grunnlag for
kommunens vurdering av tiltaket.

Denne rapporten belyser:

• Naturmangfold i planområde og influensområde. Vikti ge forekomster avgrenses og
verdivurderes

• Sannsynlige virkninger av planforslaget på naturmang foldet, og
• Hvilke forhold som er viktige i en helhetlig økosys temtilnærming, samt
• Aktuelle avbøtende tiltak og hvordan slike tiltak k an belastes tiltakshaver

Temarapporten er et underlag for – og vedlegg til – planbeskrivelse med konsekvensutredning.
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2 Metode

2.1 Datafangst
Opplysninger om naturmangfold i planområdet er hent et ut fra eksisterende, offentlig tilgjengelig
kunnskap fra nasjonale baser som naturbase.no, arts kart.no, vann-nett.no, NGU berggrunns- og
løsmassekart.

I tillegg er kommunen og fylkesmannens miljøvernavd eling kontaktet for å fange opp informasjon
som er registrert men ikke publisert i basene.

Datagrunnlaget er supplert med befaringer i felt. F eltarbeidet har to hensikter:

1) Oppdatere eksisterende informasjon samt

2) Fange opp eventuelle uregistrerte forekomster.

Naturmangfoldet kan endres over tid og det er åpenb art viktig å sikre at man foretar vurderinger som
baseres på oppdatert kunnskap. Dette gjelder kunnsk ap om selve naturmangfoldet, men også kunnskap
om den samlede, eksisterende belastningen på naturm angfoldet. Det er lagt vekt på å undersøke
naturmangfold som kan tenkes å bli påvirket av plan en. Eventuelle viktige forekomster avgrenses og
verdivurderes i henhold til nasjonal metodikk i DN Håndbok 11,13 og 15.

Feltarbeidet ble gjennomført 16.06.15 av Kristin Mol destad og Karl Otto Mikkelsen. Tidspunktet for
befaringen var godt egnet til å fange opp verdifull e naturmiljø og botanisk mangfold knyttet til
verdifulle naturmiljø. Befaringen ble lagt opp slik at både skog, våtmark og vatn ble undersøkt for å
avdekke eventuelle verdifulle forekomster av arter eller naturtyper og for å få et overblikk over
eventuelle viktige landskapsøkologiske sammenhenger . I tillegg ble eksisterende belastninger på
naturmangfoldet vurdert.

Beskrivelse av planens virkninger (påvirkningers om fang/konsekvenser for naturmangfoldet) er basert
på kunnskap om de lokale forholdene, planforslaget og faglig skjønn.

2.2 Konsekvensanalyse
Konsekvens-analysen i rapporten består i prinsippet av tre trinn:

1) I første trinn belyses forekomster av naturmangfold i planområdet/influensområdet og hvordan
de verdivurderes.

2) I andre trinn beskrives påregnelige konsekvenser av planforslaget på det naturmangfoldet som
er påvist. Konsekvensene vurderes ut fra en intera ksjon mellom den påvirkede
naturforekomstens verdi og omfanget av den ventede påvirkningen. Konsekvensene vektes
etter en trinnløs skala fra liten til stor virkning . Konsekvenser kan være positive eller negative.

3) I tredje trinn beskrives muligheter for avbøtende t iltak, hvordan de kan gjennomføres og
hvilken effekt slike forventes å ha.

Rapporten inneholder i tillegg et avsluttende kapit el som beskriver planarbeidets forhold til
Naturmangfoldlovens kapitel 2. Her oppsummeres kara kteristikk av kunnskapsgrunnlaget for
analysen, eventuelle svakheter i dette, hvordan før e-var prinsippet kommer til anvendelse,
miljøforsvarlige teknikker og hvordan tiltakshaver kan belastes eventuell skade på naturmangfoldet.
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2.3 Avgrensning av temaet, kriterier for verdisetting
Temaet naturmangfold er vidt og har ikke alltid en klar og entydig avgrensning. I
Naturmangfoldlovens §3 er naturmangfold definert sl ik:

"biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og ge ologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er
et resultat av menneskers påvirkning. "

I plansammenheng er det først og fremst viktig å be lyse naturmangfold som har høy verdi. Begrepet
"verdifullt naturmangfold" betyr i denne sammenheng en først og fremst sjeldne (rødlistede) naturtyper
eller arter, arter eller naturtyper som Norge har e t særlig ansvar for og viktige naturtypelokaliteter eller
arter som det er knyttet internasjonale forpliktels er til. Andre eksempler på verdifullt naturmangfold
kan være særegne landskap, vannforekomster eller ge ologiske forekomster.

Andre forekomster, som leveområder for mange lokalt utbredte planter, dyr og andre organismer er en
del av det lokale, "trivielle" naturmangfoldet men vil i denne sammenhengen komme langt ned på
verdiskalaen. Mye av det lokale naturmangfoldet i o mrådet kan bli sterkt påvirket eller få andre
livsvilkår som følge av en utbygging. Disse endring ene vurderes ikke å påvirke forvaltningsmålene for
økosystemer, arter eller naturtyper jf. naturmangfo ldlovens §§ 4-5 og ansees i denne sammenhengen
ikke som vesentlige. De kan likevel bli vurdert som viktige landskapsøkologiske sammenhenger eller
innenfor andre utrednings tema som friluftsliv, lan dskap eller som naturressurser.

I denne rapporten er det i tillegg lagt vekt på nat ur som leverandør av økosystemtjenester ved
verdisettingen. For eksempel kan ei myr som i utga ngspunktet har triviell artssammensetning bli
vurdert som verdifull fordi den bidrar til fangst o g lagring av karbon og til rensing og fordrøyning a v
vann.

Oppsummert bygger verdisettingen således på følgend e egenskaper:

• Forekomst av sjeldne/rødlistede arter, naturtyper, særegne landskap, vannforekomster eller
geologiske forekomster

• Forekomst av landskapsøkologiske elementer/sammenhe nger
• Forekomst av natur som leverer viktige økosystemtje nester

I avsnittet om verdivurdering blir influensområdet/ planområdet delt inn i delområder som
verdivurderes samlet basert på basis av områdenes e genskaper. I rapporten blir det fokusert på
naturmangfold som står i risiko for å bli påvirket av planforslaget.
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3 Prosjektbeskrivelse
Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende pukkve rk og en ny adkomstveg.

Planområdet omfatter åsen hvor eksisterende pukkverk ligger og tilførselsvegen. Område avgrenses
mot elva Somma i nordøst, Breitjern i nordøst og eie ndomsgrense / myrdrag i nord og nordvest.
Mellom E16 og åsen hvor eksisterende pukkverk ligge r, ble det varslet oppstart for et stort område
som strekker seg fra og med Samsjøveien og nordover. Dette området ble inkludert i varselområdet for
å kunne gjøre alternativsvurderinger for adkomstvei inn til pukkverket. Det varslede området var på ti l
sammen ca 1800 daa.

Varselet omfattet hele området som var aktuelt med tanke på uttaket og adkomstvei. Området er i dag
avsatt til LNF område.

Det henvises til planbeskrivelsen for mer informasj on om prosjektet og planforslaget som er
utarbeidet.

Figur 3-1 Illustrasjon av tilkomst vegen og pukkve rk til venstre og varslet planområde til høyre.
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4 Beskrivelse av området

4.1 Beliggenhet
Planområdet ligger i Ringerike kommune, Buskerud fyl ke. Planområdet ligger i et område med
skogproduksjon. Arealet krysser flere veier og har nærføring til spredt bebyggelse.

Figur 4-1 Planområdet ligger i Ringerike kommune, Buskerud fylke.. Kilde: Gislink og planprogrammet.

4.2 Naturmiljø

4.2.1 Klima og vegetasjonssone
Bioklimatisk ligger planområdet i den sørboreale so nen. Denne sonen kjennetegnes av barskog, men
med innslag av varmekjær edelløvskog og oreskog. De t er sterkt innslag av arter med krav til høy
sommertemperatur. Finnes et stykke inn i landet i Sø r-Norge, langs kysten av Trøndelag og med mer
spredte forekomster i Nordland (miljøstatus.no).

Somma
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4.2.2 Geologi og kvartærgeologi
Berggrunnen består i hovedsak av glimmergneis, glim merskifer og metasandstein (NGU.no, N250
kart), se figur 4-2. Dette er basefattige bergarter med lav pH. Bergartene inneholder lite tilgjengeli g
kalk, magnesium og andre forbindelser som kan gi ri kere vegetasjon. Løsmassekart over området viser
hovedsakelig morenedekke av varierende mektighet og områder som er uten løsmassedekke, se figur
4-3. Planområdet har også noe bresjø/breelv-avsetni nger og noe marine avsetninger, men planområdet
ligger i all hovedsak over marin grense (figur 4-4) . Løsmassedekket er mindre sammenhengende enn
hva som indikeres på løsmassekartet i figur 4-3. Ba rt fjell og tynt torvlag er utbredt på høydedragene .

Figur 4-2 Berggrunnskart over planområdet. Planområ det består av glimmergneis, glimmerskifer og
metasandstein. Kilde: NGU.no, N250 kart.

Figur 4-3 Løsmassekart. Kilde: ngu.no
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Figur 4-4 Planområdet ligger i hovedsak over marin grense (skravert område er over marin grense). Kild e:
NGU.no

4.2.3 Geologisk og landskapsmessige mangfold
Det er ikke registrert verdifulle geotoper innenfor planområdet (NGU.no\kart\naturarv 06-2015).

4.2.4 Naturtyper
Det er ikke registrert verdifulle naturtypelokalite ter innenfor planområdets avgrensing eller
influensområde i miljødirektorates naturbase (natur base.no 05 2015). Befaring av området avdekte
ikke nye verdifulle naturtypelokaliteter, med unnta k av myr og bekkeområdet langs elva Somma, som
blir verdsatt til lokalt viktig C.

Naturen innenfor planområdet består hovedsak produk sjonsskog, med unntak av boligområder og
skytebanen. Planområdet har flere tekniske inngrep s om veger, bebyggelse og eksisterende pukkverk.

Området er hovedsakelig skogkledd med fattige barsk ogstyper hvor tørre utforminger kan sies å ha
størst utbredelse. Skogen bærer tydelig preg av kult ivering som hogst, rydding av lauv og tynning.
Gamle trær, rotvelter og stående død ved er så å si fraværende. Furu dominerer på høydedrag og tørre
områder mens planta gran er mest framtredende i dal søkk. Skogen består av flere ulike bestand som
hver for seg framstår som ensaldret og (i biologisk forstand) som relativt ung skog. Bestandene er
overveiende en-sjiktet og domineres helt av enten g ran eller furu.

Mindre restarealer med lauvkratt og forsumpet mark, vegkanter og overganger til åpent ferskvatn
tilfører noe variasjon og økt mangfold.

Det forekommer også noe myr og våtmark i tilknytnin g til vassdraget Somma som renner langs og
delvis overlappet med deler av varslingsgrensa. Hal ve Breitjern ligger inne i varslet område.

Deler av skogsarealet framstår som hogstflater av v arierende alder. Her forekommer en noe rikere
feltsjikt med ulike gras- og lågurtarter, se figur 4.4 -4.8. Hengeaks er utbredt på flere slike areale r,
sammen med karakteristiske arter for slike hogstfla ter som blant annet smyle, bringebær, einstape og
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unge lauvtrær som bjørk, selje og osp. Hogstflater har gjerne en periode hvor de er attraktive
beiteområder for hjortevilt som elg og rådyr.

Et dalsøkk drenerer fra nord mot syd gjennom planom rådet (figur 4-8). Dette er delvis grøfta og planta
med gran. Et lite, forsumpet område har gråor og h egg i tresjiktet sammen med tett ungskog av gran.
Feltsjiktet har skogsivaks, flere starr-arter, vende lrot og mjødurt som indikerer noe rikere forhold. I
dette søkket er det et flekkvis busksjikt med troll hegg og ulike vier. På tørrere mark fins kvitveis,
markjordbær, frytle-art, tepperot, smyle, stormarim jelle og hengeaks. Det er tallrike sportegn etter
rådyr og elg.

Skogarealene vurderes som produksjonsskog i ulike st adier på overveiende tørr men også noe frisk
mark. I naturmangfoldsammenheng vurderes skogen som triviell. Det er ikke identifisert verdifulle
naturtypelokaliteter eller artsforekomster.

Figur 4-5 Skogen i området er overveiende ensaldret og grundig skjøttet. Bildet viser en moreneflate h vor furu
dominerer, med innslag av enkelte yngre grantrær. F eltsjiktet domineres av smyle og bærlyng. Foto: 16.06.15
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Figur 4-6 Røsslyng dominerer feltsjiktet på skrinne høydedrag med tynt/manglende løsmassedekke. Skogen
bærer tydelige preg av skjøtsel. Foto: 16.06.15

Figur 4-7 Bilde fra granfelt i et grøfta dalsøkk. F oto: 16.06.15
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Figur 4-8 Dalsøkk i planområdet

Figur 4-9 Utsikt fra planområdet mot Fjellbråtakoll en/Somdalskollen. På denne åsen er det registeret r ødlistede
sopper og lav. Disse forekomstene vurderes til ikke å bli berørt av nytt pukkverk. Foto: 16.06.15
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4.2.5 Vannmiljø

Somma – regulert elv

Somma er en regulert elv som renner i nord- sørlig r etning langs planområdet, se figur 4-11. Elven har
mange spor etter tidligere tømmerfløting.

Somma er registrert i vann-nett under 012-255 R Somma , se figur 4-10. Elva er regulert uten
minstevannføring og har status som sterkt modifiser t vannforekomst. Breitjern er registrert som del av
Somma.

Ådalselva nedstrøms Sommas utløp er registrert som v annforekomst 012-2456 Ådalselva fra Sperillen
til Hensfossen. Også denne er klassifisert som ster kt modifisert (SMVF) med godt økologisk
potensiale som mål.

Figur 4-10 Utskrift fra Vann-nett for Somma og Ådal selva. Kilde Van-nett.no 09-2015
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Figur 4-11 Somma er en regulert elv og registrert s om sterkt modifisert vannforekomst. Foto: 16.06.15

Breitjern

Breitjern er et skogstjern som nærmest er en stor h øl i Somma, se figur 4-12. Det er næringsfattig myr
i overgang mot skog både på fuktig og tørr mark. Ka ntskogen mot myr og vatn har flere steder gråor,
hegg og vier-arter. Myrflaten har torvmosedekke, og lite kravfulle arter som pors, torvull, kvitlyng o g
tranebær, samt tettegras og smal soldogg. Bukkeblad og myrhatt på våtere partier. I littoralsonen
registreres noe vanlig tjønnaks, en vasshår-art, va nlig tusenblad og nøkkerose-art som ikke er i bloms t.
Ørekyte observert i stort antall på grunt områder.

Figur 4-12 Bilde fra Breitjern. Tjernet er omkranse t av barskog med flater av fattigmyr. Foto: 16.06.1 5
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4.2.6 Artsforekomster
Planområdet drenerer til Somma som er et sidevassdrag til Begna/Ådalselva. Begna/Ådalselva er
registrert som leveområde for elvemusling figur 4-1 3. Elvemusling har status som sårbar (VU) på
norsk rødliste for arter (2010) og den har status s om sterkt truet på IUCN sin globale rødliste. Norge
har i dag mer enn halvparten av den europeiske best anden, noe som gjør den til en ansvarsart for
Norge. Leveområdet representerer naturmangfold av h øy verdi (svært viktig).

Elvemusling finnes i Begna og Ådalselva innenfor Va nnområde Valdres på strekningen fra Bagn til
innløpet i Sperillen og videre i Ådalselva sørover mot Hen (Naturbase.no). Universitetet i Oslo
undersøkte bestanden av elvemusling i Ådalselva opp strøms Hallingby i 2010 (Saltveit mfl. 2010),
undersøkelsen omfattet en elvestrekning oppstrøms So mmas utløp i hovedvassdraget. Det ble påvist
elvemusling i ulike størrelser og det ble også påvi st mye kreps i djupålen.

Selve Somma er sterkt regulert og vurderes som uaktue ll for elvemusling. Deler av
elvemuslingbestanden i Ådalselva nedstrøms Sommas ut løp vurderes å ligge i influensområdet for
planforslaget.

Det er registrert artsforekomster av nasjonal forva ltningsinteresse nord for planområdet i Naturbase
(naturbase.no 05-2015) se figur 4-13. Dette dreier seg om lav og soppforekomster og disse vurderes å
ligge utenfor planens influensområde.

Figur 4-13. Registrerte artsforekomster. Punktregis treringer ved Somdalskollen omfatter sopper og lav, skravur
i vassdrag viser leveområde for elvemusling. Kilde: Naturbase.no 05 2015.

Ringerike kommune opplyser om registrering av en så rbar art i Somdalen (Guro Skinnes, pers. medd.).
Kommunen opplyser at registreringen er av eldre dat o og status er ikke kjent. Registreringen ligger
utenfor planområdet og stedfesting er ikke nødvendi ng for vurdering av tiltakets omfang.
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4.2.7 Fremmede arter
Det er registrert vinterkarse og rødhyll i planområ det. Vinterkare er kategorisert som SE- Svært høy
risiko på lista over Fremmede arter i Norge 2012. Rødhyll er kategorisert som HI – Høy risiko.

4.2.8 Tekniske installasjoner og påvirkning
Innenfor planområdet finnes flere offentlige og pri vate veger avstengt med bom. Dagens pukkverk
ligger nord i området. Planområdet inkluderer også S omma skytebane og flere boligområder. Langs
elva Somma er det rester etter perioden med tømmerfl øting på elva, flere gamle grunnmurer etter broer
finnes langs elva. Ved munningen på Breitjern er de t en lav demning/terskel og en bro. En
kraftledning krysser over planområdet i sør.

Det har vært skogsproduksjon i generasjoner, årstal l ikke kjent.

4.2.9 Økosystemtjenester
Myrområder i tilknytning til Breitjern leverer økos ystemtjenester i for av fangst og lagring av karbon
gjennom torvdannelse. Produksjonsskogen har lagret k arbon i strø, råhumus og biomasse. Både skog
og myr bidrar til fordrøyning og rensing av vatn.

4.2.10 Landskapsøkologiske sammenhenger
Somma har en landskapsøkologisk korridorfunksjon som vandrings/spredningsveg for organismer
tilknyttet vassdraget. Skogsområdene er sammenhenge nde over relativt store areal selv om de er berørt
av tekniske inngrep som småveger og spredt bebyggel se.
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4.2.11 Faktaark naturtypelokaliteter

Lokalitet Breitjern med myrområder

Ferskvannslokalitet Liten kalkfattig humøs innsjø

Utforming Fattigmyr/ intermediær myr

Verdisetting Lokalt viktig C

Innledning: Lokaliteten er ikke registrert tidligere. Lokalitet en ble befart i forbindelse med regulering
av Somma pukkverk den 16. juni 2015 av COWI AS ved Ka rl Otto Mikkelsen og Kristin Moldestad

Beliggenhet og naturgrunnlag: Nord for pukkverket, Sommadalen , Ringerike kommune, Buskerud
fylke. Det går skogsbilveier på begge sider av loka liteten.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Næringsfattig myr i overgang mot skog både på fukt ig
og tørr mark.

Artsmangfold : Kantskogen mot myr og vatn har flere steder gråor , hegg og vier-arter. Myrflaten har
torvmosedekke, og lite kravfulle arter som pors, to rvull, kvitlyng og tranebær, samt tettegras og smal
soldogg. Bukkeblad og myrhatt på våtere partier.

Fremmede arter : Ikke registrert, vinterkarse ble påvist ved skogs bilveg på sørsiden av lokaliteten.

Bruk, tilstand og påvirkning: Elven er regulert og vannstanden varierer, for øvri g er Breitjern lite
påvirket. Utløpet av Breitjern er forsynt med en te rskel.

Skjøtsel og hensyn : Myrområdet og kantvegetasjon bør ligge urørt.

Del av helhetlig landskap: Del av Sommavassdraget

Verdisetting : Lokalt viktig
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Figur 4-14 Breitjern med myrområder, Flyfoto: www.n orgeibilder.no
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Lokalitet Somma bekkedrag

Naturtype Viktig Bekkedrag E06

Utforming Bekkedrag gjennom skogsområder, intakt ka ntvegetasjon

Verdisetting Lokal verdi C

Vanntype Middels, Kalkfattig, humøs

Humøs Humøs

Størrelse Middels

Kalsium Kalkfattig

Turbiditet Klar

Figur 15 Elva Somma. Bildet er fra vegbrua over elv en. Foto: 16.06.15

Innledning: Lokaliteten er ikke registrert tidligere. Lokalite ten ble kort befart i forbindelse med
regulering av Somma pukkverk den 16. juni 2015 av CO WI AS ved Karl Otto Mikkelsen og Kristin
Moldestad. Øvrig registrering er gjort via flyfoto.

Beliggenhet og naturgrunnlag: Sommadalen , Ringerike kommune, Buskerud fylke.

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Bekkedrag gjennom skogsområder, intakt
kantvegetasjon

Artsmangfold : ikke registrert

Fremmede arter : Ørekyte og gjedde. Påvirkningen fra fremmede arte r er vurdert som liten (Vann-
nett.no, 08-2015).
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5 Verdivurdering
Planområdet deles opp i to delområder; produksjonssk ogen og Somma m/Breitjern med kantsoner og
våtmark

5.1 Produksjonsskogen
Delområdet omfatter nesten hele planområdet og best år for det meste av triviell produksjonsskog, uten
særskilt artsmangfold eller verdifulle naturtyper. De sammenhengende skogene har imidlertid verdi for
å ivareta landskapsøkologiske sammenhenger og funge re som leveområder for vilt.

Skogområdene er viktige bidragsytere til økosystemtj enester ved at de har lagret CO , renser overvann
og bedrer luftkvaliteten.

Verdien delområdet vurderes til: Liten - middels verdi

5.2 Somma m/Breitjern
Elven som renner i ytterkant av planområdet er vikt ig vannvei mellom Samsjøen til Begna. Elva er
resipient for vannet i planområdet. Kantvegetasjone n er intakt langs hele bekkestrengen. Breitjern
inngår som en del av vassdraget. Myrområder omkring Breitjern bidrar med fangst og lagring av
karbon ved torvdannelse.

Verdien delområdet vurderes til: Middels verdi

5.3 Ådalselva nedstrøms Somma
Ådalselva er leveområde for rødlisteartene elvemusl ig og kreps, se kap 4.2.8. Influensområde, ligger
utenfor planavgrensningen, men lokaliteten verdivur deres fordi eventuelle utslipp vil kunne får
konsekvenser for levende organismer i vassdraget.

Verdien delområdet vurderes til: Stor verdi
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6 Tema til ROS analyse

6.1 Avrenning til vassdrag, leveområde for elvemusling
Elvemusling (figur 6-1) er påvirkningsfølsom og den er også en god indikatorart for reint elvevatn.
Der den lever er det også livsvilkår for andre foru rensningsfølsomme arter. Forekomst av elvemusling
er på mange måter dimensjonerende for vassdragets t ålegrenser. Ådalselva mellom Sperillen og Hen
har moderat miljøtilstand og er påvirket av både fo rurensning, fysiske inngrep og biologisk påvirkning
(vann-nett.no, 09 2015).

Det er flere faktorer som kan påvirke elvemuslingen negativt –vassdragsreguleringer, tidligere
tømmerfløting, redusert ørretbestand, utslipp av næ ringsstoffer fra landbruk og boligbebyggelse. Også
flatehogst av store arealer er pekt på som en mulig negativ faktor – flatehogst kan løse ut lekkasje a v
partikler, organisk stoff og plantenæring som i sin tur kan påvirke vannkvaliteten negativt for
elvemusling.

Elvemusling er særlig sårbar for nedslamming/partik ler i vann. Sidevassdraget Somma drenerer
direkte til leveområde for elvemusling og eventuell partikkelflukt fra pukkverket kan påvirke
partikkelinnhold i vann og utgjøre en risiko for på virkning av elvemusling. Denne risikoen må utredes
i en ROS analyse. Dersom analysen påviser risiko for påvirkning må det benyttes mottiltak:
Buffersone/infiltrasjon, eventuelt avskjærende grøf ter som leder overvatn til rensebasseng før vatnet
ledes til vassdrag. Vi vil anbefale at dersom det a vdekkes behov for rensetiltak bør disse integreres i
reguleringsplanen og at det avsettes nødvendige are aler (dvs at de ikke planlegges som avbøtende
tiltak).

En betydelig samlet belastning, samt usikkerhet omk ring trusselfaktorene tilsier at føre-var prinsippe t
må gjøres gjeldende med tanke på ny aktivitet som p otensielt kan øke den samlede belastningen.
Utbygging av pukkverk kan medføre partikkelflukt og økt tilførsel av TOC til vassdraget – dette er
allment kjente risikofaktorer for elvemusling. Bela stningen bør således ikke økes før man enten har
redusert annen belastning eller på bakgrunn av ny k unnskap kan slå fast at belastningen er uvesentlig.

Figur 6-1 Elvemusling. Foto: Petter Torgersen, COWI AS

Tiltaksanalysen for elvemusling i Begna (Larsen 201 5) slår fast at løsmassedeponi og andre deponi,
spesielt av sprengstein planlegges slik at de ikke får direkte avrenning til vassdraget. Nå er framtid ig
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påvirkning fra pukkverket lokalisert ca 4 km oppstr øms for elvemuslingenes leveområde men i en
situasjon med betydelig samlet belastning kommer fø re-var prinsippet til anvendelse. Avrenning fra
skogsjord og finpartikler fra steinknusing føres le tt med vannstrømmen til leveområdet for
elvemusling og med dagens kunnskap kan vi ikke slå fast at påvirkningen vil være uskadelig. Basert
på dagens kunnskap vil vi derfor måtte konkludere m ed at utvidelse av pukkverket kun bør skje under
forutsetning av tiltaket hensyntar vannmiljø i tils trekkelig grad, om nødvendig ved gjennomføring av
rensing på bakgrunn av risiko og sårbarhetsanalyse.
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7 Innspill til reguleringsplanen

For å redusere de negative konsekvensene legges føl gende tiltak til grunn for den videre planleggingen
av tiltaket:

Redusere avrenning av forurenset vann til vassdrag
Ved avskoging/avgraving unngå å hugge store sammenh engende arealer samme år. Det anbefales å
lage en langsiktig plan for avskogingen. Tiltaket v il redusere påvirkning på vassdrag ved at mengden
fordeles over lengre tid.

Buffersone mot vassdrag
For å ivareta naturmiljøet langs vassdraget er det viktig å bevare kantvegetasjonen. I dette prosjekte t
anbefales det å regulere en sone på 50 meter fra el ven til LNF området. Skogsbilveier i denne sonen
kan bli liggende, men nye veger bør ikke legges inn enfor sonen.

Reduksjon av partikkelflukt til vann i forbindelse med knusing av fjell
Knusing av stein fører til dannelse av fine steinpa rtikler til luft og vann. Partiklene transporteres m ed
overvann til vassdrag. Rensing av overvann og støvr eduserende tiltak inkluderes i bestemmelser.
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8 Omfang og konsekvenser av planforslaget
Utvidelse av pukkverk og etablering av ny tilkomstv eg vil kunne påvirke naturmangfoldet både i
anleggsfase og i driftsfase.

Som grunnlag for vurdering av omfang og konsekvens, forutsettes det at tiltak beskrevet i kap 7 er
inkludert i planforslaget.

Aktuelle andre negative påvirkninger på naturmangfo ldet ved gjennomføring av tiltaket er:

• Arealbeslag
Planlagt arealbruk vil gi arealbeslag som betyr at e ksisterende naturmangfold utgår. Da
naturmangfold på land/fastmark er av triviell karak ter vurderes konsekvensene som små.

• Økosystemtjenester
Tap av økosystemtjenester som CO magasinering og rensing av overvann.

• Påvirkning på andre viktige artsforekomster
Ringerike kommune har formidlet en registrering av en hensynskrevende rødlisteart i
Somdalen. Registreringen er > 1 km unna nærmeste del en av tiltaket og det er terrengformer
som isolerer lokaliteten fra tiltaket. Risiko for p åvirkning er således svært liten.

Tabell 8-1 Verdi, omfang og konsekvens av tiltaket for hvert delområde. Ådalselva nedstrøms Somma
er tatt med som eget delområde og lagt nederst i ta bellen da dette området ligger i influensområde,
men utenfor selve planområdet.

Tabell 8-1 Verdi, omfang og konsekvens av tiltaket for hvert delområde.

Delområde Verdi Omfang av tiltaket Konsekvens

Nr 1 Produksjonsskog Liten verdi Lite negativt omfa ng Liten negativ konsekvens

Nr 2 Somma m/ Breitjern Middels verdi Intet Ingen k onsekvens

Nr 3 Ådalselva (nedstrøms
planområdet)

Stor verdi Intet Ingen konsekvens

Vurdering av samlede
planvirkninger

Middels verdi Lite – intet omfang Liten negativ til ingen
konsekvens
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9 Avbøtende tiltak
Det er ikke foreslått avbøtende tiltak for prosjekt et med tanke på naturmangfold ut over de som ligger
inne i planforslaget. Miljøhensyn er ivaretatt i pl anforslaget.
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10 Naturmangfoldloven
De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn ved
utøvelse av offentlig myndighet for å vurder om pro sjektet kan gjennomføres. Lovens formål er:

"…. at naturen med dens biologiske, landskapsmessig e og geologiske mangfold og
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig br uk og vern, også slik at den gir
grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som
grunnlag for samisk kultur."

I dette kapittelet er prosjektet vurdert for å se o m kravene i §§ 8 – 12 er ivaretatt, eventuelle tilt ak er
listet opp og det er henvist til rapporter der det er relevant. Den endelige vurderingen om prosjekte t
tilfredsstiller kravene i naturmangfoldloven må avg jøres av offentlig myndighet.

10.1 Om kunnskapsgrunnlaget
Kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig for å k unne beskrive relevante sider ved naturmangfoldet
på stedet, deriblant identifisere viktige forekomst er av arter, naturtyper og økologisk tilstand. Det skal
også være tilstrekkelig for å kunne belyse effekter av tiltaket på naturmangfoldet sett i lys av den
samlede påvirkning som naturmangfoldet vil bli utsa tt for.

"§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske

tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig

forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners

erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som

kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmang foldet." Naturmangfoldloven

Kunnskapsgrunnlaget skal dekke to forhold:

› Kunnskap om forekomster: Viktig naturmangfold i inf luensområdet. En verdivurdering av
forekomstene er sentralt for å kunne vurdere om kun nskapsgrunnlaget er godt nok.

› Kunnskap om virkninger av tiltaket. Virkningene ska l kunne vurderes ut fra den samlede
belastning naturmangfoldet er eller vil bli utsatt for.

Vurderinger for prosjektet:

› Kunnskap om forekomster: I dette prosjektet er kunn skapsgrunnlaget er sammensatt av
registrerte, offentlig tilgjengelige data, informas jon fra kommunen og fylkesmannen samt
befaring i felt.

Kunnskapsgrunnlaget vurderes samlet som tilstrekkel ig for å kunne verdivurdere berørt
natur.
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› Kunnskap om virkninger av tiltaket: Virkninger på n aturmangfoldet er belyst i kapitel 7.
Risiko for påvirkning på vannmiljø er vurdert som d en viktigste konsekvensen.
Kunnskapsgrunnlaget er imidlertid utilstrekkelig fo r fullt ut å vurdere effekter av tiltaket.
Dette skyldes at hovedvassdraget fra før av er utsa tt for en betydelig samlet belastning.
Avrenning fra pukkverk kan påvirke vannmiljø men de n økologiske effekten på bestanden
av elvemusling lar seg ikke vurdere. Dette temaet m å bli belyst i ROS-analysen.

I dette tilfellet kommer føre-var prinsippet til an vendelse – det gjøres en konservativ
vurdering hvor risiko for skade vektes tungt. Derso m ROS analysen påviser behov for
vannrensing vil nødvendige tiltak bli inkludert i p lankart og bestemmelser. Vurderingen
tilsier at det benyttes rensetiltak som begrenser b elastningen til ubetydelige nivåer.

10.2 Føre-var prinsippet
Dette prinsippet henger nært sammen med kunnskapsgr unnlaget. Er kunnskapsgrunnlaget svakt, skal
føre-var prinsippet tillegges større vekt.

"§ 9.(føre-var-prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligge r tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det ta s sikte på å unngå mulig vesentlig
skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap bruke s som begrunnelse for å utsette
eller unnlate å treffe forvaltningstiltak."
Naturmangfoldloven

Vurderinger for prosjektet:

I dette tilfellet kommer føre-var prinsippet til an vendelse i vurdering av risiko for påvirkning på
vannmiljø og elvemuslingen i vassdraget.

10.3 Samlet belastning på naturmangfoldet
Loven krever at påvirkningen tiltaket har på naturm angfoldet skal ses i en større sammenheng.
Eksisterende og framtidige påvirkninger skal inklud eres i vurderingene. Bakgrunnen for denne
vurderingen er først og fremst om tiltaket har bety dning for oppnåelse av forvaltningsmålene for arter
eller naturtyper Jfr Naturmangfoldlovens §§ 4-5.

" § 4.(forvaltningsmål for naturtyper og økosysteme r)

Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innen for deres naturlige

utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de ø kologiske prosessene som

kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er også a t økosystemers funksjoner, struktur og

produktivitet ivaretas så langt det anses rimelig.
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§ 5.(forvaltningsmål for arter)

Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivar etas på lang sikt og at artene

forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er

nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artene s økologiske funksjonsområder og de

øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av. Forvaltningsmålet etter første

ledd gjelder ikke for fremmede organismer. Det gene tiske mangfold innenfor domestiserte

arter skal forvaltes slik at det bidrar til å sikre ressursgrunnlaget for fremtiden.

§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning)

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som

økosystemet er eller vil bli utsatt for." Naturmangfoldloven

Vurderinger for prosjektet:

Naturmangfoldet i skog er påvirket av tradisjonelt bestandsskogbruk og framstår som triviell, relativt
fattig barskog.

Arealbeslag og aktiviteter vil ikke vesentlig øke s amlet belastning på terrestrisk naturmangfold utove r
det som påføres i form av reine arealbeslag. Restar ealer og bar jord kan gi gode vekstbetingelser og
derved økt fare for spredning av svartelistede karp lanter i området, eksempelvis vinterkarse.

Vannmiljøet i Somma og Ådalselva er utsatt for bety delig samlet belastning. I sidevassdraget Somma
er belastningen vurdert så massiv at vannforekomste n klassifiseres som sterkt modifisert. Da
hovedvassdraget er påvirket av en rekke faktorer ha r planen et høyt oppmerksomhetsnivå mht
ytterligere belastning på vannmiljø.

10.4 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12)

§§ 11 i Naturmangfoldloven krever at tiltakshaver i hovedsak skal dekke kostnadene ved eventuelle

miljøforringelser.

"§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres a v tiltakshaver)

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre el ler begrense skade på
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette i kke er urimelig ut fra tiltakets og
skadens karakter." Naturmangfoldlo ven

Vurderinger for prosjektet:

Det settes som en forutsetting at miljøforsvarlige teknikker skal benyttes i den videre planleggingen og

gjennomføring av prosjektet.
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1 Innledning

Somma pukkverk har vært i drift siden 2007, først ti l eget bruk for grunneier. Senere overtok Ådal
Landbruksservice pukkverket, og det er ønskelig å u tvide pukkverket for å drive salg av pukk. Som en
del av dette tiltaket ønsker man å bygge en ny adko mstveg inn til pukkverket.

Ringerike kommune krever reguleringsplan for område t, og planarbeidet omfattes av "Forskrift om
konsekvensutredninger for planer etter plan- og byg ningsloven". I påvente av reguleringsplan fikk
pukkverket en midlertidig dispensasjon for drift.

Selskapet Somma Pukk AS er stiftet for å stå for drif ten av pukkverket og som tiltakshaver for
reguleringsplanen. COWI er engasjert for å bistå me d utarbeiding av reguleringsplan,
konsekvensutredning og driftsplan for pukkverket.

Denne rapporten er en landskapsfaglig vurdering som en del av konsekvensutredningen, i henhold til
fastsatt planprogram for planarbeidet. Fagansvarlig for tema landskap har vært landskapsarkitekt
Sigrid Hauglann Grimeli i COWI.

1.1 Metodikk

Konsekvensen for landskapet er en vurdering i flere trinn. Først er det sett på dagens situasjon (0-
alternativet), deretter beskrives tiltaket som plan legges, før man vurderer konsekvensen av det
planlagte tiltaket.

Som en del av konsekvensutredningen gjøres det også en vurdering av avbøtende tiltak.

I tillegg til befaring og bilder av dagens steinbru dd, er programvaren AutoCAD og Novapoint Virtual
Map benyttet. Her er først dagens situasjon modelle rt ved hjelp av ortofoto og kart. Deretter er den
ønskede utvidelsen (maksimalt uttak) modellert opp, for å kunne hente ut 3D illustrasjoner som gir en
realistisk framstilling av framtidig situasjon.
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2 Beskrivelse av dagens situasjon

2.1 Beliggenhet

Somma pukkverk ligger ca. 20 km nord for Hønefoss, o g ca. 3 km nordøst for avkjøring fra E16.
Bruddet ligger like ved Samsjøveien som tar av fra E 16 og som går videre inn til Samsjøen.

Over: Pukkverket ligger nord for Hønefoss, i Ringer ike kommune. (Kart fra finn.no)

2.2 Landskapsregionen

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) sitt nasjona le referansesystemet for landskap gir en oversikt
over landskapsmessige og regionale forskjeller for landskapet i Norge. Systemet deler Norge inn i 45
landskapsregioner basert på fellestrekk i landskape t. Hver region har sin særegne landskapskarakter
basert på sammensetningen av de seks grunnleggende landskapskomponentene:

› Landskapets hovedform
› Landskapets småformer
› Vann og vassdrag
› Vegetasjon
› Jordbruksmark
› Bebyggelse og tekniske anlegg

Planområdet ligger i landskapsregion 10, "Nedre dalb ygder på Østlandet". Regionens hovedformer er
daler i ulike former, og det er breelv- og elveavse ttinger i dalbunnene. I alle de store dalene renner det
en elv i bunnen. På grunn av godt jordsmonn er mang e underregioner dominert av barskog, men med
lauvskog nærmest innmark og bebyggelse. Det er stor e regionale forskjeller innenfor jordbruket i
regionen. Regionen er jevnt bebygd, og domineres av gårdsbebyggelse.



SOMMA PUKKVERK – KU LANDSKAPSBILDE 5 / 14

Over: Planområdet ligger i NIBIOs landskapsregion 1 0.4, innenfor regionen "Nedre dalbygder på
Østlandet" (kilde : NIBIO)

2.3 Omgivelsene og planområdet

Somma pukkverk ligger i et daldrag, ved foten av en ås. Åsen skjermer for utsikt / innsyn mellom
pukkverket og boligbebyggelse som ligger lengre ned i dalen. Sidene av dalen strekker seg opp til ca.
400 moh. mot øst, mens vestover ligger Somdalskollen på 615moh. Somma pukkverk ligger på ca.
200 moh. og toppen av åsen er på 240 moh. Fra E16 g år Samsjøveien over ei stor flate, før dalbunnen
blir mer kupert innover mot Samsjøen.

Langs bunnen av dalen renner elva Somma, og like ved pukkverket ligger Breitjern.

Området er hovedsakelig skogkledd med fattige barsk ogstyper. Skogen bærer tydelig preg av
kultivering som hogst, rydding av lauv og tynning. Furu dominerer på høydedrag og tørre områder
mens planta gran er mest framtredende i dalsøkk. M indre restarealer med lauvkratt og forsumpet
mark, vegkanter og overganger til åpent ferskvann t ilfører noe variasjon og økt mangfold. Det
forekommer også noe myr og våtmark i tilknytning ti l vassdraget Somma.

Det er spredt bebyggelse (bolighus og gårdsbruk) la ngs Samsjøveien, fram til ca. 500 meter før
pukkverket. I området nærmest pukkverket er det ing en bebyggelse. Videre innover mot Samsjøen er
det spredt hyttebebyggelse, og den nærmeste hytta l igger ca. 500 meter fra pukkverket, nord for
Breitjern.

2.4 Synlighet dagens pukkverk

Dagens pukkverk er lite synlig i landskapsrommet. B ruddet ligger i en dal, ved foten av en ås, og tett
vegetasjon bidrar til å gjøre det lite synlig fra v eger og bebygde områder i nærheten. Dersom man
ferdes til fots i marka vil man trolig se bruddet f ra noen av de høyere åsene i området.

På helt nært hold er adkomsten opp i bruddet synlig, og man ser oppstilling av brakker og utstyr i
kanten av uttaksområdet. Fjellveggen inne i bruddet er lite synlig pga. høydeforskjell og vegetasjon,
men grushauger i kanten av bruddet, noe oppfylling med steinmasser og bart fjell i kryssområdet viser
at det er et steinbrudd her.
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2.5 Bilder av dagens situasjon

Over: Skogsområde på det flate området øst for E16.

Over: Samsjøveien, sett vestover.

Over: Dagens steinbrudd, sett mot vest. Samsjøveie n ligger litt lavere i terrenget, utenfor venstre
bildekant.



SOMMA PUKKVERK – KU LANDSKAPSBILDE 7 / 14

Over: Steinbruddet sett mot nord.

Over: Adkomst opp i bruddet fra Samsjøveien.

Over: Utsikt fra Samsjøveien, øst for Breitjern. St einbruddet ligger skjult bak skogen, i bunnen av ås en
midt i bildet.
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3 Beskrivelse av tiltaket

3.1 Utvidelse av steinbruddet

Dagens steinbrudd har en størrelse på ca. 10 daa. B ruddet er tenkt utvidet sørvestover, i ca. 150-200
meters utstrekning fra dagens bruddkant. Terrenghøy den (bunnen) inne i bruddet ligger i dag på ca.
200 moh., og denne høyden er beholdt videre innover . Ved maksimalt uttak innenfor foreslått
regulering, vil flata bli på ca. 55 daa. På det høy este vil veggen bli ca. 45 meter høy. Denne utforme s i
såkalte paller, som hver er ca. 15 meter høy og med en dybde på ca. 5 meter.

Det er satt av areal til vegetasjonsskjerm som buff ersone omkring bruddet. Buffersonene strekker seg
ca. 50-100 meter mot nord og vest. Mot sør dekker f ormålet "vegetasjonsskjerm" hele arealet mellom
bruddkanten ved maks uttak og den nye adkomstvegen, samt noe areal sør for den nye adkomstvegen.
Arealet mellom pukkverket og Breitjern er satt av t il vegetasjonsskjerm og med hensynssone for
bevaring av naturmiljø.

3.2 Ny adkomstveg

Den omtalte nye adkomstvegen skal gå fra Samsjøveien , ca. 270 meter fra E16, og fram til
pukkverket. Illustrasjonen under viser traseen. Den første delen av veien er en rett strekning som lig ger
i flatt terreng. Deretter stiger terrenget og den n ye vegen, før det er en bratt skråning ned mot et
myrdrag like vest for åsen hvor pukkverket ligger. Veien får et lavbrekk på myra. Der deler den seg
også i to, en vei som kobler seg sammen med Samsjøv eien like ved bommen, og en veg som går opp i
pukkverket. Adkomstvegen er prosjektert med en kjør ebredde på 9 meter.

Over: Illustrasjonen viser den nye adkomstvegen med turkise linjer. Dagens steinbrudd vises som en
grå flate i øvre oppe til høyre i flyfotoet. Brudde t er tenkte utvidet sørvestover, og maks uttak er v ist
med gule linjer i bruddets ytterkant.
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4 Konsekvensvurdering

4.1 Utvidelse av steinbruddet

Den planlagte utvidelsen av pukkverket er en betyde lig utvidelse i forhold til dagens situasjon.
Bruddet blir i areal fem ganger så stort som i dag, og veggen som blir stående igjen ved maksimalt
uttak er et tydelig "sår" i landskapet.

Samtidig så er dette et landskap som er typisk for r egionen, og således ikke vurderes å ha stor
landskapsverdi. Pukkverket ligger også skjermet i om givelsene, og det er få som blir direkte berørt av
endringen i landskapsbildet.

Omfang / utstrekning/ utforming av videre masseutta k er vurdert i forhold til landskapet. Det er lagt
inn en buffersone og ytre avgrensning av pukkverket som gjør at viktig terreng i forhold til innsyn bl ir
stående igjen. Buffersonen vil også bidra til at pu kkverket blir omgitt av vegetasjon, noe som demper
det visuelle virkningen av terrenginngrepet.

4.2 Ny adkomstveg

Den nye adkomstvegen skjærer gjennom en stort skogs område. Vegen følger i stor grad dagens
terreng, men det vil være behov for noen skjæringer / fyllinger. Dette gjelder særlig ved myrdraget
vest for pukkverket. Her blir det skjæringer for å komme ned den bratte skråninga, samt oppfylling
over myra. En vegbredde på 9 meter er bredere enn b redden på Samsjøveien og de øvrige grusvegene i
området.

Siden mye av adkomstvegen ligger i tett skog, vil de n i stor grad kun bli synlig på nært hold. Der den
krysser myrdraget og den siste strekningen fram til pukkverket ligger derimot mer eksponert på grunn
av topografi og mindre vegetasjon på disse stedene. Her vil en veg med 9 meters bredde være en
synlig tiltak. Avbøtende tiltak blir derfor viktig, for å redusere den negative virkningen.

4.3 Avbøtende tiltak

I planforslaget er det lagt inn en buffersone rundt pukkverket. Det er viktig at vegetasjon og terreng
blir bevart i dette området, for å redusere den neg ative landskapsvirkningen av tiltaket.

I tillegg til vegetasjon omkring pukkverket, er det viktig at det bevares mest mulig vegetasjon og
naturlig terreng ved dagens oppkjøring til pukkverk et og langs med turstien som går nordover mellom
pukkverket og Breitjern. Det er i planforslaget der for lagt inn at dagens oppkjøring til pukkverket
stenges, og at det skal etableres en voll mellom pu kkverket og turstien.
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Over: Prinsippsnitt for utforming av voll og turveg mellom pukkverket og Breitjern.

Deler av pukkverket hvor man har avsluttet uttak av masser (maks uttak) bør istandsettes og
revegeteres forløpende. Dette for at vegetasjon ska l kunne etablere seg inne i pukkverket så tidlig so m
mulig. Områder som er ryddet opp og som får et grøn t preg vil bidra positivt i forhold til
landskapsvirkningen av tiltaket. Det anbefales spon tan revegetering. Det vil si at man tar vare på
løsmasser som avdekkes i området, og senere tilføre r disse masse på områder som ønskes revegetert.
Løsmassene inneholder stedegne frø og røtter, og vi l føre til at en naturlig og stedegen vegetasjon
etablerer seg raskt.

Ved bygging av den nye adkomstvegen er det viktig å begrense inngrep i sidearealet langs vegen. En
må også sørge for revegetering av de område som bli r midlertidig berørt i anleggsperioden.
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5 Illustrasjoner

Under og på neste side vises modellillustrasjoner f or dagens og framtidig situasjon.

Over: Hele 3D-modellen, sett mot øst. Til høyre mod ell med ny vei og et utvidet pukkverk bak i bildet.

Over: Kollen med pukkverket, sett mot øst. Til høyre vises adkomstvegen, og pukkverket med
maksimalt uttak.
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Over: Oversiktsbilde sett mot nordvest. Breitjern t il høyre og bebyggelsen til venstre i bildet.

Over: Utsikt fra Breitjern. Vegetasjon gjør at man ikke ser selve steinbruddet, men ved maksimalt
uttak (nederste bildet) ser man at store deler av k ollen er borte.
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6 Oppsummering og konklusjon

Et pukkverk av denne størrelsen (planlagt utvidelse ) er et betydelig terrenginngrep. Det er derfor vik tig
å gjøre vurdering av landskapsvirkning, og om mulig tilpasse tiltaket best mulig til omgivelsene.

Somma pukkverk ligger i et dalsøkk, og dagens pukkve rk er lite synlig fra bebyggelsen i nærområdet.
Utvidelsen vil også i stor grad ligge skjult bak ko llen, sett fra bebyggelsen. Vegetasjonen i området
bidrar til at det nesten bare er på helt nært hold at pukkverket vises. Planforslaget legger opp til en god
buffersone som skal bidra til å dempe landskapsvirk ningen av tiltaket. Fra utsiktssteder på toppene
langs Somdalen er og vil pukkverket være synlig, men det antas at dette berører et begrenset antall
personer.

Adkomstvegen vil være synlig på nært hold, og særli g der den ligger med skjæring / fylling i skrått
terreng og over myrdraget. Bevaring av vegetasjon, og revegetering av midlertidig berørte områder vil
være viktig.

Totalt sett vurderes pukkverket å gi noe negativ la ndskapsvirkning, og det samme gjelder for
adkomstvegen. For å begrense konsekvensene er pukkv erketets avgrensning tilpasset omgivelsene, og
adkomstvegen følger terrenget så godt som mulig.
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Sammendrag 

Det er beregnet støy fra pukkverk og vei i Ringerike kommune, og vurdert de støymessige 
konsekvensene av å utvide dagens pukkverk. 

Beregningene viser at de støyfølsomme bygningene i området ikke får støyøkning som fører til 
overskridelse av grenseverdien. Utvidelsen av pukkverket anses dermed ikke å ha noen store 
negative støykonsekvenser. 

1 Innledning 

På oppdrag fra Somma Pukk AS har COWI AS utført konsekvensutredning for støy fra pukkverk og 
vei i Ringerike kommune, nord for Hønefoss.  

Planforslaget er vist i Figur 1. Det er planlagt utvidelse av dagens pukkverk, som medfører bl.a. 
endringer i terrenget og i trafikktallene. Videre etableres det en ny privat adkomstvei. 

 

Figur 1: Plankart fra reguleringsplanforslaget. 

0-alternativet i denne konsekvensutredningen innebærer ikke noe drift av pukkverket, med dagens 
trafikk fremskrevet til 2030. 

Alternativ 1 innebærer utvidet pukkverk med ny adkomst som nevnt ovenfor og trafikk fremskrevet til 
2030. 
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2 Forskrifter og grenseverdier 

2.1 Forurensningsforskriften 
Grenseverdier for støy er gitt i Klima- og miljødepartementets Forskrift om begrensning av 

forurensning (forurensningsforskriften), der § 30 omhandler forurensninger fra produksjon av pukk, 
grus, sand og singel. 

I § 30-7 settes det grenser for bedriftens bidrag til utendørs støy ved støyfølsomme bygninger. 
Grenseverdier er gjengitt i Tabell 1. 

Tabell 1 Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 

fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt eller 

beregnet som frittfeltverdi ved mest støyutsatte fasade: 

Ma – Fr Kveld Ma - Fr Lørdag Søn-/ 
helligdager 

Natt 
(23 - 07) 

Natt 
(23  - 07) 

Lden 55 dB Levening 50 dB Lden 50 dB Lden 45 dB Lnight 45 dB LAFmax 60 dB 

 

Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på 
bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra 
ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene. 

Støygrensene gjelder ikke for bebyggelse av forannevnte type som blir etablert etter at virksomheten 
har startet opp. 

Støy fra sprengninger inngår ikke i bestemmelsene i § 30-7. Her gjelder § 30-8, der det står:  

"Støy fra sprengninger er unntatt fra bestemmelsene i § 30-7. Sprengninger skal bare skje i 

tidsrommet mandag til fredag kl. 0700-1600. Naboer skal være varslet om når sprengninger skal finne 

sted."  

For definisjoner se avsnitt 2.2. 

2.2 Retningslinje T-1442/2012 
Veitrafikkstøy vurderes etter Klima- og miljødepartementets Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging (T-1442/2012). Retningslinjen er ment som grunnlag for kommuner ved planlegging 
og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven og angir blant annet grenseverdier for støy 
på utearealer. Kriterier for soneinndeling etter T-1442/2012 er gjengitt i  

T-1442/2012 er i tråd med bestemmelsene i forurensningsforskriften (se avsnitt 2.1). Støygrensene til 
gul sone for "øvrig industri" i T-1442/2012 er de samme som i forurensningsforskriften for pukkverk. 
Resultatene for industristøyberegningene vises dermed også i form av støysoner. 

 



 
SOMMA PUKKVERK - STØYUTREDNING 4/9

Tabell 2 Kriterier for soneinndeling. Alle tall oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå. 

 
› Rød støysone er ikke egnet for støyfølsomme bruksformål, mens gul støysone er en 

vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir 
tilfredsstillende støyforhold. Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang 
til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. 

› Lden er det ekvivalente støynivået for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 10 dB og 5 dB 
ekstra tillegg på henholdsvis natt og kveld. 

› Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over et år, som angitt i definisjonen av 
Lden og Lnight i T-1442/2012. Unntak: for pukkverket blir Lden brukt som døgnmiddel for verste 
døgn1. 

› Levening er A-veiet ekvivalentnivå for 4 timers kveldsperiode fra kl. 19-23. 
› Lnight er A-veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra kl. 23-07. 
› L5AF er statistisk maksimalt støynivå som forekommer i 5 % av hendelsene. Krav til maksimalnivå 

gjelder ikke for en enkel hendelse, men for flere, minst 10 hendelser i løpet av nattperioden kl. 23 
– 07. 

› LAFmax er gjennomsnitt av de 5-10 høyeste forekommende støynivåene LAF (A-veid støynivå med 
Fast respons) fra en industribedrift i nattperioden 23-07.  

› Med impulsstøy eller rentonelyd er grensen 5 dBA lavere. Den strengeste grenseverdien legges 
til grunn når impulslyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser pr. time. Med impulslyd 
menes kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund og der impulslyden er av 
typen «highly impulsive sound» som definert i T-1442/2012. 

› Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet. 
› Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til bygningen som 

er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i kap. 6 i T-1442/2012. 
 

Beregning av maksimalstøynivåer kan unnlates dersom gjennomsnittlig støynivå åpenbart er 
dimensjonerende. 

                                                      
1 Det er det ene døgnet i løpet av året med aktivitet som gir høyest Lden som er dimensjonerende, dvs. 
støymessig «verste døgn». 

Støy-
kilde 

Gul sone Rød sone 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå, 
lørdager og 
søndager/ 
helligdager 

Utendørs 
støynivå i 
nattperiode
n kl. 23–07 

Utendørs 
støynivå 

Utendørs støynivå, 
lørdager og 
søndager/ 
helligdager 

Utendørs 
støynivå i 
nattperiode
n kl. 23–07 

Vei Lden 55 dB  L5AF 70 dB Lden 65 dB  L5AF 85 dB 

Øvrig 

industri 

Uten 

impulslyd: 

Lden 55 dB 

Levening 50 dB 

Med 

impulslyd: 

Lden 50 dB 

Levening 45 dB 

Uten impulslyd: 

Lørdag: Lden 50 dB 

Søndag: Levening 45 dB 

Med impulslyd: 

Lørdag: Lden 45 dB 

Søndag: Levening 40 dB 

Lnight 45 dB 

LAFmax 60 dB 

Uten 

impulslyd: 

Lden 65 dB 

Levening 60 dB 

Med 

impulslyd: 

Lden 60 dB 

Levening 55 dB 

Uten impulslyd: 

Lørdag: Lden 60 dB 

Søndag: Levening 55 dB 

Med impulslyd: 

Lørdag: Lden 55 dB 

Søndag: Levening 50 dB 

Lnight 55 dB 

LAFmax 80 dB 
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Anbefalte grenseverdier for støy ved etablering av ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål eller 
etablering av ny støyende virksomhet er de samme som for gul sone fra  

I T-1442/2012 er det også nevnt grenseverdier for rekreasjonsområder. Arealet rundt pukkverket er 
avsatt som LNF-område i kommuneplanen, men ikke som område (friluftsområde, 
rekreasjonsområde) med spesielle krav til støy. Grenseverdier for disse områder tas derfor ikke med i 
vurderingen. 

3 Beregningsgrunnlag 

3.1 Underlag og metode 
Beregning av støy fra veitrafikk er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy ved 
hjelp av støykartleggingsprogrammet CadnaA versjon 4.5. Prosjektet ble beregnet med andre ordens 
refleksjoner. Det er benyttet akustisk myk mark i beregningene, unntatt på veier og på industriområdet, 
der det er benyttet harde overflater. Støysoner er beregnet i 4 meters høyde. Beregningspunktene er i 
5 meters avstand fra hverandre. 

Grunnlag for beregningene er digitalt kartgrunnlag innhentet høsten 2014, samt veigeometri for ny 
privat vei datert 14.08.2015.  

3.2 Veitrafikktall 
Veitrafikktall for E16 er hentet fra Statens Vegvesens nasjonale vegdatabank NVDB og fremskrevet 
med antatt 2% årlig trafikkøkning til 2030. Veitrafikktall for de øvrige veiene er tatt fra rapporten 
Trafikkanalyse Somma pukkverk2. Tallene benyttet i beregningene er vist i Tabell 3. For 0-alternativet 
ble trafikken fra/til pukkverket trukket, da det forutsettes at det ikke er noe videre drift i 0-alternativet. 

Det er alltid knyttet en viss usikkerhet til trafikkdataene og til andelen tunge kjøretøy. Imidlertid 
forutsetter det relativt store feil i trafikkmengdene for at det slår ut på de beregnede støyverdiene. For 
eksempel gir en fordobling/halvering av trafikkmengden en endring på +/- 3 dB på ekvivalent støynivå.  

For beregning av ekvivalentnivåer for forskjellige perioder av døgnet er det nødvendig med 
tidsfordeling av trafikken. Det er benyttet typisk tidsfordeling for riksveier iht. M-1283 for E16, og typisk 
fordeling for byveier for de andre veiene. 

Det er tatt hensyn til veienes helningsgradient i støyberegningene. 

  

                                                      
2 COWI AS, 06.10.2015 
3 M-128: veilederen til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
T-1442/2012 
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Tabell 3 Veitrafikktall fra trafikkrapport benyttet i beregningene 

Vei ÅDTdagens ÅDT0-alt ÅDTalt 1 Andel tunge 
kjøretøy 0-

alt og 
dagens 

Andel 
tunge 

kjøretøy 
alt. 1 

Hastighet 

Samsjøveien (ytterst) 350 340 400 8 % 4 

(dagens), 5 % 

(0-alt) 

15 % 50 km/t 

Samsjøveien (rest) 350 340 250 8 % 5 

(dagens), 5 % 

(0-alt) 

5 % 6 50 km/t 

Hyttetrafikk nord for 

pukkverket 

25 25 25 5 % 5 % 50 km/t 

Ny privat adkomstvei 

(ytterst) 

- - 150 - 35 % 50 km/t 

Ny privat adkomstvei (etter 

skytebanen) 

- - 100 - 50 % 50 km/t 

E16 3 800 5 220 5 220 7 13 % 13 % 80 km/t 

3.3 Støyemisjon fra pukkverket og driftstider 
Støy fra pukkverket er blitt beregnet basert på emisjonsverdier fra erfaring og litteratur. Informasjon 
om benyttet utstyr og driftstider er levert av oppdragsgiver.  

Oppdragsgiver oppgir driftstider fra 07-19 for alle kildene i pukkverket. Vi estimerer at fylling av 
grovknuser og finknuser skjer omtrent 300 ganger om dagen hver, og tar 10s hver. 

Benyttete lydeffektnivåer8 for støykildene i området vises i tabell 4. 

  

                                                      
4 Basert på antagelsen at all trafikk (350 ÅDT) unntatt de til pukkverket (10 ÅDT) har en 
tungtrafikkandel på 5% 
5 Basert på antagelsen at all trafikk (350 ÅDT) unntatt de til pukkverket (10 ÅDT) har en 
tungtrafikkandel på 5% 
6 Konservativt erfaringstall fra tilsvarende veier 
7 Trafikkendring grunnet det nye alternativet anses å ikke gi relevant endring for E16 og er dermed 
ikke tatt med 
8 Tabellen viser A-veide verdier som oversikt. Benyttete spektrale verdier kan leveres etter ønske. 
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Tabell 4 Lydeffektnivå LwA for benyttete støykilder, alle verdier gitt i dB. Verdiene gjelder for intervallene med 

støyende aktivitet. 

Typ lydkilde LwA Antatt tidsbruk per døgn 

Finknuser  116 12 timer (dagtid) 

Grovknuser  118 12 timer (dagtid) 

Finknuser fylles av hjullaster 124 300 x 10s (i dagtid) 

Grovknuser fylles av gravemaskin 116 300 x 10s (i dagtid) 

Gravemaskin 106 12 timer (dagtid) 

Pigghammer  122 12 timer (dagtid) 

Borerigg  116 12 timer (dagtid) 

 
Pigghammer vurderes å generere impulslyd av typen «highly impulsive sound» med mer enn 
10 hendelser pr. time. Denne aktiviteten har dermed 5 dB lavere grense. Imidlertid vurderes ingen av 
de andre kildene å ha støy av denne typen, heller ikke fylling av grovknuser eller finknuser. Da 
oppdragsgiveren oppgir at alle kildene er aktive til sammen, brukes den 5 dB lavere grenseverdien for 
helheten av alle industrikildene i bedriften. 

Rangering av lastebiler på bedriftsområdet anes å være støymessig neglisjerbart. Kjørende lastebiler 
på tilfartsveiene tas derimot med (se avsnitt 4.1). COWI er ikke kjent med at det er andre støykilder 
enn de nevnte på bedriftsområdet. 

4 Resultat og konsekvenser 

Det er foretatt beregninger av støynivå på uteområder og ved fasader for 0-alternativet og alternativ 1, 
i tillegg til dagens situasjon. Det er som utgangspunkt beregnet og vist Lden. Resultatene er gjengitt i 
støysonekart i vedlegg.  

Følgende beregninger er vist i tegninger i vedlegg:  

› Tegning X001: Støynivå Lden fra veitrafikk, dagens situasjon, uten støytiltak 
› Tegning X002: Støynivå Lden fra industri, dagens situasjon, uten støytiltak 
› Tegning X003: Støynivå Lden fra veitrafikk, 0-alternativet, uten støytiltak 
› Tegning X004: Støynivå Lden fra veitrafikk, alternativ 1, uten støytiltak 
› Tegning X005: Støynivå Lden fra industri, alternativ 1, uten støytiltak 

 
 
Driftstid av steinbruddet er på dagen (07-19) og kun på ukedager, derfor ble det ikke beregnet 
ekvivalent støynivå for kveldstid (Levening) og nattetid (Lnight) og maksimalt støynivå på nattetid (LpAFmax) 
fra pukkverket.  
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Statistisk maksimalt støynivå L5AF fra veitrafikk estimeres heller ikke å være relevant og er derfor ikke 
blitt beregnet, da kravet kun gjelder for nattetid, mens tungtrafikken fra pukkverket kun kjører på 
dagtid.  

4.1 Veitrafikkstøy 

Dagens situasjon 

Resultatene for beregningene av Lden for dagens situasjon (se tegning X001) viser at støynivå fra 
veitrafikk kun overskrider grenseverdien ved fasader til støyfølsomme bygninger nær E16. 
Overskridelsene skjer dermed i hovedsak ikke gjennom trafikk til pukkverket. 

0-alternativ 

Resultatene for beregningene av Lden for 0-alternativet (se tegning X003) viser at støynivå fra veitrafikk 
kun overskrider grenseverdien ved fasader til støyfølsomme bygninger nær E16. Overskridelsene 
skjer dermed i hovedsak ikke gjennom trafikk til pukkverket. Støynivå ved E16 er 1-2 dB høyere enn i 
dagens situasjon. 

Alternativ 1 

Resultatene for beregningene av Lden for alternativ 1 (se tegning X004) viser at støynivå fra veitrafikk 
kun overskrider grenseverdien ved fasader til støyfølsomme bygninger nær E16. Overskridelsene 
skjer dermed i hovedsak ikke gjennom trafikk til pukkverket. 

Konsekvensen av veitrafikkstøy for alternativ 1 sammenlignet med 0-alternativet er neglisjerbar.  

4.2 Støy fra pukkverk 

Dagens situasjon 

Resultatene for beregningene av Lden for dagens situasjon (se tegning X002) viser at støynivå fra 
pukkverket ikke overskrider grenseverdien ved fasader til støyfølsomme bygninger i nærområdet. Én 
fritidsbolig ligger i gul støysone. 

0-alternativ 

Det er ikke planlagt drift av pukkverket i 0-alternativet og derfor ikke beregnet støy for det. 

Alternativ 1 

Resultatene for beregningene av Lden for alternativ 1 (se tegning X005) viser at støynivå fra pukkverket 
ikke overskrider grenseverdien ved støyfølsomme bygninger i nærområdet. 

Konsekvensen av støy fra pukkverket for alternativ 1 sammenlignet med dagens situasjon er at 
fritidsboligen som i dagens situasjon ligger i gul støysone ikke vil gjøre det i alternativ 1. Støyen 
skjermes noe bedre mot nord enn i dagens situasjon, dette bidrar til noe lavere støynivå for 
fritidsboligene. 

Konsekvensen av støy fra pukkverket for alternativ 1 sammenlignet med 0-alternativet er at støyen 
øker, men ikke overskrider grenseverdien. 
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4.3 Eventuelle senere utredninger 
Det er en rekke med forhold som vil kunne føre til at støyrapporten må utvides. 

› Det er kun tatt med støykilder med driftstider som oppdragsgiver oppga, med lydeffektnivåer fra 
erfaring og litteratur. Dersom dette endres (nye kilder eller driftstider) vil man måtte beregne 
støyen igjen. Dersom man da har lydnivå nær grenseverdien, anbefales det at man tar 
nærmålinger fra bedriften som grunnlag. 

› COWI er per i dag ikke kjent med at det er avsatt spesielle områder (rekreasjonsområde etc.) 
med støykrav, kun LNF-område som ikke automatisk får krav for støy. Dersom dette endres bør 
støy og ev. tiltak for områdene utredes. 

5 Vedlegg 

 
› Tegning X001: Støynivå Lden fra veitrafikk, dagens situasjon, uten støytiltak 
› Tegning X002: Støynivå Lden fra industri, dagens situasjon, uten støytiltak 
› Tegning X003: Støynivå Lden fra veitrafikk, 0-alternativet, uten støytiltak 
› Tegning X004: Støynivå Lden fra veitrafikk, alternativ 1, uten støytiltak 
› Tegning X005: Støynivå Lden fra industri, alternativ 1, uten støytiltak 
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SIDE 1/4

1 I nnledning

I forbindelse med reguleringsplan for Somma Pukkver k i Ringerike kommune, gir
dette memoet en forenklet vurdering av rystelser so m kan forventes i nærmeste
boliger.

Vurderinger er basert på to salverapporter datert h enholdsvis 27.1 1 .1 4 og
06.08.1 5.

2 Sammendrag

Beregninger viser at det bør registreres toppverdie r av frekvensveid
svingehastighet, Vf , under 4 mm/s på nærmeste boliger. Det gjøres oppme rksom
på at beregningene er basert på erfaringsdata fra m ange prosjekter og derfor
legges det inn en usikkerhetsmargin. Det anbefales å utføre vibrasjonsmåling for å
ha en bedre kontroll over vibrasjoner fra pukkverke t.

Grenseverdier for vibrasjoner avhengig av ulike fak torer, nemlig tilstanden på
byggverket, grunnforhold der byggverket står, hoved materiale i byggverket, type og
utforming av byggverk, avstand til vibrasjonskilden og type vibrasjonskilde. Derfor
anbefales det å uftører bygningsbesiktigelse på nær meste byggverk med hensyn til
å sette grenseverdier for vibrasjoner. Besiktigelse n vil også dokumentere tilstand
på nærmeste hus, før videre drift slik at det skal kunne skilles eksisterende skader
fra skader som kan oppstå som resultat av anleggsar beidene.

Selv om det ikke er satt en grenseverdi på nærmeste boliger, er beregnet
svingehastighet, Vf, langt under foreløpig grenseverdi.

3 Grenseverdier ved sprenging og anleggsarbeid

Som restriksjoner for anleggsarbeidet, for å unngå skade på byggverk, anbefales
det å benytte fastsatte grenseverdier for toppverdi en av vibrasjoner angitt som

MEMO

TITTEL Somma Pukkverk - Vibrasjonsvurdering
DATO 1 5. oktober 201 5
TIL Somma Pukk As
KOPI

FRA COWI / JTGO
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vertikal svingehastighet i millimeter per sekund ( Vf). Veiledende grenseverdier
beregnes ut fra NS 81411.

Grenseverdiene settes for å unngå mulige skader, de t vil si, NS 8141 omfatter kun
risiko for rene vibrasjonsskader og ikke skader fra deformasjoner/setninger i
grunnen. Hvis bygningene har ulike fundamenteringsf orhold, bør måleutstyr
plasseres slik at de ulike forholdene dekkes.

For alle typer byggverk gjelder en grenseverdi for toppverdi av frekvensveid
svingehastighet i vertikal retning på byggverkets f undament eller grunnmur ( Vf).

Grenseverdiene er avhengig av følgende faktorer

› Type og utforming av byggverk

› Hovedmateriale i byggverket

› Tilstanden på byggverket

› Grunnforhold der byggverket står

› Type vibrasjonskilde (sprengning, spunting og pelin g, osv.)

› Avstand til vibrasjonskilden

Tabell 1 viser foreløpig grenseverdien for sprengni nger for nærmeste boliger.
Beregningene er basert på: berggrunn består i hoved sak av morenedekke av
varierende mektighet og områder som er uten løsmass edekke2, nærmeste boliger
ligger på ca. 350 m fra pukkverket (se Figur 1), og i pukkverket sprenges det få
ganger årlig. Det gjøres oppmerksom at grenseverdie n kan bli endret som følge av
resultater fra tilstandsregistreringen.

Tabell 1 Restriksjoner for rystelser basert på NS 8 141, for boliger

Type anleggsarbeidet Foreløpig grenseverdi,Vf

Sprengning 20 mm/s

1 NS 8141 "Vibrasjoner og støt. Veiledende grensever dier for bygge- og
anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk"
2 Viser til berggrunn N250 som ligger i http://geo.ngu.no/kart/
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4 Skader - Vurdering for nærmeste boliger

Det viser seg at yttergrensen for sluttsituasjonen ligger over 350 m fra nærmeste
boligbebyggelse, se Figur 1.

Figur 1 Oversiktskart pukkverkt og nærmeste boliger

Fra et geoteknisk perspektiv er det i hovedsak to " mekanismer” som indirekte kan
føre til skader på nærmeste nabokonstruksjoner:

› Skader på konstruksjoner / fundamentert på løsmasse r, som følge av
endringer i grunnvannstanden.

› Skader på konstruksjoner grunnet rystelser og vibra sjoner

Generelt vannstrømning i grunnen forårsaket av pote nsialforskjell kan for gitte
tilfeller innvirke negativ på stabiliteten og bæree vnen til konstruksjoner. COWI ble
informert at en nær nabo til pukkverket har borreva nn. Eventuelle skader på grunn
av grunnvannstand må undersøkes nærmere.
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NS 8141 anbefaler minste avstand for bygningsbesikt igelse avhengig av byggets
fundamentering. Tabell 2 viser minste avstand anbef alt iht. NS 8141.

Tabell 2 Minste avstand anbefalt for bygningsbesiktigelse

Bygg fundamentert på Avstand fra vibrasjonskilde

Berg 50 m

Løsmasser 100 m

Anbefaling for besiktigelse inntil 100 m er fordi v ibrasjoner avtar rask med økende
avstand. Det kan i ekstreme tilfeller bli overskred et grenseverdiene. På grunn av at
nærmeste boliger ligger langt unna nåværende pukkve rk er det et stor
sannsynlighet for at sprengningene i pukkverket ikk e genererer bygningsskader.

Tabell 3 viser sammendrag av beregninger for toppve rdier av frekvensveid
svingehastighet, Vf , på nærmeste boliger til pukkverket. Beregningene e r basert på
to salverapporter som tilsvarer sprenginger i år. S elv om det ikke er satt en
grenseverdi på nærmeste boliger, er beregnede resul tatene langt under foreløpig
grenseverdien.

Tabell 3 Sammendrag av beregninger for toppverdier av frekve nsveid svingehastighet

Sprengingsdato Maks land. /
intervall Kg

Type tenner Antall
tennere

Beregnede
Vf, mm/s

06.08.2015 36 Nonel 95 3,1

27.11.2015 44 Nonel 170 3,8

Det gjøres oppmerksom at beregningene er basert på erfaringsdata fra mange
prosjekter og derfor legges det inn en usikkerhetsm argin. Det anbefales å utføre
vibrasjonsmåling for å ha en bedre kontroll over vi brasjoner fra pukkverket.
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Skollerudveien 15
3516 Hønefoss

Registrering utført 03.09.2015 –
14.09.2015

Av Terje Enerstvedt og Marte Lie

Rapport ferdigstilt 21.09.2015 Av Terje Enerstvedt
Metode Overflateregistrering

Sjakting

Prøvestikk

Annet

Fotodokumentasjon Hyperlink til fotomappe

Kulturminner Type IDnr
Automatisk fredete kulturminner i
planområdet

Kullgrop 214241

Ikke fredete kulturminner i
planområdet

Grenserøys
Demning
Skådam
Haug

214259
214264-1
214264-2 og 214264-3
214244

Faglige
konklusjoner Planen er ikke i konflikt med kulturminner

Planen er i konflikt med automatisk fredete kultur minner

Planen er i konflikt med ikke fredete arkeologiske kulturminner

Sakstype

Reguleringsplan Kommunedelplan Mindre privat

tiltak Større privat tiltak Landbruksvei Nydyrking



Side 3 av 27

Somma pukkverk

I n n h l d
1. BAKGRUNN FOR PLANEN ............................... ................................................... .............. 5

2. DELTAKERE OG TID ROM .............................. ................................................... .............. 5

3. OMRÅDET ........................................... ................................................... ........................ 5

4. GÅRD HI TORIE ..................................... ................................................... ..................... 9

5. REGI TRERINGEN FORLØP OG RE ULTATER .............. ................................................... .. 9

5.1 Automatisk fredete kulturminner ............... ................................................... ................ 9

5.1.1 Kullgroper ........................................ ................................................... ............ 9

5.2 Annet ......................................... ................................................... ............................... 19

5.2.1 Haug, ID 214244 ................................... ................................................... ..... 22

5.2.2 Mulig skyttergrav ................................. ................................................... ..... 22

5.2.3 Grenserøys, ID 214259 ............................. ................................................... . 22

5.2.4 Mulig demning og skådammer ........................ ............................................ 23

6. KONKLU JON ........................................ ................................................... .................... 24

7. VEDLEGG............................................ ................................................... ....................... 25

7.1 Fotoliste ..................................... ................................................... ............................... 25

7.2 Strukturliste ................................. ................................................... ............................. 27

7.3 Kullprøver .................................... ................................................... ............................. 27

7.4 Figurliste .................................... ................................................... ............................... 27



Side 4 av 27

Somma pukkverk

Figur 1: Oversiktskart over planområdet
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1. B g nn f l n n
Bakgrunnen for planen er utvidelse av et eksisteren de grustak, Somma pukkverk. Formålet med
registreringen var å avklare om det fantes automati sk fredete kulturminner i konflikt med planen
for området.

2. D lt g tids
Den arkeologiske registreringen ble gjennomført den 03.09.2015 til 14.09.2015 av Terje
Enerstvedt og Marte Lie.

Det ble totalt brukt 105 timer på prosjektet, hvora v 64 timer er i felt, inkludert kjøring.

3. O åd t
Planområdet omfatter et område på ca. 535 daa ved S omma, i Ringerike kommune (se figur 1).

Planområdet består av et større utmarksområde med s tor variasjon i topografi. Den sørøstlige
delen av planområdet er en åpen og flat furumo. På deler av området går det bilvei inn til
bebyggelse og en nedlagt skytebane. Eldre hjulspor etter hogstmaskiner er synlig på store deler av
furumoen. Den midtre delen av planområdet er forhol dsvis kupert med noe berg synlig på
markoverflaten. Ellers er skogbunnen forholdsvis fu ktig med en bekk som renner midt i
planområdet. Den nordvestlige delen av planområdet er veldig kupert og dominert av to høyder
som ligger rett sør og sørvest for eksisterende puk kverk. Mellom høydene er det fuktige partier
med en bekk som renner i en ravinedal sørvest for h øydene. Langs den østlige grense av
planområdet går det en bilvei (Samsjøveien) som bla nt annet går inn til Somma Pukkverk. Øst for
veien renner elven Somma (se figur 2).

Vegetasjonen består hovedsakelig av furuskog i den sørvestlige delen. Den midtre og nordøstlige
delen består av blandet skog av furu, gran og løvtr ær (se figur 3, 4 og 5).

Sør for planområdet er det registrert flere gravfel t (ID 43283, 81431, 71089, 71088 og 81432). Det
nærmeste ligger ca. 120 meter fra plangrensa (ID 43 283). Dette gravfeltet ble kontrollregistrert,
da det manglet geometri for hver enkelt gravhaug, o g fordi det ligger såpass nærme planområdet.
Gravfeltet består av ni store gravhauger med tydeli g fotgrøft, og ligger langs kanten av en brink
med helling mot dyrket mark i sør. Stort sett alle gravhaugene har synlig plyndringsgrop på
toppen. Nord for planområdet er det registrert en b ygdeborg (ID 53027) (se figur 6 og 22).
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Figur 2: Oversiktskart over området.
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Figur 3: Sørvestlig del av planområdet, bildet er t att mot sørvest.

Figur 4: Midtre del av planområdet, bildet er tatt mot øst.
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Figur 5: Hogstfelt i nordlig del av planområdet, bi ldet er tatt mot sørøst.

Figur 6: Skjermdump fra kulturminnedatabasen Askela dden.
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4. Gå dshist i
Gården Somdalen blir nevnt av O. Rygh i Norske Gaardnavne . Navnet Somdalen betyr Sommas
dalføre, hvor navnet Soma trolig kommer fra navnet Samsjøen. Gården er nevnt første gang i
skriftlige kilder i 1528.

5. R gist ing ns f lø g s lt t
Registreringsmetoden innebar å overflatebefare områ det, det vil si å gå over området til fots for å
se etter synlige kulturminner.

5.1 A t tis f d t lt inn

5.1.1 K llg

Det ble under registreringen av planområdet funnet to kullgroper. Kullgrop nr. 1 (ID 214241)
ligger akkurat innenfor plangrensa og kullgrop nr. 2 (ID 214242) ligger ca. 7 meter utenfor
plangrensa. Begge kullgropene ligger ved den midtre delen av planområdet (se figur 7).

Et prøveprosjekt knyttet til delegasjon av midlerti dig myndighet etter Kulturminneloven §8,
første, andre og fjerde ledd, gir fylkeskommunen ti llatelse til å gjennomføre en forenklet
utgravning. Kriteriene er at det er et vanlig forek ommende kulturminne av type; ildsted,
kokegrop, fyllskifte/nedgravning og dyrkningsspor. I tillegg må det være funnet et begrenset antall
kulturminner, fem stykk eller færre. Utgravningen m å kunne gjennomføres innenfor budsjettets
rammer.

Etter at registreringen var avsluttet og det ikke v ar funnet flere automatisk fredete kulturminner
ble det vedtatt å gjennomføre en forenklet utgravni ng av kullgrop 1 (ID 214241). Av
utgravningsmetode ble det valgt å grave ut en kvadr ant av kullgropa. Dette gjøres for å påvise
oppbygning/konstruksjon, avdekke flere bruksfaser, samt for å ta ut kullprøver. Utvalgte
kullprøver blir sendt til treartsbestemmelse og dat ering (se figur 9 til 18).
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Figur 7: Oversiktskart over kullgroper.
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K llg 1, ID 214241
Sirkulær stor kullgrop med tydelig voll rundt. Ligg er mot en skråning i sør. Åpen granskog, en stor
gran i sørenden av gropa. Undersøkelsen av gropa vi ser et ca. 40 cm tykt kullag midt i gropa, med
et 20 cm tykt kullag under torva i vollen. Det var ikke mulig å se flere bruksfaser i profilen (se fig ur
7 til 18).
Mål: Ytre mål: 5 m. Topp voll: 1,6 m. Indre mål: 1, 9 m. Bunnplan: 1,1 x 1 m. Dybde: 70 cm.

Figur 8: Kullgrop 1, ID 214241. Bildet er tatt mot vest.

Figur 9: Kullgrop 1, ID 214241. Milebunnen. Bildet er tatt mot øst-sørøst.
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Figur 10: Kullgrop 1, I D 214241. Milebunnen. Bildet er tatt mot sør-sørvest.

Figur 11: Kullgrop 1, ID 214241. Profil. Bildet er tatt mot vest.
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Figur 12: Kullgrop 1, I D 214241. Profil. Bildet er tatt mot s ør-sørvest.

Figur 13: Kullgrop 1, ID 214241. Profil, med milebunnen til h øyre på bildet. Bildet er tatt mot sør-sørvest.
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Figur 14: Kullgrop 1, ID 214241. Profil, midtre del av vollen. Bildet er tatt mot sør-sørvest.

Figur 15: Kullgrop 1, I D 214241. Profil, ytterkant av vollen. Bildet er tatt mot sør-sørvest.
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Figur 16: Plantegning av kullgrop 1 (ID 214241), te gningen er i størrelse 1:20.
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Figur 17: Plantegning av kullgrop 1 (ID 214241), me d milebunnen. Tegningen er i størrelse 1:20.
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Figur 18: Profiltegning av kullgrop 1 (I D 214241), tegningen er i størrelse 1:20.
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K llg 2, ID 214242
Sirkulær stor kullgrop med tydelig voll rundt. Ligg er i åpen granskog, og halvt dekket av felte trær
og greiner. Skogbunnen var svært fuktig, og bunnen av kullgropa var fylt med vann. Omtrent 20
cm kulllag under 10-20 cm med fuktig humusmasse (se figur 7 og 19).
Mål: Ytre mål: 3,8 m. Topp voll: 2,2 m. Indre mål: 1,6 m. Bunnplan: 0,9 m. Dybde: 0,7 m.

Figur 19: Kullgrop 2, ID 214242. Bildet er tatt mot nord-nordøst.
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5.2 Ann t

I tillegg til de automatisk fredete kulturminnene b le det funnet flere kulturminner fra nyere tid.

Figur 20: Oversiktskart over mulig skyttergrav.
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Figur 21: Oversiktskart over grenserøys (ID 214259) , skådam og murer (ID 214264).
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Figur 22: Oversiktskart over haug, ID 214244.
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5.2.1 H g, ID 214244

Under kontrollregistrering av gravfelt ID
43283 ble det funnet en haug mellom
det registrerte gravfeltet og jordet sør
for gravfeltet. Haugen er sirkulær med
antydning av en fotgrøft. Det var ikke
noe tegn til plyndringsgrop på toppen.
Ligger i en skråning mot sør, med lett
gran-og løvskog. Stikk med jordborr viste
sandholdig jord i haugen. Den
sandholdige undergrunnen var lysere i
haugen enn utenfor (se figur 22 og 23).
Mål: ytre mål: 8 m øst – vest, 10 m nord
– sør. Høyde: 1 m.

5.2.2 M lig s ytt g

En større nedgravning ble funnet i den
sørlige delen av planområdet. Den er
trolig fra nyere tid, og kan være en
skyttergrav. Den er 1,45 meter dyp, og
er 6 meter lang og 4 meter bred.
Nedgravningen er i tillegg utvidet i det
ene hjørnet med 2 x 2 meter. Vollen
rundt nedgravingen består av mindre
stein (se figur 20 og 24).

5.2.3 G ns øys, ID 214259

Mindre konsentrasjon av stein som
ligger på berg, tilgrodd med mose og
lyng. Størrelsen på steinene varierer
mellom 10 cm til 30 cm, og størrelsen på
røysa er ca. 50 x 50 cm. Utfra størrelsen
og beliggenhet er det trolig en
grenserøys. Da røysa ikke ligger langs
dagens grenselinjer samt at den er
veldig tilgrodd kan tyde på at den er
forholdsvis gammel (se figur 21 og 25).

Figur 23: Haug rett sør for gravfelt ID 43282, bild et er tatt mot sør.

Figur 24 : Mulig skyttergrav, bildet er tatt mot nord.

Figur 25: Grenserøys, bildet er tatt mot nord.
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5.2.4 M lig d ning g s åd

M lig d ning, ID 214264-1
Kraftige steinfundament som ligger på
hver side av elva. Mulig demning i
forbindelse med tømmerfløting.
Forsterket med jernbeslag og delvis
overgrodd av mose. Steinene i
konstruksjonen er av varierende
størrelse. I tillegg er det antydning av en
mur lengre ned på østsiden av elven fra
demningen. Området er i hovedsak
preget av åpen gran- og løvskog (se figur
21 og 26).
Mål: Bredde: 2, 5 m. Høyde: 2,5 m.

åd , ID 214264-2
Kraftige steinfundament som ligger
strategisk plassert langs elva, en
skådam. Tidvis overgrodd av mose.
Steinene i konstruksjonen er av
varierende størrelse. Området rundt er
preget av åpen gran- og løvskog (se figur
21 og 27).
Mål: Bredde: 2, 5 m. Høyde: 2,5 m.

M lig s åd ll b f nd nt, ID
214264-3
Kraftige steinfundament, noe ødelagt.
Kan være en del av fundamentet til
broen rett ovenfor, kan også være en
eldre skådam. Øvre del knyttet opp mot
en mulig nyere konstruksjon av betong.
Sterkt overgrodd av mose, og av
uregelmessig form. Steinene i
konstruksjonen er av varierende
størrelse. Området rundt er preget av
gran- og løvskog, som er tettere opp
langs broen (se figur 21 og 28).
Mål: Bredde: 2, 5 m. Høyde: 2,5 m.

Figur 26: Mulig demning, bildet er tatt mot øst.

Figur 27: Skådam, bildet er tatt mot sør.

Figur 28 : Mulig skådam, bildet er tatt mot S/SV.
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6. K n l sj n
Kullgropene (ID 214241 og 214242) som er registrert i området er alle automatisk fredete
kulturminner i henhold til §4 i kulturminneloven. A utomatisk fredete kulturminner har en
sikringssone på 5 meter. Etter delegasjon av midler tidig myndighet etter Kulturminneloven §8,
første, andre og fjerde ledd, har fylkeskommunen gj ennomført en forenklet utgravning av
kullgrop ID 214241, hvor §9 er oppfylt i planområde t for Somma pukkverk. Vedtak om frigivelse
gjøres i forbindelse med offentlig ettersyn av regu leringsplanen.

Dersom eventuelle kulturminner blir avdekket under utbygging i planområdet, må arbeidet
stanses og funnet rapporteres til vedkommende myndi ghet, i henhold til kulturminnelovens §8
annet ledd.

DRAMMEN 21.09.2015

................................................... ..............
Feltleder
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7. V dl gg

7.1 F t list

N B s i ls R tning D t /sign

IMGP1255 Sørvestlig del av planområdet SØ 3/9 - TEN
IMGP1256 Sørvestlig del av planområdet SV 3/9 - TEN
IMGP1257 Sørvestlig del av planområdet SV 3/9 - TEN
IMGP1258 Sørvestlig del av planområdet NØ 3/9 - TEN
IMGP1259 Mulig skyttergrav N 3/9 - TEN
IMGP1260 Mulig skyttergrav SV 3/9 - TEN
IMGP1261 Sørvestlig del av planområdet SV 4/9 - TEN
IMGP1262 Sørvestlig del av planområdet NV 4/9 - TEN
IMGP1263 Midtre del av planområdet S 4/9 - TEN
IMGP1264 Midtre del av planområdet SV 4/9 - TEN
IMGP1265 Midtre del av planområdet S 4/9 - TEN
IMGP1266 Haug rett sør for gravfelt ID 43283 S 7/9 - TEN
IMGP1267 Haug rett sør for gravfelt ID 43283 Ø 7/9 - TEN
IMGP1268 Haug rett sør for gravfelt ID 43283 N 7/9 - TEN
IMGP1269 Haug rett sør for gravfelt ID 43283 V 7/9 - TEN
IMGP1270 Haug rett sør for gravfelt ID 43283 SV 7/9 - TEN
IMGP1271 Haug rett sør for gravfelt ID 43283 SV 7/9 - TEN
IMGP1272 Haug rett sør for gravfelt ID 43283 S/SØ 7/9 - TEN
IMGP1273 Myr nord i planområdet NV 8/9 - TEN
IMGP1274 Myr nord i planområdet SV 8/9 - TEN
IMGP1275 Midtre del av planområdet Ø 8/9 - TEN
IMGP1276 Midtre del av planområdet SV 8/9 - TEN
IMGP1277 Nordlig del av planområdet, ravinelandskap Ø 9/9 - TEN
IMGP1278 Nordlig del av planområdet, ravinelandskap NØ 9/9 - TEN
IMGP1279 Nordlig del av planområdet, ravinelandskap NV 9/9 - TEN
IMGP1280 Nordlig del av planområdet S 9/9 - TEN
IMGP1281 Somma pukkverk Ø 9/9 - TEN
IMGP1282 Myr ved pukkverk N 9/9 - TEN
IMGP1283 Somdalskollen hvor det er registrert en bygdeborg

(ID53027)
V 9/9 - TEN

IMGP1284 Hogstfelt i nordlig del av planområdet SØ 9/9 - TEN
IMGP1285 Mulig demning Ø 10/9 - TEN
IMGP1286 Mulig demning Ø 10/9 - TEN
IMGP1287 Mulig demning Ø 10/9 - TEN
IMGP1288 Mulig demning Ø 10/9 - TEN
IMGP1289 Oppbygd mur nedenfor mulig demning S 10/9 - TEN
IMGP1290 Mulig demning NØ 10/9 - TEN
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IMGP1291 Skådam Ø 10/9 - TEN
IMGP1292 Skådam S 10/9 - TEN
IMGP1293 Skådam N 10/9 - TEN
IMGP1294 Mulig skådam S/SV 10/9 - TEN
IMGP1295 Grenserøys N 10/9 - TEN
IMGP1296 Nordlig del av planområdet S/SV 10/9 - TEN
D C00991 Gravfelt I D 43283 N 8/9 - ML
D C00992 Gravfelt I D 43283 N 8/9 - ML
D C00993 Gravfelt I D 43283 N 8/9 - ML
D C00994 Gravfelt I D 43283 N V 8/9 - ML
D C00995 Gravfelt I D 43283 N 8/9 - ML
D C00996 Gravfelt I D 43283 NØ 8/9 - ML
D C00997 Gravfelt I D 43283 N 8/9 - ML
D C00998 Kullgrop 1, I D 214241 N 8/9 - ML
D C00999 Kullgrop 1, I D 214241 S 8/9 - ML
D C01000 Kullgrop 1, I D 214241 V 8/9 - ML
D C01001 Kullgrop 1, I D 214241 Ø 8/9 - ML
D C0 1011 Kullgrop 1, I D 214241 , milebunn V 14/9 - TEN
D C010 12 Kullgrop 1, I D 214241 , milebunn V/N V 14/9 - TEN
D C010 13 Kullgrop 1, I D 214241 , milebunn S/SV 14/9 - TEN
D C010 14 Kullgrop 1, I D 214241 , milebunn S/SV 14/9 - TEN
D C010 15 Kullgrop 1, I D 214241 , milebunn V/N V 14/9 - TEN
D C010 16 Kullgrop 1, I D 214241 , milebunn Ø/SØ 14/9 - TEN
D C010 17 Kullgrop 1, I D 214241 , profil V 14/9 - TEN
D C01018 Kullgrop 1, I D 214241, profil V 14/9 - TEN
D C01019 Kullgrop 1, I D 214241, profil V/N V 14/9 - TEN
D C01020 Kullgrop 1, I D 214241, profil V/N V 14/9 - TEN
D C01021 Kullgrop 1, ID 214241, profil S/SV 14/9 - TEN
D C01022 Kullgrop 1, I D 214241, profil S/SV 14/9 - TEN
D C01023 Kullgrop 1, I D 214241, profil S/SV 14/9 - TEN
D C01024 Kullgrop 1, I D 214241, profil S/SV 14/9 - TEN
D C01025 Kullgrop 1, I D 214241, profil S/SV 14/9 - TEN
D C01026 Kullgrop 1, I D 214241, profil S/SV 14/9 - TEN
D C01027 Kullgrop 1, I D 214241, profil S/SV 14/9 - TEN
D C010 28 Kullgrop 2 , ID 214242 S 14/9 - TEN
D C01029 Kullgrop 2, I D 214242 S 14/9 - TEN
D C01030 Kullgrop 2, I D 214242 N 14/9 - TEN
D C01031 Kullgrop 2, ID 214242 S 14/9 - TEN
D C01032 Kullgrop 2, I D 214242 N/NØ 14/9 - TEN
D C01033 Kullgrop 2, I D 214242 Ø 14/9 - TEN
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7.2 t t list

ID 21 4241 Kullgrop 1
ID 214242 Kullgrop 2

7.3 K ll ø

KPn F idn F ø sti n F sj t n L g n
KP1 214241 2
KP2 214241 6
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Sammendrag

I forbindelse med detaljregulering av Somma pu kkverk i Ringerike kommune er det gjennomført en
risiko- og sårbarhetsanalyse.

ROS-analysen har identifisert 1 3 relevante hendelser, hvor av 5 utgjør lav risiko (grønne felt), 6 utgjør
en middels risiko (gule felt) og 2 utgjør en høy risiko (røde felt).

Oppsummering av identifiserte hendelser fordelt på tema og risikovurdering kan gjøres på følgende
måte:

Tema: Risikovurdering:
Sårbar fauna/fisk (10) Høy risiko
Fare for akutt forurensning (37) Høy risiko
Radongass (6) Middels risiko
Vannforsyning (20) Middels risiko
Park/rekreasjonsområde (24) Middels risiko
Risikofylt industri m.m. (kjemikalier/eksplosiver osv.) (41) Middels risiko
Ulykke i av-/påkjørsler (44) Middels risiko
Ulykke med gående/syklende (45) Middels risiko
Masseras/-skred (1) Lav risiko
Sårbar flora (9) Lav risiko
Kraftforsyning (19) Lav risiko
Ulykke ved anleggsgjennomføring (46) Lav risiko
Gruver, åpne sjakter, steintipper etc. (51) Lav risiko

De avdekkede hendelsene utgjør forhold som kan på virkes i planleggingen, slik at risikosituasjonen
kan gjøres akseptabel. Det er således ikke frem kommet risikoforhold som gjør at området anses
uegnet for den planlagte utbyggingen.

Det skal presiseres at tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva
ROS-analysen viser, f.eks. grunnforuren sning, støy og luftforurensning.
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1 Innledning

Somma pukkverk er et eksisterende masseuttak i drift som ligger ca. 20 km nord for Hønefoss i
Ringerike kommune, nærmere bestemt i Somdalen, øst for E1 6.

Somdalen strekker seg fra bebyggelsen ved kr ysset Samsjøveien x E1 6, og nordøstover mot
Samsjøen. Planområdet ligger på nordsiden av Samsjøveien, og omfatter areal til utvidelse av
eksisterende pukkverk samt areal t il etablering av ny tilførselsvei. Masseuttaket ligger ca. 3 km fra
E1 6, i en åsrygg sørvest for vannet Breitjern.

Pukkverket har i dag adkomst fra Samsjøveien, som er en lokalveg som knytter området ved
Samsjøen til E1 6. Samsjøveien er privat bomv eg fra etter boligbebyggelsen og videre innover mot
Samsjøen. Masseuttaket ligger ovenfor bommen.

Området er preget av skogs- og landbruksområder m ed spredt boligbebyggelse. I området er det areal
til skogsdrift, landbruk, masseuttak, samt små foretak knyttet til bl.a. vedproduksj on. Skogsområdene
er frilufts- og turområder med et nett av turveier og skiløyper. Det ligger en nedlagt skytebane nord for
Samsjøveien, og en ny skytebane ligger nord for den nedlagte banen.

Hensikten med planarbeidet er å regulere området for en utvidelse av masseuttaket og sikre
forsvarlige trafikk- og adkomstforhold samt iv areta hensynet til omkringliggende skogs- og
landbruksområder.

Planområdet er på ca. 280 daa.

Figur 1 Plankart til foreliggende pl anforslag. Ukjent målestokk.
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2 Metode

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) er basert på den systematikk som bl.a. er beskrevet i
Veileder i bruk av kommunale Risiko- og Sårbarhetsanalyser (2003, Direktoratet for sivilt beredskap)
og Samfunnssikkerhet i arealplanlegging – Kartlegging av risiko og sårbarhet (2008, rev. utgave
desember 2011, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Sjekklisten som er benyttet i
analysen er utformet med basis vedlegg til veileder for GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging,
Vestlands-prosjektet (2005, Statens kartverk/DSB), og er spesie lt tilpasset dette prosjektet. Analysen
tar utgangspunkt i foreliggende forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Somma
pukkverk og tilhørende dokumenter. Planprogra mmet til reguleringsarbeidet, fastsatt av
formannskapet i Ringerike kommune 17.6.2014 (sak 123/14) beskriver fremgangsmåten for ROS-
analysen.

Mulige uønskede hendelser sorteres ut i fra en gener ell/teoretisk vurdering av hendelser som direkte
kan påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene (hhv. konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista,
men som ikke er til stede i planområdet eller i planen, kvitteres ut i kolonnen "Aktuelt?" og
kommenteres kun unntaksvis.

2.1 Vurdering av sannsynlighet
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt inn i følgende kategorier:

Begrep Frekvens

Lite sannsynlig (1) Mindre enn en gang i løpet av 50 år.
(Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men
det er en teoretisk sjanse.)

Mindre sannsynlig (2) Mellom en gang i løpet av 1 0 år og en gang i løpet av 50 år.
(Kan skje (ikke usannsynlig).)

Sannsynlig (3) Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 1 0 år.
(Kan skje av og til; periodisk hendelse.)

Meget sannsynlig (4) Mer enn en gang i løpet av ett år.
(Kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede.)

Tabell 1 Sannsynlighetsvurdering.

2.2 Vurdering av konsekvenser
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt inn i følgende kategorier:

Begrep A: Liv/Helse B: Miljø C: Materielle verdier / Økonomisk
tap

Ufarlig (1) Ingen
personskade

Ingen skade Midlertidig driftsstans, kun mindre
forsinkelser, ikke behov for
reservesystemer.

En viss fare (2) Få og små
personskader

Mindre skader, lokale
skader

Midlertidig driftsstans, mindre lokale
skader dersom det ikke finnes
reservesystemer/ alternativer.
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Kritisk (3) Personskader Omfattende skader,
regionale
konsekvenser med
restitusjonstid < 1 år

Driftsstans i flere døgn.

Farlig (4) Alvorlige skadde
og dødsfall (en
person)

Alvorlige skader,
regionale
konsekvenser med
restitusjonstid > 1 år

Driftsstans over lengre tid, andre
avhengige systemer rammes
midlertidig.

Katastrofalt (5) Flere døde Svært alvorlige og
langvarige skader,
uopprettelig
miljøskade

Permanent driftstans, avhengige
systemer settes permanent ut av
drift.

Tabell 2 Konsekvensvurdering.

2.3 Gradering av risiko
Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsy nlighet og konsekvens er gitt i tabell 3 nedenfor:

Konsekvens/

Sannsynlighet

Ufarlig (1 ) En viss fare (2) Kritisk (3) Farlig (4) Katastrofalt (5)

Meget sannsynlig (4)
4 8 12 16 20

Sannsynlig (3)
3 6 9 12 15

Mindre sannsynlig (2)
2 4 6 8 10

Lite sannsynlig (1 )
1 2 3 4 5

Tabell 3 Samlet risikovurdering

Hendelser i røde felt: Uakseptabel risiko; tiltak må iverksettes for å redusere denne ned til gul
eller grønn. Høy risikograd.

Hendelser i gule felt: Indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer
risiko. Middels risikograd.

Hendelser i grønne felt: Akseptabel risiko. Lav risikograd.

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gi r effekt eller er mulig, vurderes
tiltak som begrenser konsekvensene.
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3 Analyse – Uønskede hendels er, konsekvenser og tiltak

3.1 Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak
Bruttoliste med mulige uønskede hendelser er sammenfattet i tabell 4 i det følgende.

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Konsekvens Risiko

A B C

Natur- og miljøforhold

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
1. Masseras/-skred Ja Mindre

sannsynlig
(2)

En viss
fare (2)

- - Lav (4)

Kommentar/Tiltak:
Det er ikke registrert skredhendelser eller angitt fare- eller aktsomhetsområder for skred innenfor
planområdet (ref. skrednett.no). Planområdet ligger i all hovedsak over marin grense og det er
derfor heller ikke registrert fareområde for kvikkleire her.

Det kan være fare for steinsprang i tilknytning til veggene i uttaksområdet.

2. Snø-/isras Nei
3. Flomras Nei
4. Elveflom Nei
Kommentar/Tiltak:
Det er ikke utarbeidet flomsonekart for planområdet. På bakgrunn av planområdets beliggenhet i
høyde og avstand til nærliggende elver/vassdrag er de t ikke ansett som sannsynlig at området vil
kunne oversvømmes.

5. Tidevannsflom Nei
6. Radongass Ja Mindre

sannsynlig
(2)

Kritisk
(3)

- - Middels
(6)

Kommentar/Tiltak:
Det er ikke foretatt radonundersøkelser. NGU akts omhetskart viser at planområdet hovedsakelig er
klassifisert i moderat til lav aktsomhetsklasse. En mindre del av området er imidlertid klassifisert
som usikker . Forholdet til radon sikres gjennom TEK1 0 (byggteknisk forskrift) § 13-5.

Vær, vindeksponering. Er området:
7. Vindutsatt Nei
8. Nedbørutsatt Nei

Natur- og kulturområder:
9. Sårbar flora Ja Lite

sannsynlig
(1 )

- En viss
fare (2)

- Lav (2)
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Kommentar/Tiltak:
Naturmangfold er eget tema i konsekvensutredningen (KU) til planforslaget, hvor
produksjonsskogen er vurdert som eget delområde: Planforslaget er vurdert til å gi arealbeslag som
betyr at eksisterende naturmangfold utgår, medføre tap av økosystemtjenester som CO -
magasinering og rensing av overvann og medfør e påvirkning på hensynskrevende rødlisteart i
Somdalen. Konsekvensen av tiltaket for de tte delområdet er imidlertid vurdert til liten negativ
konsekvens og det er ikke vurdert som nødvendig å gjennomføre tiltak i denne forbindelse.

10. Sårbar fauna/fisk Ja Sannsynlig
(3)

- Kritisk
(3)

- Høy (9)

Kommentar/Tiltak:
Påvirkningsfølsom elvemusling er registrert i va ssdrag innenfor influensområdet til planen. Jf. pkt.
12.

Vassdrag er et eget tema i konsekvensutredningen (KU) til planforslaget, jf. kap. 7.5, basert på
temarapport om naturmangfold (vedlegg 4 til planforslaget). Her er Somma m/Breitjern og
Ådalselva (nedstrøms planområdet) vurdert som egne delområder. Sistnevnte er leveområde for
påvirkningsfølsom elvemusling med stor verdi.

Tiltakene som foreslås i planen vil kunne medføre negative konsekvenser for vassdraget. Det må
iverksettes avbøtende tiltak som reduserer faren for at pukkverksdriften gir negative konsekvenser
for vassdragene, herunder redusere avrenning av forurenset vann til vassdrag, etablere buffersone
mot vassdrag for å bevare kantvegetasjonen langs va ssdraget og redusere partikkelflukt til vann i
forbindelse med knusing av fjell.

11. Verneområder Nei
Kommentar/Tiltak:
Det er ikke registrert forslag til vern eller vernede områder i nærliggende områder til planen.

12. Vassdragsområder Nei
Kommentar/Tiltak:
Se pkt. 10 ovenfor.

13. Automatisk fredete
kulturminner (AFK,
fornminner)

Nei

Kommentar/Tiltak:
Buskerud fylkeskommune har befart området med t anke på automatisk fredet e kulturminner og har
registrert kullgroper innenfor den varslede planav grensningen. I etterkant av registreringen er
imidlertid planavgrensningen endret slik at kult urminnene ikke lenger ligger innenfor planområdet.
Gjennomføring av tiltakene i planen vil ikke gi negative konsekvenser for de automatisk fredete
kulturminnene. Kulturminneloven § 8 annet ledd gjelder like fullt.

14. Kulturminne/-miljø Nei
Kommentar/Tiltak:
Det er registrert flere kulturminner fra nyere tid i nærheten av planområdet. Tiltakene som planen
legger til rette for vil så langt en kan se ikke gi negative konsekvenser for kulturminner eller
kulturmiljø.
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Menneskeskapte forhold

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
15. Vei, bru, knutepunkt Nei
Kommentar/Tiltak:
Eksisterende avkjørsel fra E1 6 t il Samsjøveien skal benyttes. Det anlegges ny adkomstveg fra
første stikkvei etter avkjørselen, samt at det på strekningen på Samsjøveien frem til stikkveien
tilrettelegges for etablering av fortau.

16. Havn, kaianlegg Nei
17. Sykehus/-hjem, kirke Nei
18. Brann/politi/sivilforsvar Nei
19. Kraftforsyning Ja Lite

sannsynlig
(1 )

- - En viss
fare (2)

Lav (2)

Kommentar/Tiltak:
Høyspenttrasé krysser Samsjøveien ca. 800 meter fra E16, men blir ikke berørt av planforslaget.
Planforslaget fører heller ikke til endringe r på eksisterende anlegg for EL og tele langs
Samsjøveien. Ved anleggsgjennomføring for etablering av fortau langs Samsjøveien må det tas
hensyn til eksisterende anlegg.

20. Vannforsyning Ja Mindre
sannsynlig

(2)

Kritisk
(3)

Kritisk
(3)

Kritisk
(3)

Middels
(6)

Kommentar/Tiltak:
De enkelte boligene i området har vannforsyning fra private brønner. Disse blir ikke direkte berørt
av planforslaget. Ved anleggelse av ny adkomstv eg på tvers av myrdraget vest for pukkverket må
det sikres at dette ikke får innvirkning på vannforsyningene.

Pukkverksdriften kan påvirke grunnvannsstanden i området. Det må settes en begrensning på tillatt
uttaksdybde i pukkverket for å unngå dette. Dette skal sikres i reguleringsbestemmelsene.

21. Forsvarsområde Nei
22. Tilfluktsrom Nei
23. Område for idrett/lek Nei
24. Park/rekreasjons-
område

Ja Sannsynlig
(3)

En viss
fare (2)

- - Middels
(6)

Kommentar/Tiltak:
Planlagt adkomstveg krysser stier, turveier og sk iløype i området flere steder. Planforslaget
medfører inngrep i natur og landskap som påvirker opplevelsen i forhold til friluftsliv og rekreasjon.
Lokale stier, turvei- og skiløypenett i området må sikres gjennom reguleringsbestemmelsene, slik at
disse blir ivaretatt ved gjennomføring av planen.

25. Vannområde for
friluftsliv

Nei

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
26. Akutt forurensning Nei
Kommentar/Tiltak:
Tiltakene i planen er en utvidelse av ek sisterende pukkverksdrift. Se pkt. 37.
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27. Permanent
forurensning

Nei

28. Støv og støy; industri Nei
Kommentar/Tiltak:
Tiltakene i planen er en utvidelse av ek sisterende pukkverksdrift. Se pkt. 39.

29. Støv og støy; trafikk Nei
Kommentar/Tiltak:
Tiltakene i planen er en utvidelse av ek sisterende pukkverksdrift. Se pkt. 38.

30. Støy; andre kilder Nei
Kommentar/Tiltak:
Tiltakene i planen er en utvidelse av ek sisterende pukkverksdrift. Se pkt. 39.
31. Forurenset grunn Nei
32. Forurensning i sjø Nei
33. Høyspentlinje (em
stråling)

Nei

Kommentar/Tiltak:
Høyspenttrasé krysser planområdet. Planen inneholder imidlertid ikke tiltak som berøres av
hensynet til elektromagnetisk stråling her og temaet anses således som ikke relevant.

34. Risikofylt industri m.m.
(kjemikalier/eksplosiver,
olje/gass, radioaktivitet)

Nei

35. Avfallsbehandling Nei
36. Oljekatastrofeområde Nei

Medfører planen/tiltaket:
37. Fare for akutt
forurensning

Ja Sannsynlig
(3)

- Farlig
(4)

- Høy
(12)

Kommentar/Tiltak:
Planforslaget medfører risiko for akutte utslipp av drivstoff m.m. som følge av uhell og risiko for
avrenning av forurensende partikler fra området. Det skal iverksettes tiltak som reduserer faren for
slikt utslipp, og som håndterer avrenningen på en forsvarlig måte. Dette må sikres gjennom
reguleringsbestemmelsene.

38. Støy og støv fra trafikk Nei
Kommentar/Tiltak:
Det er utarbeidet en støyrapport i forbindelse med planarbeidet, som tar for seg vegtrafikkstøy.
Rapporten viser en overskridelse av grenseverd ier ved fasader til støyfølsomme bygninger nær
E1 6, men som i hovedsak ikke skjer gjennom tr afikk til pukkverket. Det konkluderes med at
konsekvensen av veitrafikkstøy som fø lge av planforslaget "er neglisjerbar".

39. Støy og støv fra andre
kilder

Ja Sannsynlig
(3)

En viss
fare (2)

En viss
fare (2)

- Middels
(6)

Kommentar/Tiltak:
Det er utarbeidet en støyrapport i forbindelse med pl anarbeidet, som tar for seg støy fra pukkverket.
Rapporten viser at utvidelsen av pukkve rket ikke anses å ha noen store negative
støykonsekvenser.
Pukkverksdriften genererer utslipp av støv til omgivelsene (partikkelflukt). Det må iverksettes tiltak
som reduserer partikkelflukt. Dette skal be skrives i driftsplan for pukkverket.
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40. Forurensning i sjø Nei
41. Risikofylt industri m.m.
(kjemikalier/eksplosiver
osv.)

Ja Lite
sannsynlig

(1 )

Farlig
(4)

En viss
fare (2)

- Middels
(4)

Kommentar/Tiltak:
Det forutsettes at sprengstoff håndteres etter gjeldende regelverk. Driftsplan skal beskrive
driveretninger for sikker drift.

Det er utarbeidet en vibrasjonsvurdering basert på salverapporter i forbindelse med planarbeidet.
Beregningene i rapporten viser resultater langt under de foreløpige grenseverdiene satt for
sprengning og anleggsarbeid på området. Det er vurdert at det er lite sannsynlighet for at
sprengningene i pukkverket genererer by gningsskader på de nærmeste boligene.

Transport. Er det risiko for:
42. Ulykke med farlig gods Nei
43. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området

Nei

Trafikksikkerhet.
44. Ulykke i av-/påkjørsler Ja Mindre

sannsynlig
(2)

Kritisk
(3)

- - Middels
(6)

Kommentar/Tiltak:
Generell ulykkesrisiko ved trafikk. Det er ut arbeidet en trafikkanalyse i forbindelse med
planarbeidet. Analysens anbefaling må følges opp i pl anforslaget for å redusere risikoen for ulykke i
av-/påkjørsler.

45. Ulykke med
gående/syklende

Ja Mindre
sannsynlig

(2)

Kritisk
(3)

- - Middels
(6)

Kommentar/Tiltak:
Jf. pkt. 44 ovenfor. Tilsvarende oppfølging gj elder for ulykke med gående/syklende.

46. Ulykke ved
anleggsgjennomføring

Ja Lite
sannsynlig

(1 )

Kritisk
(3)

- - Lav (3)

Kommentar/Tiltak:
Det er en teoretisk mulighet for ulykker ved anleggsgjennomføring. Denne risikoen reduseres ved
gode rutiner og tilstrekkelig sikring av anleggsområdet.

47. Andre ulykkespunkter Nei

Andre forhold
48. Sabotasje og
terrorhandlinger:
- er tiltaket i seg selv et
sabotasje-/terrormål?

Nei

- er det potensielle
sabotasje-/terrormål i
nærheten?

Nei
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49. Regulerte
vannmagasiner med
spesiell fare for usikker is,
endringer i vannstand m.m.

Nei

50. Naturlige
terrengformasjoner som
utgjør spesiell fare (stup
etc.)

Nei

51 . Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.

Ja Lite
sannsynlig

(1 )

Kritisk
(3)

Lav (3)

Kommentar/Tiltak:
Bruddkanter er forutsatt sikret iht. mineralloven.

52. Spesielle forhold ved
utbygging/gjennomføring

Nei

Tabell 4 Bruttoliste mulige uønskete hendelser

3.2 Oppsummering
Hendelsene identifisert i tabell 4 ovenfor og som er vurdert til å innebære risiko er plassert i
risikomatrisen i det følgende:

Konsekvens/

Sannsynlighet

Ufarlig (1 ) En viss fare (2) Kritisk (3) Farlig (4) Katastrofalt (5)

Meget sannsynlig (4)

Sannsynlig (3)
24 10 37

Mindre sannsynlig (2)
1 6, 20, 44, 45

Lite sannsynlig (1 )
9, 19 46, 51 41

Tabell 5 Hendelser oppsummert i risikomatrise

ROS-analysen har identifisert 1 3 relevante hendelser, hvor av 5 utgjør lav risiko (grønne felt), 6 utgjør
en middels risiko (gule felt) og 2 utgjør en høy risiko (røde felt).
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4 Resultat

Tabell 6 viser en sammenstilling av resultatene fra risikoanalysen, fordelt på tema/risikoforhold og
risikovurdering:

Tema: Risikovurdering:
Sårbar fauna/fisk (10) Høy risiko
Fare for akutt forurensning (37) Høy risiko
Radongass (6) Middels risiko
Vannforsyning (20) Middels risiko
Park/rekreasjonsområde (24) Middels risiko
Risikofylt industri m.m. (kjemikalier/eksplosiver osv.) (41) Middels risiko
Ulykke i av-/påkjørsler (44) Middels risiko
Ulykke med gående/syklende (45) Middels risiko
Masseras/-skred (1) Lav risiko
Sårbar flora (9) Lav risiko
Kraftforsyning (19) Lav risiko
Ulykke ved anleggsgjennomføring (46) Lav risiko
Gruver, åpne sjakter, steintipper etc. (51) Lav risiko

Tabell 6 Oppsummering tema og risikovurdering

De avdekkede hendelsene utgjør forhold som kan på virkes i planleggingen, slik at risikosituasjonen
kan gjøres akseptabel. Det er således ikke frem kommet risikoforhold som gjør at området anses
uegnet for den planlagte utbyggingen.

Det skal presiseres at tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva
ROS-analysen viser, f.eks. grunnforur ensning, støy og luftforurensning.
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4. met.no – eKlima
( http://sharki.oslo.dnmi.no/portal/page?_ pageid=73,39035,73 _39049&_dad=por tal&_schema=
PORTAL )

5. seNorge.no ( http://www.senorge.no/ )

6. NGU – Arealis ( http://geo.ngu.no/kart/arealis/ )

7. NVE – skrednett.no ( http://www.skrednett.no/ )
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Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers 

kommentar 

Rådmannens 

kommentar 

1 Fylkesmannen i Buskerud 

1.1 Ber om at det innarbeides 

krav om etablering av 

sedimenteringsdam for å 

redusere risiko for uheldig 

avrenning og forurensning til 

Somma. 

 

Anbefalingen 

imøtekommes, og krav 

innarbeides i 

reguleringsbestemmelsene. 

Sedimenteringsdam/grøft 

etableres i GV3.  

COWI justerer 

planbestemmelse § 3.2.2 

for å imøtekomme krav. 

1.2 Minner om at pukkverksdrift 

er meldepliktig jfr. § 30-11 i 

forskrift om begrensing av 

forurensinger. Fylkesmannen 

vil på bakgrunn av melding 

avgjøre om virksomheten må 

ha særskilt utslippstillatelse, 

Tas til etterretning. Virksomheten vil 

etterfølge krav, søknad 

innsendes. (COWI / 

Forslagsstiller) 
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jfr. § 30-2. 

 

1.3 Ber om at kommunen 

vurderer mer begrenset 

periode for når det kan foregå 

tungtrafikk til og fra 

pukkverket da trafikk på 

kveld og natt vil være 

belastende for de som bor 

langs adkomstveien. 

 

Bestemmelser for 

driftstider diskuteres og 

avklares med kommunen. 

Forslagsstiller ønsker å 

komme frem til en løsning 

som er tilpasset 

virksomhetens behov 

samtidig som det tas 

hensyn til beboerne langs 

vegen. 

 

Direktoratet for 

mineralforvaltning 

(DMF) er overordnet 

myndighet. I samband 

med søknad om 

konsesjon vil det 

vurderes om driftsplan 

for anlegget i 

tilstrekkelig grad kan 

fastsette anleggets 

driftstider. 

Reguleringsplan er et 

statisk verktøy mens 

driftsplanen håndterer 

nødvendige justeringer. 

Dermed mener vi det er 

mer hensiktsmessig å 

fastsette driftstider i 

driftsplan.  Ringerike 

kommune (RK) vil 

kontakte DMF 

vedrørende 

Formannskapets vedtak 

og hvordan vi løser dette 

best.   

1.4 Forutsetter at kommunen 

sammen med 

vegmyndighetene kommer 

frem til en løsning som 

ivaretar de myke trafikantene 

ved kryssing mot fortau. 

 

Løsning utarbeides jf. 

kommunens retningslinjer 

om avklares med 

kommunen ifbm. 

byggesøknad. 

RK vil ta kontakt med 

Statens vegvesen samt 

Fylkesmannen 

vedrørende deres krav. 

Argumentasjon for å 

opprettholde 

planforslagets plassering 

av fortau samt ikke å 

stille krav om sikker 

kryssing av E16 er m.a.: 

 

 Tiltaket vil ikke øke 

antall myke 

trafikanter.  

 Tiltaket vil ikke 

generere vesentlig 

økt trafikk til X 

Ådalsvei/Samsjøvei.  

 Skolebarn krysser 

ikke E16, skolebuss 

plukker opp barna i 

Sommaveien. 

 

2 Buskerud fylkeskommune 
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2.1 Registrerte kulturminner i 

området kommer ikke i 

konflikt med planforslaget. 

Har derfor ingen merknader 

til planen. 

 

Tas til orientering. Ingen kommentar 

3 Direktoratet for mineralforvaltning 

3.1 Ber om at det ikke spesifiseres 

en rekkefølge på revegetering 

ut fra gitte punkt eller grenser 

i uttaket. Årsaken er at 

driftsmessige og bergfaglige 

forhold må vurderes som en 

del av driftsplanleggingen, og 

at driftstretning kan variere 

underveis i utakksperioden. 

Anbefaler derfor at krav om 

revegetering kun spesifiseres 

til å gjelde for de områdene i 

bruddet som til enhver tid er 

ferdig utdrevet. 

 

Intensjonene med 

bestemmelsen samsvarer 

godt med direktoratets 

anbefaling. Det vurderes 

om bestemmelsen kan 

omformuleres slik at det 

fremgår klart at 

revegetering kun skal 

gjøres der det ikke 

kommer i konflikt med 

driftshensyn. 

COWI vil justere § 1.1.5 

slik at innspill samsvarer 

med DMF sin 

anbefaling. 

 

 

3.2 Anbefaler at bestemmelsene 

viser til følgende "… Drift 

skal skje iht. bestemmelser i 

mineralloven med gjeldende 

forskrifter, samt vilkår i 

tillatelse etter loven. 

Direktoratet for 

mineralforvaltning (DMF) er 

myndighet etter mineralloven 

…". 

 

Anbefalingen 

imøtekommes, og 

henvisning innarbeides i 

reguleringsbestemmelsene. 

Ingen kommentar utover 

at RK vil ta kontakt med 

DMF i forkant av 

planens 2. gangs 

behandling vedrørende 

driftsplan for område og 

gjeldende bestemmelser i 

mineralloven. 

 

RK vil da også sjekke ut 

om Kommunen er 

uttalemyndighet når 

DMF behandler 

driftsplaner. 

3.3 Påpeker at det er viktig å sette 

av tilstrekkelig areal til 

etablering av sikringstiltak 

rundt bruddet. Anbefaler at 

det angis en egen sikringssone 

med bredde 3-4 m på begge 

sider av gjerdet. 

 

Anbefalingen 

imøtekommes, men løses i 

reguleringsbestemmelsene 

ettersom plassering av 

sikringsgjerdet vil bli 

justert etter hvert som en 

jobber seg innover i 

bruddet. 

 

Sikring vil tas med i 

driftsplan for anlegget. 

COWI vil justere § 

1.1.4. Sikringskant må 

mht drift og sikkerhet 

være fleksibel i 

driftsfase.  

3.4 Planer for drift (uttaket), 

avslutning og istandsetting og 

krav om sikring, både under 

drift og etter avslutning, vil 

bli tatt hånd om i driftsplan. 

 

Konsesjonssøknad med 

driftsplan for periode på 5 

år blir utarbeidet og sendt 

til direktoratet for 

mineralforvaltning så snart 

reguleringsplanen er 

stadfestet. 

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 
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4 Statens vegvesen 

4.1 Påpeker en trykkfeil i 

trafikkrapporten. 

 

Feilen rettes. Ingen kommentar 

4.2 Begrensning på årlig uttak må 

tas med i 

reguleringsbestemmelsene. 

 

Viser til merknad fra 

direktoratet for 

mineralforvaltning. Det 

skal utarbeides driftsplan 

for uttaket. Denne skal 

rulleres hvert femte år, og 

følge konsesjonssøknaden. 

Det er DMF som ved 

behandling av 

konsesjonssøknaden 

fastsetter hvor stort årlig 

uttak som tillates. Se punkt 

3.2 og 3.4 over. 

 

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 

 

4.3 Mener det må reguleres og 

opparbeides en gangadkomst 

mellom foreslått fortau og 

busslommene v/E16. 

Herunder trafikksikker 

kryssing av E16 til 

busslommene på vestre side 

av E16. 

 

Det er nærliggende å se for 

seg at et aktuelt tiltak for 

sikker kryssing av E16 vil 

være å markere en 

fotgjengerovergang med 

skilting og markering i 

kjørebanen. Dette er ikke 

et tiltak som hjemles i 

reguleringsplaner jf. PBL. 

 

Reguleringsplan vil være 

det rette styringsverktøyet 

dersom en ser for seg mer 

omfattende tiltak som 

over/-eller underganger. I 

så fall må en del av E16 

tas med i 

reguleringsplanen for 

Somma pukkverk. Det bør 

være mulig å komme frem 

til en løsning som ikke 

krever at en privat aktør 

regulerer offentlige 

trafikksikkerhetstiltak på 

Vegvesenets grunn. 

 

Når det gjelder 

forbindelsen til 

busslommen på østsiden 

av vegen bør det 

diskuteres om det er 

tilstrekkelig med enkel 

forbedring av dagens sti i 

RK vil ta kontakt med 

Statens vegvesen samt 

Fylkesmannen 

vedrørende deres krav. 

Argumentasjon for å 

opprettholde 

planforslagets plassering 

av fortau samt ikke å 

stille krav om sikker 

kryssing av E16 er m.a.: 

 

 Tiltaket vil ikke øke 

antall myke 

trafikanter.  

 Tiltaket vil ikke 

generere vesentlig 

økt trafikk til X 

Ådalsvei/Samsjøvei.  

 Skolebarn krysser 

ikke E16, skolebuss 

plukker opp barna i 

Sommaveien. 

 

RK vil ta kontakt med 

grunneier gnr.275/4, der 

eksisterende sti til 

busslomme befinner seg 

vil kontaktes og det skal 

ses nærmere på løsning. 

Mulig vi kan se dette i 

sammenheng ved nytt 

boligområde som ligger 
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dialog med berørte 

grunneiere. Dette bør 

kunne løses uten at det må 

hjemles i en 

reguleringsplan. 

 

inne i Kommuneplanens 

areal på sørsiden av 

Samsjøveien. 

4.4 Anbefaler at foreslått fortau 

legges på motsatt side av 

Samsjøveien for å unngå at 

mye trafikanter må krysse 

veien nærme krysset til E16, 

samt at det illustreres hvordan 

myke trafikanter kan krysse 

den nye adkomstvegen på en 

sikker måte. 

 

Dersom kommunen 

vurderer at denne 

løsningen er sikrere enn 

den forslåtte løsningen 

flyttes fortauet til 

nordsiden av Samsjøveien. 

Fortau anbefales 

opprettholdt som 

foreslått i plankart for å 

ikke komme i konflikt 

med ny vei, eksisterende 

boligeiendom. I tillegg 

ligger det inne i 

kommuneplanens 

arealdel nytt 

boligområde på sørsiden 

av Samsjøveien, dette 

område vil generere flere 

myke trafikanter som på 

sikt vil kunne benytte 

opparbeidet fortau.  

 

COWI skal foreslå 

sikker kryssing av 

Samsjøvei. Kryssingen 

kan vurderes etablert 

med opphevet gangfelt i 

god sikker avstand til X 

Ådalsvei/Samsjøvei. 

5 Norges vassdrags- og energidirektorat 

5.1 Registrerer at kommunen i 

oversendelsesbrevet ikke har 

bedt NVE om bistand til 

vurdering av konkrete 

problemstillinger. Har derfor 

ikke behandlet planen, men er 

tilgjengelig for bistand ved 

konkret forespørsel. 

 

Tas til orientering. Ingen kommentar 

6 Mattilsynet 

6.1 Har ingen merknader. 

 

Tas til orientering. Ingen kommentar 

7 Kommuneoverlegen 

6.1 Ingen merknader til planen, 

men opplyser om at 

virksomhet knyttet til 

pukkverksdrift plikter å 

etterleve bestemmelsene i 

Folkehelselovens kap.3, 

Miljørettet helsevern, og 

Forskrift om miljørettet 

Tas til etterretning. Ingen kommentar 
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helsevern kap.3, Miljø- og 

helsekrav til lokaler, 

virksomheter og eiendommer, 

og kap.4. Administrative krav 

til virksomheter og 

eiendommer. 

 

8 Somdalen Vel 

8.1 Ber om at kommunen tar 

ansvar for vedlikeholdet av 

Samsjøveien som er i elendig 

forfatning etter tungtransport. 

Ber om at skolebarna og de 

myke trafikantene ivaretas. 

 

Vedlikeholdsbehov og 

tiltak diskuteres med 

kommunen. Det er også i 

pukkverkets interesser at 

Samsjøveien har 

akseptabel standard. 

Areal og byplankontoret 

vil diskutere med RK 

Teknisk forvaltning for å 

se nærmere på hvilke 

krav som kan stilles til 

forslagsstiller 

vedrørende oppgradering 

av Samsjøveien etter at 

ny vei tas i bruk.  

 

Myke trafikanter skal 

ivaretas innenfor 

planområdet. 

9 Hytteeiere v/Breitjern 

9.1 Ønsker ikke 

etablering/utvidelse av 

pukkverksvirksomhet i 

nærområdet. Det reduserer 

hytteeiernes tilgjengelighet til 

naturen og 

rekreasjonsmulighet 

betraktelig ved at de blir utsatt 

for støyforurensning. 

 

Stiller spørsmål til om den 

planlagte vollen på 2 meter vil 

være tilstrekkelig for å 

redusere støyen fra 

pukkverket, og stiller krav til 

at det etableres reelle 

støyreduserende tiltak. 

 

 

Som en del av 

konsekvensvurderingen er 

det utarbeidet en 

støyvurdering av dagens 

situasjon og planlagt 

videre drift med grunnlag i 

planforslaget som har 

ligget ute til høring. 

Støyberegningene viser at 

nærområdene blir bedre 

skjermet mot støy fra 

pukkverket med de 

avbøtende tiltakene som 

blir hjemlet i planen. 

 

Beregningene viser for 

øvrig at de støyfølsomme 

bygningene i området 

verken er eller blir utsatt 

for støyforurensing som 

fører til overskridelse av 

grenseverdien som er 

angitt i dagens lovverk og 

retningslinjer, med unntak 

av en hytte som ligger i 

vurderingssone for 

støyskjermingstiltak. Med 

etablering av voll blir også 

denne hytta utenfor gul 

sone. 

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 
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Ferdigvarer vil måtte 

lagres midlertidig i store 

hauger inne i pukkverket. 

Området bak vollen er et 

egnet sted til lagring av 

ferdigvarer. Disse haugene 

vil også vær svært 

effektive mht. 

støydemping. 

Plassering av 

deponeringsplass kan 

angis i plankartet. 

 

9.2 Mener at emisjonsverdier fra 

erfaringer og litteratur ikke er 

tilstrekkelig grunnlag for å 

utarbeide støyberegninger. 

Opplyser at det er støyen fra 

pigging/dunking, fylling oppi 

knusere og knusingen som 

forårsaker den mest 

plagsomme støyen. 

Forutsetter at kommunen 

påser at det foretas reelle 

støymålinger. 

 

Emisjonsverdiene som 

legges inn i 

støyberegningsmodellen 

omfatter all "typisk 

aktivitet" som foregår i et 

pukkverk, ikke bare støyen 

fra maskinene. De 

inkluderer også støyen fra 

stein som skraper mot 

lasteplan, steinknusing og 

støyen som hytteeierne 

beskriver som pigging og 

dunking etc. Ettersom 

erfaringstallene stammer 

fra utallige beregninger 

som er utført for denne 

typen tiltak kan vi med 

ganske stor sikkerhet si at 

forskjellen på støynivået 

fra denne typen aktivitet i 

de ulike pukkverkene vil 

være marginal. Vi mener 

derfor at det vil være 

unødvendig ressursbruk å 

sette opp 

støymålingsutstyr for å 

kvalitetssikre 

støyberegningene når 

utslaget etter all 

sannsynlighet knapt blir 

målbart. 

 

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 

 

Minner om at 

planforslaget stiller krav 

om at Klima- og 

miljøverndepartementets 

retningslinjer for støy 

overholdes. 

 

9.3 Presiserer at det er viktig at 

åpningstidene som ble angitt i 

formannskapets vedtak i sak 

37/16 blir stående, og at det 

ikke gis dispensasjon. 

 

Løsning med hensyn til 

åpningstider diskuteres 

med kommunen før 

sluttbehandling av planen. 

Driftsplan og rammer for 

driften vil diskuteres 

nærmere med DMF som 

overordnet myndighet. 
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9.4 Foreslår at bygging, drift og 

vedlikehold av den nye 

adkomstvegen dekkes av 

pukkverket slik at hytteeierne 

ikke belastes utover den 

veiavgiften de allerede 

betaler. Dersom det blir krevd 

vederlag fra hytteeierne for 

kjøring på den nye vegen 

mener de at de bør få fortsette 

å benytte Samsjøveien som 

adkomstveg til hyttene sine. 

 

Somma pukk etablerer og 

drifter den nye 

adkomstvegen. Ut fra 

tilbakemeldinger fra de 

fastboende anbefales det at 

hyttetrafikken benytter den 

nye adkomstvegen. 

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 

 

9.5 Ber om at kommunen ivaretar 

også hytteeiernes interesser, 

og at det iverksettes tiltak slik 

at ulempene blir minst mulig 

for alle. Påpeker at 

verdireduksjon av 

hytteeiendommene er en av 

ringvirkningene av å ha et 

pukkverk i nærheten. 

 

Avbøtende tiltak som 

gjelder hensynene som 

hytteeierne har 

kommentert er vurdert og 

ivaretatt i planforslaget 

innenfor rammene i 

gjeldene lover og 

retningslinjer. 

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 

 

10 Thor Bergsund Åsen 

10.1 Ber om at parsellen fra den 

nye adkomstvegen til 

bommen bør anlegges som 

landbruksveg klasse 3. 

 

Detaljprosjektering av 

vegen gjøres i forbindelse 

med byggesaksbehandling. 

Vegbredder og vegklasser 

vurderes og tilpasses 

behovet, og det er ikke 

usannsynlig at parsellen 

mot bommen vil få en 

profil som tilsvarer 

landbruksveg klasse 3. 

 

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 

 

11 Magne Raastad 

11.1 Samsjøveien fram til 

nåværende bom (kommunal 

veg) er ødelagt pga. 

tungtrafikk. Den må 

oppgraderes når tungtrafikken 

flyttes over på ny 

adkomstveg. Spør om det er 

kommunen eller pukkverket 

som skal dekke utgiftene til 

oppgradering. Minner om at 

dagens og fremtidig 

vedlikehold av vegen er en 

kommunal oppgave. 

 

Vedlikeholdsbehov og 

tiltak diskuteres med 

kommunen. Det er også i 

pukkverkets interesser at 

Samsjøveien har 

akseptabel standard. 

Areal og byplankontoret 

vil diskutere med RK 

Teknisk forvaltning for å 

se nærmere på hvilke 

krav som kan stilles til 

forslagsstiller 

vedrørende oppgradering 

av Samsjøveien etter at 

ny vei tas i bruk.  

 

11.2 Mener at det fortsatt skal være 

gratis å kjøre frem til 

Dette kan ikke styres ved 

hjelp av rammer og krav 

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 
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bommen, slik som på 

Samsjøveien. 

 

som angis i en arealplan. 

 

forslagstiller. 

 

11.3 Opplyser at det kjøres i 

gjennomsnitt 94 tømmerlass i 

året på Samsjøveien. 

 

Tas til orientering. Denne 

trafikken blir flyttet over 

på den nye vegen når den 

er etablert. 

 

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 

 

11.4 Opplyser at det er 136 hytter 

som benytter Samsjøveien 

som adkomstveg i dagens 

situasjon. (Ikke 170 slik det er 

opplyst i planbeskrivelsen). 

 

Tas til orientering. Ingen kommentar 

12 Johan Aslaksrud 

12.1 Mener at det fortsatt skal være 

gratis å kjøre frem til 

bommen, slik som på 

Samsjøveien. 

 

Dette kan ikke styres ved 

hjelp av rammer og krav 

som angis i en arealplan. 

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 

 

12.2 Forslår å etablere en høyere 

støyskjerm for å bidra til at 

Samsjøområdet beholder 

inntrykket av å være et 

fredelig og rolig område. 

 

Se svar på felles innspill 

fra hytteeiere i punkt 9.1 

over. 

 

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 

 

12.3 Mener at vedtak om driftstider 

8-16 og 8-15 er bra. Mener at 

avtale om justeringer i f.eks. 

fellesferier (roligere) og 

midtvinters (tåler litt mer 

støy) kan være fornuftig. 

 

Tas til orientering. Ingen kommentar 

12.3 Mener det er bra at grunneiere 

får utnytte ressursene, og at en 

bør sørge for at ulempene blir 

avhjulpet så alle kan leve godt 

med det. 

 

Tas til orientering.  

13 May Britt Bentzen Haugen 

13.1 Etableringen av ny vei vil 

medføre sprenging ca.100m 

fra huset. Dette må det tas 

hensyn til da sprenging lenger 

unna tidligere har medført 

ubehag. 

 

Det skal tas hensyn til 

nærliggende bebyggelse 

når det sprenges, både ved 

etablering av ny veg og 

ved drift inne i 

pukkverket. 

 

RK vil se på om pkt 

vedrørende støy i 

anleggsfase skal tas med 

i bestemmelsene. 

13.2 Påpeker at vannårer kan bli 

borte ved sprenging. Ber om 

vanngaranti fra Somma Pukk 

AS. 

Dersom vannårer blir 

skadet ved 

sprengningsarbeid vil 

skaden måtte erstattes av 

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 
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 den som har forårsaket 

uhellet. Dette er 

privatrettslige forhold som 

ikke kan styres ved hjelp 

av rammer og krav som 

angis i en arealplan. 

 

13.3 Ber om at Somma Pukk AS 

fortsetter å salte veien for å 

begrense støvplager. 

 

Tas til etterretning. Ingen kommentar 

14 Simen Pålerud 

14.1 Gjør oppmerksom på at 

Smiestien 11 har vannledning 

som krysser der ny 

adkomstveg er planlagt. 

 

Det skal tas hensyn til 

vannledningen ved 

prosjektering og etablering 

av ny adkomstveg. 

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 

 

15 Jorunn Gundhus 

15.1 Påpeker at støyberegningene 

er utført med grunnlag i 

emisjonsverdier fra erfaringer 

og litteratur, og at det ikke er 

foretatt målinger av støy. Ber 

om at det forhold vedrørende 

støy følges nøye opp dersom 

det gis konsesjon til drift i 

pukkverket. Støy henger 

sammen med sprenging og 

knusing, så tider for aktivitet 

er viktig. 

 

Se svar på felles innspill 

fra hytteeiere i punkt 9.2 

over.  

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 

 

15.2 Mener det er noen uavklarte 

spørsmål mht. den nye 

adkomstvegen for 

tungtransport og hytteeiere. 

 

Se svar på felles innspill 

fra hytteeiere i punkt 9.4 

over. 

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 

 

16 Svein Ludvigsen 

16.1 Påpeker at Samsjøveien må 

være trygg for de som ferdes 

der, også i perioden frem til 

ny adkomstveg til pukkverket 

er etablert. 

 

Det må tas hensyn til 

myke trafikanter ved 

kjøring til og fra 

pukkverket. Dette kan ikke 

styres ved hjelp av rammer 

og krav som angis i en 

arealplan. 

 

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 

 

16.2 Ber om en skriftlig bekreftelse 

på erstatning hvis sprenging i 

pukkverket medfører skader 

på bygg/innbo, eller 

forskyvninger i grunnen som 

medfører at 

Det er lite sannsynlig at 

sprenging inne i 

pukkverket vil medføre 

skade på bygg i området. 

Dersom det mot 

formodning skulle 

Innspillet er tilstrekkelig 

kommentert av 

forslagstiller. 
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drikkevannskilder/borehull 

går tomme for vann. 

 

forekomme uønskede 

hendelser vil eventuelle 

skader måtte erstattes av 

den som har forårsaket 

uhellet. Dette er 

privatrettslige forhold som 

ikke kan styres ved hjelp 

av rammer og krav som 

angis i en arealplan. 
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392 Detaljregulering for Somma pukkverk - 1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Forslag til 392 detaljregulering for Somma pukkverk sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Ved vedtak av detaljreguleringen tas det sikte på å oppheve de deler av gjeldende 

reguleringsplan 278-01 Somma skytebane i Ådal, som overlappes av ny plan.  

 

4. Før høring og offentlig ettersyn skal det innarbeides en rekkefølgebestemmelse om 

etablering av fortau langs Samsjøveien mellom busstopp og kryss mot ny adkomstveg, 

samt krav om avtale og godkjenning av tekniske planer før igangsetting.  

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

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

 

Sammendrag 

Detaljregulering for Somma Pukkverk legges fram for 1. gangsbehandling. Hensikten med 

planforslaget er å tilrettelegge for uttak av fjell til produksjon av pukk, samt å etablere ny 

adkomstveg til området. Området er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) i 

kommuneplanen. Det er utført konsekvensutredning etter forskrift om 

konsekvensutredninger, og dette inngår i planbeskrivelsen med vedlegg.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området består av skog og pukkverk. Det er ikke merka eller mye brukte stier i 

planområdet, bortsett fra de som krysser foreslått ny adkomstvei. Omkringliggende områder 

er attraktive for friluftsliv. Se oversiktskart og flyfoto på side 7 i planbeskrivelsen (vedlegg 

3).   



 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Cowi AS på vegne av forslagsstiller Somma pukk AS, 23.12.15.  

Planforslaget som foreligger til behandling følger som vedlegg 1-3 og består av:  

- Plankart, 2 utsnitt, merka 1. gangsbehandling, datert 15.02.2016.  

- Reguleringsbestemmelser, merka 1. gangsbehandling, datert 18.12.2016.  

- Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 15.02.2016.   

 

Dagens pukkverk er omtrent 16 daa. Foreslått areal regulert til steinbrudd og masseuttak er 

ca 70 daa, med uttak ned til nivå 200 moh. Uttakets varighet vil avhenge av etterspørsel i 

markedet. Med et årlig uttak på 25 000 m
3
 vil en kunne ha drift i pukkverket i ca 50 år. 

Etterbruk er angitt til LNF-formål, og det er gitt bestemmelse om istandsetting av området.  

 

Det foreslås å etablere ny adkomstveg til pukkverket. Denne vil være ca 3 km, ha 

skogsbilvegstandard, to kjørebaner og koble seg på Samsjøveien ved dagens bom. 

Samsjøveien foreslås stengt for gjennomføring, slik at hyttetrafikk, tømmertransport og all 

trafikk til pukkverket går via ny adkomstveg. Dette gir en mer trafikksikker løsning, og 

bedre forhold med tanke på støv og støy for beboere langs Samsjøveien.  

 

Planforslaget innebærer bevaring av naturmiljø øst for uttaksområdet og 

vegetasjonsskjerming rundt hele uttaksområdet.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet berører deler av reguleringsplan 278-01 Somma skytebane i Ådal, sist vedtatt 

20.08.2014. Ny adkomstveg berører veg til skytebanen. Kryssing er lagt inn i planforslaget. 

Planområdet for øvrig er uregulert.  

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Det ble i 2014 varsla oppstart av en større 

planavgrensning, slik at en i planprosessen skulle ha rom for å vurdere alternative traseer for 

ny adkomstveg. Planavgrensningen er nå redusert og tilpassa foreslått ny adkomstveg.   

 

Eiendomsforhold 

Størstedelen av planområdet ligger på gnr/bnr 275/2 som eies av Lars Groseth. Foreslått ny 

adkomstveg berører i tillegg gnr/bnr 275/4 eid av Johan Aslaksrud og 275/1 eid av Ole 

Alexander Heen. Forslagsstiller har avtale med grunneiere om planarbeidet.  

 

Uttalelser til planoppstart 

Kommunen varslet oppstart av planarbeidet og høring og offentlig ettersyn av forslag til 

planprogram til berørte parter i brev 19.03.2014. Oppstart ble kunngjort i Ringerikes Blad 

og på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 19 uttalelser. Uttalelsene ble oppsummert og 

kommentert av forslagstillers konsulent til sak om fastsetting av planprogrammet. Se 

vedlegg 3b. Her er uttalelsene også kort kommentert av rådmannen.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplan 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til LNF-område. 

Kommuneplanen er nå under revidering, og arealformål vil oppdateres i henhold til vedtatte 

reguleringsplaner, og reguleringsplaner som er i prosess der dette er aktuelt.  



 

Temautredning om mineralske råstoffer 

I forbindelse med revisjon av kommuneplanen er det utarbeida en temautredning om 

masseforvaltning. Utredninga ble behandla i formannskapet 18.08.2015, sak 88/15, og skal 

ligge til grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel. Punktene nedenfor lister opp 

sentrale punkter fra temautredninga:  

- En bærekraftig masseforvaltning 

- Sikre ressurser og uttaksområder for framtidige behov  

- Redusere miljø- og samfunnsbelastning 

- Utnytting av eksisterende uttak skal prioriteres framfor å åpne nye 

- Ringerike er en stor kommune med store avstander, og det bør være tilgang på 

byggeråstoffer flere steder 

- Det listes opp ulike hensyn som skal vurderes ved forslag om områder til 

råstoffutvinning. Disse temaene er vurdert i konsekvensutredningen for Somma 

pukkverk.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Grunneier fikk i 2007 tillatelse fra Ringerike kommune til å ta ut 10 000 m
3 
masser 

til bruk på vedlikehold på egne veier. 

 Midlertidig dispensasjon for uttak av masser ble gitt 15.08.12, delegasjonssak 

443/12. Bakgrunnen var ønske om utvidelse av uttaket, samt å ta ut masser for salg. 

Utarbeidelse av reguleringsplan var en av flere forutsetninger for dispensasjonen.   

 Formannskapet vedtok oppstart av planarbeidet i møte 11.03.14, sak 46/14, samt å 

sende forslag til planprogram på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. 

 Planprogram ble fastsatt av formannskapet i møte 17.06.14, sak 122/14. I tillegg til 

vedtak om fastsetting av planprogrammet fattet formannskapet følgende vedtak:  

Den midlertidige dispensasjonen som ble gitt 15.08.2012, sak 443/12 skal 

vurderes på nytt. Bakgrunnen for dette er omfang og innhold i uttalelsene som er 

kommet inn i forbindelse med planarbeidet for Somma pukkverk, samt at det ikke ble 

gjennomført nabovarsling ved behandling av dispensasjonssøknaden i 2012. I 

vurderinga skal behovet for avbøtende tiltak, med bakgrunn i dagens situasjon og 

innkomne uttalelser ses på.  

 

Juridiske forhold  

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven av 19.06.09, skal legges til 

grunn ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det skal i saken fremgå hva 

slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har 

hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er 

mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til føre – var – prinsippet. Man skal i saken 

innta en økosystemtilnærming og samlet belastning av tiltak i området skal vurderes. 

 

Mineralloven 

Tiltaket er omfattet av krav om driftskonsesjon etter mineralloven. Direktoratet for 

mineralforvaltning med bergmesteren for Svalbard (direktoratet) er konsesjonsmyndighet, 

og sender søknaden på høring blant annet til kommunen. Kommunens uttalelse i 

konsesjonssaker omhandler i hovedsak tiltakets forhold til plan- og bygningsloven. Somma 



pukk AS søkte om driftskonsesjon 19.12.2014. Per januar 2016 har kommunen fortsatt ikke 

fått saken til uttalelse. Forholdet til reguleringsplanen vil være sentralt i uttalelsen.  

 

Plan- og bygningsloven og søknadsplikt  

Byggesaksforskriften § 4-3 punkt f) gir mineralindustrien fritak for søknadsplikt etter plan- 

og bygningslovens byggesaksbestemmelser, såfremt tiltakene er i samsvar med 

reguleringsplan og det er gitt konsesjon etter mineralloven. Tilhørende byggverk er 

søknadspliktige på vanlig måte.  

 

Økonomiske forhold 

Tiltaket vil kunne gi økonomiske konsekvenser for kommunen i form av eventuelle bidrag 

til etablering av nytt fortau langs deler av Samsjøveien, og videre utgifter til drift og 

vedlikehold av dette. Eventuell fordeling av kostnader behandles ikke som en del av 

plansaken. For øvrig utløser planen trolig ingen økonomiske belastninger for kommunen.  

 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at det faktureres 

saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement.  

 

Behov for informasjon og høringer 

Iht. planprogrammet skal det holdes et åpent informasjonsmøte ved høring og offentlig 

ettersyn av planforslaget (pkt. 2.2). Forslagsstiller er ansvarlig for gjennomføring av dette.  

 

Rådmannens vurdering 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt, herunder at samtlige utredninger og 

vurderinger beskrevet i planprogrammet er tilfredsstillende gjennomført. 

 

Innkomne merknader 

Det kom relativt mange merknader til oppstart av planarbeidet, og flere uttrykte stor 

bekymring for konsekvenser av tiltaket. Dette gjaldt først og fremst miljøulemper i form av 

støv, støy, rystelser og trafikksikkerhet. Som det framgikk av uttalelsene i 2014 var det 

allerede da en del utfordringer med virksomheten som kunne gjøre det nødvendig med 

avbøtende tiltak.  

 

Det er nå utarbeida en konsekvensutredning for planen, hvor disse temaene er utredet og 

vurdert. Utredningen viser at det er behov for flere avbøtende tiltak for å sikre hensyn til 

miljø og samfunn. Gjennomføring av avbøtende tiltak foreslås sikret gjennom bruk av 

rekkefølgebestemmelser, og gjelder i hovedsak etablering av ny adkomstveg til pukkverket, 

omlegging av turveg, sikring, etablering av platting, jordvoll og grøft.  

 

Krav om tillatelse før videre uttak 

Som beskrevet under overskriften Juridiske forhold er mineralindustrien i utgangspunktet er 

fritatt for byggesaksbehandling, forutsatt at tiltaket er i tråd med vedtatt reguleringsplan. For 

å sikre at reguleringsplanens intensjoner og spesielt rekkefølgebestemmelser blir oppfylt, 

foreslås det at det i bestemmelsene stilles krav om godkjenning fra kommunen før videre 

uttak av masser.  

 

Midlertidig dispensasjon 



I 2012 ble det gitt en midlertidig dispensasjon for uttak av masser ved Somma pukkverk. 

Ved fastsetting av planprogrammet i 2014 vedtok formannskapet at dispensasjonen skulle 

vurderes på nytt, blant annet med bakgrunn i uttalelsene som kom ved varsel om oppstart av 

planarbeidet. I denne vurderingen skulle også behov for avbøtende tiltak vurderes.  

 

Rådmannen hadde møte med forslagsstiller og deres konsulenter i Cowi 09.12.2014, hvor 

blant annet vedtaket om ny vurdering av dispensasjonen ble tatt opp. Rådmannen hadde på 

det tidspunktet ikke hatt kapasitet til å følge opp vedtaket, men så at planarbeidet var godt i 

gang, og forutsatte at det ble holdt en rask framdrift videre.  

 

I perioden fra planprogrammet ble fastsatt 17.06.2014 til desember 2015 har forslagsstiller 

jobbet med å utarbeide et komplett planforslag. Det har vært noe dialog med kommunen 

underveis, og kommunen har fått oversendt to framdriftsplaner som begge har blitt 

forskjøvet i tid.  

 

Den midlertidige dispensasjonen gikk ut 15.08.2015. Forslagsstiller har opplyst at det ikke 

er knust stein i området etter uke 31 i 2015 (uke 31 var 27.07-02.08.2015). Forslagsstiller 

meldte 06.01.2016 om at det vil bli noe aktivitet i januar/februar. Begrunnelsen er at det i 

forbindelse med tidligere drift gjenstår noe opprydding. Dette innebærer å bore og sprenge 

vekk noe fjell, rette inn avsatser/paller og sikre større steinblokker/bruddkanter. Det som blir 

av sprengstein av dette blir knust. Forslagsstiller skriver at det er snakk om mindre mengder, 

men at arbeidet tar noe tid, og at det vil være noe vedlikehold av maskiner samtidig.  

  

Naturmangfold og grøntstruktur 

Som en del av konsekvensutredningen er det utarbeida en rapport om naturmangfold 

(vedlegg 3d), her inngår bl.a. vurdering av planforslaget iht. naturmangfoldloven kap. 2. 

Samlet vurdering er at planen har liten til ingen negativ konsekvens for naturmangfoldet.  

 

Støy 

Det er utarbeida en støyrapport for pukkverket (vedlegg 3f). Beregningen viser at 

støyfølsomme bygg i området ikke får støyøkning som fører til overskridelse av 

grenseverdien. Utvidelse av pukkverket anses ikke å ha noen store negative 

støykonsekvenser.  

 

Trafikksikkerhet 

Trafikkanalysen (vedlegg 3c) anslår dagens ÅDT i Samsjøveien til ca 350, herav ca 250 

knytta til trafikk til/fra boliger. ÅDT knytta til pukkverket vil øke fra dagens ca 10 til ca 50. 

Ny adkomstveg vil få en ÅDT på ca 100, med ca 50 % tunge kjøretøy.  

 

Planforslaget innebærer en overføring av tunge kjøretøy og hyttetrafikk til ny adkomstvei, 

noe som vil være positivt for boliger langs Samsjøveien. Ny vei kommer inn på Samsjøveien 

ca. 250 meter øst for krysset med E16. På denne strekningen blir det en økning i trafikk 

sammenlignet med dagens situasjon, og det meste av økningen vil være tunge kjøretøy. 

Denne strekningen nyttes blant annet som skolevei til og fra skolebussen.  

 

Trafikkanalysen konkluderer med at det er behov for egen løsning for myke trafikanter langs 

ytterste del av Samsjøveien, og at det må sørges for sikre krysningspunkt. I forslag til 

plankart er det vist fortau på denne strekningen, men forslagsstiller har ikke foreslått å 

knytte en rekkefølgebestemmelse til etablering av fortau.  



 

Med bakgrunn i trafikksikkerhet og en framtidig økning i tungtrafikk anser rådmannen at det 

bør knyttes en rekkefølgebestemmelse til etablering av fortau langs Samsjøveien mellom 

busstopp og kryss mot ny adkomstveg.  

 

Samlet vurdering 

Det er etterspørsel etter knuste masser i området, pga. utbygging av hytter, boliger og veger 

til skogsdrift o.l. Ved at det kan tas ut masser flere steder i kommunen, reduseres 

transportavstander og kostnader knytta til dette. Generelt vil det ofte være en fordel å 

fortsette igangværende uttak, framfor å åpne for uttak i nye områder. Dette av hensyn til 

naturmangfold og det å beholde sammenhengende og urørte naturområder. Dette er i tråd 

med føringer i kommuneplanens samfunnsdel og temautredning om masseforvaltning.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 

 

0. Oversiktskart 

1. Forslag til plankart 

2. Forslag til reguleringsbestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

a. Varsel om oppstart* 

b. Merknader oppstart og planprogram, oppsummert og kommentert* 

c. Trafikkanalyse* 

d. KU naturmangfold* 

e. KU landskapsbilde* 

f. Støyrapport* 

g. Vibrasjonsvurderinger* 

h. Arkeologisk rapport* 

i. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)* 

4. Dispensasjonsvedtak 15.08.2012* 

5. Saksframlegg ved fastsetting av planprogram*  

6. Fastsatt planprogram* 

 

Vedlegg med stjerne (*) er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger 

på Ipad og kommunens nettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift.  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.02.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Ingeborg Faller og Guro Skinnes 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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3502 HØNEFOSS
e-postadresse: postmottak@ringerike.kommune.no

Siv.ing. Bjørn Leifsen AS
Vågårdsveien 210

3516 HØNEFOSS

Delegasjonssak nr. 443/12

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
12/1157-12 19520/12 L12 15.08.2012

- GNR.275/2 – MIDLERTIDIG DISPENSASJON – ENDRING AV MASSEUTTAK.

Det vises til søknad mottatt 22.05.2012, vårt hørin gsbrev datert 18.06.2012 og mottatte
uttalelser fra Fylkesmannen i Buskerud, Statens Veg vesen og Direktoratet for
mineralforvaltning, samt mottatte tilleggsdokumenta sjon fra ansvarlig søker datert 13.08.2012.

Bakgrunn
Søknaden gjelder dispensasjon for utvidelse av mass etak på eiendom 275/2, samt salg av
masser.
Ringerike kommune godkjente i delegasjonssak 489/07 , datert 12.07.2007, uttak av stein for
knusing, som skulle benyttes til veivedlikehold på egne veier. Uttaket ligger inne i
skogområdene i Somdalen, ca. 3,3 km fra E16 langs e n skogsbilvei som tar av fra
Samsjøveien. Det ble antydet et uttak på ca. 10 000 m³ med masse. Det ble, ved behandlingen
etter Skogloven i 2007, sett positivt på bruken av stedlige masser til vedlikehold av egne
skogsbilveier, fra Landbrukskontoret og Byggesaksko ntorets side. Tiltaket ble sett på som ledd
i stedbunden næring, og kravet om dispensasjon ble derfor ikke relevant.

Hjemmelshaver av eiendom 275/2 har i forbindelse me d uttaket blitt sittende igjen med en del
overskuddsmasser som ønskes solgt. Videre ønskes et utvidet uttak av masser på eiendommen.
I søknad datert 22.05.2012, har ansvarlig søker, fo r utvidelsen og salg av masser, Sivilingeniør
Bjørn Leifsen AS, beskrevet at det nå søkes om utta k av fjell i størrelsesorden 10 000 m³ årlig.
Knusing og sortering av masser vil foregå med mobil t knuseverk og driftstiden vil være ca. 5
uker pr. år. Massene vil være til allmenn bruk som inkluderer kontinuerlig fritt salg. På
innsendte kart, fra ansvarlig søker, vises dagens b rudd, og fremtidig brudd ved et uttak på 10
000 m³ pr. år i tre år fremover. I følge ansvarlig søker er avstanden fra bruddkanten til vassdrag
ca. 130 m til Breitjern og ca170 m til elva Somma. Terrenget mellom uttaket og vassdraget er
hellende ned mot sistnevnte, men med gode mulighete r for å kontrollere eventuell avrenning
fra uttaket.

Masseuttak faller inn under det som skal vurderes e tter § 4 i forskrift om
konsekvensutredninger, da masseuttak er nevnt i ved legg II pkt. nr. 10. Det kreves utarbeidelse
av ny reguleringsplan som må gjennom en fullstendig planprosess med konsekvensutredning.
25.04.2012 ble det avholdt oppstartsmøte for ny reg uleringsplan på eiendom 275/2.
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Vurdering av dispensasjonsspørsmålet
Kommunen kan bare gi dispensasjon dersom hensynene bak forbudet eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt, og jfr. plan- og bygningslovens kap. 19 må
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større e nn ulempene.

Kommunens vurderinger i forhold til omsøkte dispens asjon er som følger:

Uttalelse fra Statens vegvesen
Statens vegvesen uttaler i sin uttalelse at tilkobl ing til overordnet vegnett og trafikksikkerhet er
de viktigste temaene i en slik sak for deres del.
Tilknytningspunktet til Europaveg 16 er opparbeidet med venstresvingefelt i primærvegen og
dråpe i sekundærvegen, og er etter vegvesenets vurd ering godt rustet til å håndtere den økte
trafikken som følger av omsøkte tiltak. Med bakgrun n i overnevnte kan ikke vegvesenet se at
det er vesentlige vegfaglige momenter som taler mot en midlertidig dispensasjon.

Støy
Det vises til mottatte tilleggsdokumentasjon fra an svarlig søker Bjørn Leifsen AS vedrørende
støy. Det er utarbeidet to støysonekart iht. rundsk riv T-1521. Ansvarlig søker har lagt de
strengeste grenseverdiene til grunn, da det vil vær e en del impulslyd i forbindelse med boring
og knusing. Bygningsmyndigheten finner støyutrednin gen så langt tilfredsstillende med tanke
på at støy vil ytterligere utredes i forbindelse me d reguleringsplanarbeidet.

Landskap
Masseuttak vil i alle tilfeller være et sår i lands kapet.
Kommunen kan ikke se at omsøkte utvidelse vil ha st ore negative konsekvenser for
landskapet, da det allerede drives uttak av masser i området.

Friluftsliv
Etter det kommunen har kjennskap til, finnes ingen stier eller skiløyper i området og området
direkte tilknyttet uttaket er i liten grad benyttet til friluftsliv eller rekreasjon.

Naturmangfoldloven
Når det gjelder prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfo ldloven, har bygningsmyndigheten vurdert
dette slik:

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget.
Kunnskapsgrunnlaget i denne saken vurderes å være g odt. På markslagskart for området ser
man at skog i området har lav bonitet. Det er ikke registrert rødlistearter eller prioriterte
naturtyper i området jfr. Artsdatabanken.no eller N aturbase.no. Hjemmelshaver/grunneier har
inngående kunnskap om området som har tilhørt famil ien gjennom flere generasjoner.
Grunneiers kunnskap og erfaringer vedrørende bruk o g samspill med naturen gjør at
bygningsmyndigheten anser prinsippet godt nok ivare tatt.

§ 9 Føre-var-prinsippet.
Siden kunnskapsgrunnlaget regnes som godt og det al lerede er godkjent drift i uttaket, vurderer
bygningsmyndigheten at det er liten sannsynlighet f or at det vil dukke opp uforutsette negative
konsekvenser av det omsøkte tiltaket. Føre-var-prin sippet er følgelig ivaretatt etter
bygningsmyndighetens oppfatning.
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§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning.
Dette prinsippet er viktig for den totale belastnin gen fra forstyrrelser og den samlede
belastningen økosystemet er eller vil bli utsatt fo r. Områdene rundt Samsjøen er et relativt
berørt område med allerede godkjent massetak og sto re utbygginger av fritidsboliger.
Bygningsmyndigheten vurderer den samlede belastning en å være allerede stor, men kan ikke
se at utvidelsen det her er snakk om vil øke den sa mlede belastningen i så vesentlig grad at det
forhindrer en midlertidig dispensasjon.

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Bygningsmyndigheten har vurdert dette prinsippet di t hen at dersom miljøforringelse i form av
skader på vegetasjon eller terreng utenfor omsøkte utvidelse oppstår, vil tiltakshaver selv måtte
betale for en eventuell gjenoppretting.

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Adkomsten til omsøkte massetak er opparbeidet med g rusvei. Dette er den samme veien som
benyttes til fritidsbebyggelsene i området og den e neste adkomsten inn i området.
Som alle andre massetak bygningsmyndigheten kjenner til vil massene transporteres ut via vei
og vi kan ikke se noen andre, mer miljøforsvarlige eller tilfredsstillende metoder enn dette.
Kommunen er innforstått med faren for avrenning, væ re seg fra maskiner eller støv.

Etter vurdering av overnevnte prinsipper i naturman gfoldlovens § 8-12, finner Ringerike
kommune v/ bygningsmyndigheten at prinsippene er go dt vurdert og ivaretatt.

Samla vurdering
Etter en helhetsvurdering av omsøkte tiltak finner bygningsmyndigheten å kunne gi midlertidig
dispensasjon, da vi bl.a. ikke kan se at tiltaket v il ha vesentlig negative konsekvenser for
landbruksinteresser av regional eller nasjonal kara kter. Ved å gi en dispensasjon kan driften
fortsette i påvente av reguleringsplanen, noe som a nses å ha stor betydning for lokalsamfunnet
i nærområdet. Dispensasjonen gis med vilkår som an gitt nedenfor.

Det er ikke gjennomført nabovarsling av dispensasjo nen, da grunneier selv eier områdene
rundt uttaket.

Vedtak:
I medhold av delegert myndighet, jfr. kommunens del egasjonsreglement vedtatt i Ringerike
kommunestyre 17. desember 1992 med senere endringer , gis dispensasjon fra
kommuneplanens § 2.1 med hjemmel i plan- og bygning slovens kap. 19 og søknaden
godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 20-1 på følgende betingelser:

1. Det forutsettes at driftskonsesjonen kompletteres o g fullføres/ godkjennes av Direktoratet
for mineralforvaltning.

2. Dispensasjon gis midlertidig inntil 3 år.

3. Boring og sprenging med tilhørende knusing skal kun foregå i tidsrom slik det er angitt i
Forurensningsforskriftens § 30-7 og § 30-8.

4. Vanlig drift av anlegget tillates i tidsrommet slik det er angitt i Forurensningsforskriftens §
30-7 og § 30-8.



4

5. Det tillates ikke drift i anlegget i helger (lørdag er og søndager) eller helligdager.

6. Dersom reguleringsplanarbeidet ikke fullføres innen 3 år skal området tilbakestilles
tilnærmet slik det var før uttaket.

7. Bruddkanten i uttaket forutsettes sikret forskrift smessig.

Når punkt 1 er oppfylt, kan arbeidene igangsettes.

Giro (Lars Groseth,) ettersendes for innbetaling av gebyr for saksbehandling: dispensasjoner:
kr 2 200,-.
(Betalingsregulativet i Ringerike kommune fastsette r de enkelte gebyrer og avgifter.
Betalingsregulativet ble vedtatt av kommunestyret 1 5.12.2011).

Alt arbeid skal følge plan- og bygningsloven, forsk rifter og øvrige bestemmelser. Dersom
innsendte planer er i strid med offentlige bestemme lser, gjelder bestemmelsene foran planene.

Se vedlagte orientering om klageadgang.

Med hilsen

Arne Hellum
enhetsleder byggesak

Saksbehandler: Henning Gulbrandsen
Telefon: 32117459
E-post: henning.gulbrandsen@ringerike.kommune.no

Kopi til:
Ringerike kommune, Areal og Byplankontoret v/ Guro Skinnes, her
Ringerike kommune, Kommunaltekniske tjenester (Vedl agt plantegning og kart)
Fylkesmannen i Buskerud, pb 1604, 3007 DRAMMEN
Statens Vegvesen region sør, Serviceboks 723, 4808 ARENDAL
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmestere n for Svalbard, pb 3021 Lade, 7441
TRONDHEIM
Ådal Landbruksservice, Vestre Ådal, 3516 HØNEFOSS
Lars Groseth, Somdalsgata 11, 3525 HALLINGBY



Statens vegvesen

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Landsdekkende regnskap

Postboks 723 Stoa

4808 ARENDAL Org.nr: 971 032081 981 5 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342

1 6/44489 - 1 4 24.1 0.201 6

Revidert planforslag - trekking av innsigelsen 0605 _392 - Somma pukkverk

Statens vegvesen har mottatt nytt forslag til reguleringsplan 1 8. oktober.

Forslaget inneholder en begrensning på årlig uttak på 50.000 tonn faste masser som etter

deres beregning tilsier 1 50.000 tonn. Det er e n grense som Statens vegvesen har forutsatt

skal gjelde.

Planforslaget inneholder gode forslag til gang/sykkelvegforbindelser for skolebarna.

Det skal opparbeides plass for skolebarna langs Sommavegen som skal benyttes på

morgenen og en gangveg til busslommen på østsiden av E1 6 som skolebarna skal bruke

ettermiddagen. Det vil også etableres en sykkelparkeing langs Sommavegen. Det er planlagt

gang/sykkelveg med 3 meters avstand fra vegen der fortau et er planlagt langs Samsjøvegen

inntil E1 6 og på andre siden av E1 6 bort til vestre busslomme langs E1 6 . Dette er vist på

planskisse i planbestemmelsen og gjengis i rekkefølgebestemmelsene.

Alle punktene er tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Staten vegvesen trekker med denne

vår innsigelse til reguleringsplanen.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør
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Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1 604, 3007 DRAMMEN
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/5711-1   Arkiv:   

 

Helhetlig oppgradering av Storgata 21, - "Regnbuen"  

 

Forslag til vedtak: 

1. Under forutsetning av at prosjektet lar seg realisere uten å komme i konflikt med 

«Forskrift om offentlige anskaffelser» inngår rådmannen nødvendige avtaler og 

kontrakt med HOME Ringerike og Energikanalen as om en helhetlig oppgradering av 

eiendommen Storgata 21 i tråd med saksframstillingen. 

2. De arbeider som gjennomføres skal prosjekteres innenfor den avsetning som gjøres i 

budsjett 2017. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret ba i sak 16/3527 rådmannen om å inngå en intensjonsavtale med HOME 

Ringerike og Energikanalen AS om en mulig helhetlig oppgradering av Storgata 21 (vedlegg 1). 

Likeledes at det ble gjennomført et forprosjekt for å etablere nødvendig beslutningsgrunnlag for 

endelig oppdrag, herunder beskrivelse av bygningenes tilstand (hovedbygning med tilstøtende 

arealer) samt kostnadsramme for ønskede tiltak.  

 

Beskrivelse av saken 

Storgata 21 ligger i den sørlige delen av Hønefoss sentrum, like ved Kvernbergsund bru. 

Eiendommen inneholder et bolighus og en og en sidebygning. De er sammenbygd med et 

lavere mellombygg. Bolighuset er et halvannenetasjes trehus med nyklassistiske detaljer.  

Bolighuset er trolig oppført i bindingsverk og har liggende panel. Taket er halvvalmet og er 

tekket med teglstein. Bolighuset har i hovedsak nyere vinduer. Sidebygningen er en pusset 

teglsteinsbygning. Fasadene illuderer liggende panel. De to bygningene er forbundet med et 

mellombygg som har en overbygget gang støttet opp av søyler. Mellombygget har dører med 

store smijernsbeslag. 

Storgata 21 ble bygget omkring 1900 som bolig for Otto Christophersen, som var prost i 

Hønefoss fra 1898 til 1928. Sidebygningen og mellombygget er fra 1915, tegnet av arkitekt 

Hurum. 



Huset ble testamentert til Hønefoss kommune I 1929 mot at enken etter Prosten fikk bo der 

så lenge hun levde, og at eiendommen så skulle benyttes som prestebolig for sognepresten i 

Hønefoss så lenge som statskirkeembetet eksisterte. Ringerike kommune påtok seg 

vedlikeholdsansvaret for bygningsmasse og hageanlegg.   

På grunn av boligens tilstand, og behov for å benytte eiendommen til annen kommunal 

virksomhet, stilte kommunen, i samråd med Thunsberg bispedømme annen bolig for prest til 

disposisjon i Owrensgate 31. 

1.1.2015 opphørte kommunens plikt til å holde tjenestebolig for prest, samtidig som 

boplikten for prester også opphørte. Det prosjektet som nå initieres, antas derfor ikke å 

komme i konflikt med tidligere testament.  

Storgata 21 er vurdert til å ha høy verneverdi i Ringerike kommunes kulturminneregistrering 

for Hønefoss sentrum. Anlegget er et godt eksempel på større villaer fra begynnelsen av 

1900-tallet. Bygningen har høy arkitektonisk verdi og har i hovedsak alle eldre bygningsdeler 

bevart. Bygningen vurderes også å ha kulturhistorisk verdi som tidligere prestebolig.  

Eiendommen ligger innenfor et område som er foreslått avsatt til hensynssone c) bevaring av 

kulturmiljø i kommuneplanens arealdel som nå er under rullering (ref. Ringerike kommune 

miljø/areal og utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune – vedlegg 2). 

Det har vært dialog mellom Ringerike kommune og kulturvernkonsulent i Buskerud 

fylkeskommune. Ringerike kommune har mottatt innspill knyttet til planlagte tiltak, og har 

selv utarbeidet et foreløpig svar som skal anses som et veiledende notat i forkant av søknad 

om tillatelse til gjennomføring av planlagt oppgradering (vedlegg 3). 

Ringerike kommune har, som andre kommuner, en viktig rolle overfor innbyggere som 

kunnskapsformidler og for påvirkning av holdninger knyttet til energibruk og energi- og 

klimatiltak. Dette er imidlertid et arbeid det er vanskelig for en kommune å utføre 

tilfredsstillende basert på egen kompetanse og ressurser. 

HOME Ringerike er en samarbeidsgruppe, bestående av energirådgiver, elektro og vvs. 

HOME Ringerike er en spin-off av det EU-finansierte forskningsprosjektet COHERENO 

(Collaboration for housing nZEB renovation). Gruppa har gjennomført et forprosjekt 

finansiert av Innovasjon Norge, der ett av prosjektmålene var inngåelse av avtale om et 

forbildeprosjekt knyttet til helhetlig oppgradering av en bolig. I denne forbindelse har HOME 

Ringerike besluttet å tilby Ringerike kommune et forbildeprosjekt utført uten fortjeneste. 

Dette da under forutsetning om å kunne bruke forbildeprosjektet som referanse i videre 

markedskommunikasjon. 

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken. Et av Husbankens 

hovedmål er å legge til rette for at flere boliger og bygg skal være tilpasset en stadig aldrende 

befolkning, og klima- og miljøutfordringene vi står overfor. Husbankens kompetanse-tilskudd 

til bærekraftig bolig- og byggekvalitet skal være en pådriver for utvikling og bruk av nye 

løsninger og metoder i bolig- og byggsektoren. 

Energikanalen AS har en tjenesteleveranseavtale med Ringerike kommune. Energikanalen 

leverer en uavhengig og gratis energirådgivningstjeneste overfor boligeiere. Samtidig bygger 

Energikanalen opp verdinettverk for samarbeidende aktører, for kompetanseutveksling 

mellom ulike fagmiljøer, bransjer og private- og offentlige aktører. Energikanalen bidrar også 

med tilførsel/etablering av utviklingsprosjekter som er relevant for innsatsområdet.  



Energikanalen AS er innvilget kompetansetilskudd fra Husbanken til «Formidling av 

erfaringer fra prosjekt for tverrfaglig samarbeidsmetodikk og visningshus». Målet med 

formidlingsprosjektet er å få flere bedrifter og boligeiere på Ringerike til å satse på helhetlig 

oppgradering av eneboliger, som et ledd i COHERENO-prosjektet. Prosjektet skal formidle 

resultater og erfaringer knyttet til fremtidsrettede energiløsninger for eneboliger, blant annet 

fra samarbeidsprosjektet HOME Ringerike og ved bruk av visningshus. 

 

Planlagte tiltak 

I forprosjektet er det foretatt befaringer fra HOME Ringerike, med byggeteknisk vurdering. 

Det er samtidig innhentet opplysninger om dagens bruker-/ansattbehov samt tanker om 

fleksibilitet ift eventuelle endrede fremtidige bruksbehov. 

Tidsvinduet for en totalrehabilitering synes å være tilstede. Bygningsmassen er fortsatt solid 

og vurderes til å utgjøre et godt utgangspunkt. Bygget har ingen påviste store skader. Det er 

noe synlige fukt og råteskader og noen, mindre alvorlige, setningsskader. Bygningen er 

generelt moden for omfattende rehabilitering. 

Plandisposisjonen gir fleksibilitet og vil trolig være egnet for både dagens og morgendagens 

bruk. Investeringer og vedlikehold foretatt etter bygningens oppførelse er «nedbetalt» og/eller 

kan ivaretas gjennom en helhetlig oppgradering. 

Ut fra byggeteknisk status og bruksbehov, er det utarbeidet en anbefalt tiltaksplan. 

Tiltaksplanen er hensyntatt hensiktsmessighet for en helhetlig oppgradering samt fokus på 

energi & miljø, bærekraftig byggeskikk og universell utforming. Den gamle presteboligen har 

høy verneverdi og er absolutt verdt å ta vare på for fremtiden. HOME Ringerike vurderer 

tilstanden og potensialet for en helhetlig oppgradering til bedre standard etter dagens krav, til 

å være godt tilstede. Det anses realistisk å gjennomføre en omfattende energirehabilitering 

kombinert med ivaretakelse av byggeskikk. Basert på bygningens rehabiliteringsbehov, synes 

en tiltaksplan for oppgradering til nivå for lavenergibolig hensiktsmessig (nivå 2 i Enovas 

støtteordning). 

Den anbefalte oppgraderingen vil også danne grunnlag for kompetanseutveksling på tvers av 

fag og sektorer, inkludert videregående skoleverk. Oppgraderingen vurderes samtidig til å 

være relevant for en rekke boligeiere, og da i særdeleshet eiere av eldre villaer og 

verneverdige bygg. Storgata 21 vurderes til å være svært godt egnet som forbildeprosjekt og 

visningshus. 

Den midtre delen av bygget er en tidligere stall, som pr i dag kun benyttes som lagerrom. For 

å øke bruksverdien og ivaretakelsen, anbefaler HOME Ringerike en ombygging av dette 

mellombygget. Det er således utarbeidet en skisse, der en glassfasade vil gi nødvendig tilgang 

på dagslys. 



 

Tiltaket vil igjen åpne for noe omdisponering av tilstøtende rom, slik at et mindre storkjøkken 

kan etableres. Dette vil i tillegg til bedret drift for Regnbuen kunne åpne opp for eksempelvis 

en fremtidig «eldrekafé» eller liknende. Tiltaket er drøftet med byggesaksavdelingen i 

Ringerike kommune, og vil følges opp videre for nærmere vurdering opp mot byggeskikk og 

vern. 

Denne type tiltak, i tillegg til særskilte krav for ivaretakelse av opprinnelige bygningsdetaljer 

og tilbakeføring til originale uttrykk, vil være kostnadsdrivende for en helhetlig oppgradering. 

Eksempelvis er originale vinduer tidligere skiftet ut. Det anbefales derfor under 

oppgraderingen å sette inn vinduer av tidsriktig stil og utseende.  

HOME Ringerike og Energikanalen har lagt følgende momenter til grunn for en anbefaling 

om helhetlig oppgradering av boligen, med økt bruksverdi og ivaretakelse/forbedring av 

byggeskikk: 

 Bygningen har høy verneverdi 

 Høy arkitektonisk og kulturhistorisk verdi 

 Svært sentral og eksponert plassering 

 Dagens arealutnyttelse (bruksareal) er uhensiktsmessig 

 Bygningen er fortsatt solid, men det registrerte forfallet krever en omfattende 

rehabilitering 

 Realistisk og forsvarlig med vesentlig forbedring av energiklassifisering 

 Reduserte energikostnader 

 Ligger til rette for samarbeid og kompetanseutveksling 

 Svært godt egnet som forbildeprosjekt og visningshus for regionens boligeiere 

 Åpner for bruk av kompetansetilskudd fra Husbanken 

 Ombygging (hensyntatt byggeskikk) åpner for fremtidig fleksibel utnyttelse 

 Vesentlig forbedret brukeropplevelse for Regnbuens brukere og ansatte 

 Involvering av regionale aktører (med gunstig prising, gaver og støtte) 

 Utløser økonomiske tilskudd (Enova m/flere) 

 Vesentlig kostnadsbesparelse for Ringerike kommune ved prising uten fortjeneste 

(tømrer, elektro og vvs) 

 

 



Rådmannens vurdering 

Storgata 21 er en flott to etasjes bygning fra tidlig 1900-tallet med garasjeanlegg, verksted m/loft. 

Etter at rundkjøringen i Hauglikrysset ble etablert, ligger eiendommen svært sentralt og vil være 

en del av «inngangsporten» til Hønefoss by. I tilknytning til eiendommen er det også et attraktivt 

hageanlegg med strandlinje til Storelva.  

Det antas å være ca. 9000 boliger i Ringeriksregionen som er bygget før 1985 (første nasjonale 

plan-/bygningslov). Mange av disse har store oppussingsbehov, med de utfordringer dette skaper 

for eierne når det gjelder ønske om modernisering, komfortøkning, reduserte utslipp samt 

energiomlegging og –effektivisering. Eiernes utfordringer speiles først og fremst i manglende 

samarbeid og koordinering mellom de ulike fagene samt kompetanse, både egenkompetanse men 

også innen næringsliv og hos offentlige aktører. 

Energikanalen AS har henvendt seg til Ringerike kommune med forespørsel om muligheter for 

sammen med nevnte aktører å renovere Storgata 21 med framtidsrettede energiløsninger. 

Hensikten er å benytte huset som et forbildeprosjekt for helhetlig oppgradering, samt benytte 

boligen som «visningshus". På denne måten ønsker man å markedsføre informasjon og kunnskap, 

stimulere til grønn næringsutvikling, vise de gode løsninger og riktige beslutninger, belyse 

økonomiske forhold og presentere aktuelle leverandører og utøvere. Et visningsobjekt vil også 

lette arbeidet med å utvikle tverrfaglig arbeidsmetodikk med kundeinvolvering, samt å utvikle 

tydelige markedskonsept som kan kommuniseres i markedet. 

Gruppa HOME Ringerike vil sommeren 2016 søke hovedprosjekt under Bedriftsnettverk, 

eventuelt OFU-prosjekt med Ringerike kommune, i Innovasjon Norge. For kvalifisering til midler 

i Bedriftsnettverk er det en forutsetning med 1-2 forbildeprosjekter. Med bakgrunn i dette tilbyr 

gruppa HOME Ringerike å gjennomføre en helhetlig oppgradering av Storgata 21 uten fortjeneste, 

mot at boligen kan benyttes som visningshus. 

Med Nye Hønefoss videregående skole er det skapt spennende muligheter for bedriftsnettverk og 

kompetanseutveksling mellom utdanning, offentlige aktører og privat næringsliv. Framtidsrettede 

energiløsninger krever ny kompetanse og retninger innen utdanning, som igjen skal sikre 

næringslivets behov. 

Ringerike kommune har et mål om å være en grønn region. I henhold til vedtatt klimaplan skal 

Ringerike være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybare energikilder og reduksjon 

av klimagassutslipp, slik at vårt lokalsamfunn ikke belaster mer enn at det er bærekraftig globalt. I 

energi- og klimaplanen for Ringerike kommune er det blant annet definert følgende hovedmål:  

«Kommunen skal utnytte sin rolle som pådriver og kunnskapsformidler for å bidra til økt 

kunnskap om energi og klima i Ringerike».  

Rådmannen er positiv til denne forespørselen. Dette både fordi prosjektet gir kommunen en 

profileringsmulighet relatert til de «grønne» visjonene, samtidig som det styrker det engasjement 

som er utvist i forhold til kompetanseutvikling og næringsutvikling. Prosjektet vil sannsynligvis 

vekke oppmerksomhet ut over Ringeriksregionens grenser, og bekrefte at Ringerike kommune tar 

et medansvar for både brukergruppa og en bærekraftig boligutvikling. Et visningshus vil være en 

flott involvering av befolkningen for unik tilnærming og hjelp til oppstart av private 

tiltaksprosjekter. Likeens vil det stimulere kompetanseutvikling/utveksling mellom alle berørte 

parter, inklusivt formidling av løsninger og virkemidler fra bransjer og offentlige aktører (Sintef, 

Husbanken, Enova mv).  

Storgata 21 trenger renovering, og på grunn av eiendommens beliggenhet må kommunen 

prioritere dette. Deltakelse i et slikt prosjekt vil gi kommunen svært rimelige renoveringskostnader 

gjennom materiell levert uten påslag for fortjeneste og lav prising av arbeidet (sannsynlig en del 



gratisleveranser på materiell/utstyr), økonomiske tilskudd (Enova, stiftelser o.l.) og reduserte 

framtidige driftskostnader. Dette vil sikre ivaretakelse og høyning av en flott og verneverdig 

bygning, strategisk plassert ved «porten til sentrum».  

Kommunen vil også bli tilført kompetanse, og få et langt bedre beslutningsgrunnlag (vedlikehold 

og driftsutgifter kontra investering og besparelser) for øvrige kommunale boliger. 

 Siden kommunestyret i sak 16/3527 vedtok å inngå en intensjonsavtale for videre 

planlegging, har prosjektet møtt på visse vansker som har forsinket framdriften. Dette gjelder 

spørsmålet om Ringerike kommune må følge lov og avtaleverk (Forskrift om offentlige 

anskaffelser) når det gjelder slike samarbeidsprosjekter der andre aktører i stor grad vil være 

med å betale kostnadene. Rådmannen gjorde den gang sin vurdering ut i fra forskriftens § 1-3 

pkt.2, der det står: «Forskriften får ikke anvendelse på forsknings- og utviklingstjenester, når 

oppdragsgiver ikke fullt ut betaler for tjenesten eller den ikke fullt ut tilfaller oppdragsgiver til 

bruk i hans virksomhet». Det er i ettertid klart at dette prosjektet ikke kommer inne under 

begrepet «forsknings- og utviklingstjenester», og det er vanskelig å se hvordan dette kan løses. 

Rådmannen har derfor tatt initiativ til at problemstillingen legges fram for advokatfirma 

«Anskaffelseseksperten» som har landets fremste kompetanse på området. Inntil tilfredsstillende 

avklaringer på problemstillingen foreligger, vil ikke rådmannen ta ytterligere skritt for å realisere 

prosjektet. Det er ikke gitt at prosjektet da kan gjennomføres med de samarbeidskonstellasjoner 

som ansees nødvendig for realisering. 

Formannskapet har i sitt forslag til budsjett 2017 lagt inn en avsetning på fem mill. kroner til 

formålet. En ting er kommunens vedlikeholdsansvar, men tjenestetilbudet til brukergruppen 

trenger et «løft». Rådmannen har innhentet opplysninger fra eget fagmiljø, som bekrefter at 

innenfor dagens driftsrammer kan avdelingen gi et godt tilbud alle hverdager (se aktivitetsplan 

vedlegg 4). I avdelingens egen skisse ligger også et velutstyrt trimrom m/dusjfasiliteter, og være et 

nyttig supplement til all fysisk aktivitet som ansees svært heldig for denne brukergruppen. I tillegg 

vil de skisserte muligheter for f.eks. kontorfasiliteter for tilstedeværende personell og eldrekafé 

kunne realiseres, dersom det ressursmessig legges til rette for dette.  

Rådmannen har bedt om innspill/kommentarer fra HOME Ringerike på en mulig reell 

kostnadsramme. Dette er svært vanskelig, da det ennå ikke er inngått avtaler om eksakt omfang på 

arbeidene. Rådmannen tenker da først og fremst på valg av energikilde/kilder (strøm, fjernvarme, 

varme fra elva, jordvarme, kombiløsninger), ombygging av midtdelen til kafe osv. Denne 

oversikten er et overslag, og må ikke oppfattes som et tilbud (vedlegg 4). Ut i fra denne oversikten 

vil ikke rådmannen tilrå at prosjektet gjennomføres.  Det må være en forutsetning at kommunens 

andel ikke overskrider budsjettavsetningen (5 millioner) i 2017.  

 

Vedlegg 

1. Intensjonsavtale 

2. Notat Buskerud fylkeskommune, - utviklingsavdelingen 

3. Notat Ringerike kommune, Miljø og arealplanlegging 

4. Aktivitetsplan 

5. Kostnadsoverslag 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.11.2016 

 



 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Intensjonsavtale for gjennomføring av 

et helhetlig oppgraderingsprosjekt av 

gamle presteboligen i Hønefoss (64-48) 
 

 

Bakgrunn 

Som en konsekvens av forventede skjerpelser i forskrifter for nye boliger, vokser  

markedspotensialet for oppgradering av eksisterende boliger. Huseiere står imidlertid 

overfor noen utfordringer. I mange tilfeller skorter det på nødvendig kunnskap om ambisiøs 

oppgradering blant utførende og rådgivende aktører. For huseierne kan det være vanskelig å 

finne en aktør til å stå ansvarlig for en helhetlig oppgradering av eneboligen sin. 

COHERENO er et samarbeidsprosjekt mellom Østerrike, Belgia, Norge, Nederland og 

Tyskland, som er finansiert av EU (Intelligent Energy Europe Programme). Prosjektet handler 

om å styrke samarbeidet mellom tilbydere av tjenester relatert til renovering av eneboliger 

til ”nesten null energi nivå” (nZEB). 

I Ringeriksregionen eksisterer det omlag 9000 boliger som ble oppført før den første 

nasjonale plan- og bygningsloven kom i 1985. Behovet for relativt omfattende og helhetlig 

oppgradering vil sannsynligvis øke betydelig i årene som kommer. Forventet tilflytting til 

Ringeriksregionen vil trolig forsterke behovet for aktører med god kunnskap om 

boligoppgradering. 

Energikanalen har gjennom samarbeidsavtaler med kommunene i Ringeriksregionen, knyttet 

til energiomlegging og –effektivisering i boliger, tatt initiativ til etablering av en regional 

gruppering av utførende og rådgivende aktører. Den regionale gruppa i COHERENO-

prosjektet inngår nå en juridisk samarbeidsavtale, for tverrfaglig kompetanseutvikling samt 

bedret kvalitet og effektivitet innen helhetlig boligoppgradering. Gruppas navn er besluttet 

som HOME Ringerike (helhetlig oppgradering med energibesparelse Ringerike). 

HOME Ringerike, med Energikanalen som koordinator og innleid prosjektleder, er i ferd med 

å avslutte et forprosjekt finansiert av bedriftsnettverksmidler fra Innovasjon Norge. I  

forprosjektet er det målsetting om inngåelse av 1-2 forbildeprosjekter. I denne forbindelse 

har HOME Ringerike besluttet å tilby forbildeprosjekt utført uten fortjeneste. Dette da under 

forutsetning om å kunne bruke forbildeprosjektet som referanse i videre 

markedskommunikasjon. 
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Intensjonen 

På denne bakgrunn ønsker HOME Ringerike, med Energikanalen AS som koordinator, og 

Ringerike kommune å inngå en intensjonsavtale om en helhetlig oppgradering av den gamle 

presteboligen (64-48). 

Det er en forutsetning for forbildeprosjektet at det skal være forsknings-/utviklingsformål i 

prosjektet, samt at oppdragsgiver (Ringerike kommune) ikke fullt ut betaler for tjenesten. 

HOME Ringerike tilbyr å levere egne timer knyttet til oppgraderingen, samt matriell, uten 

fortjeneste. 

Energikanalen har søkt Husbanken om kompetansetilskudd for å bruke forbildeprosjekt som 

visningshus for passive og aktive tiltak innen energiomlegging og –effektivisering. Partene er 

enige om å legge til rette for å invitere Hønefoss videregående skole, bransje- og 

fageksperter, samt boligeiere i Ringeriksregionen til temabaserte visningskvelder underveis i 

oppgraderingsperioden. 

 

Hovedmål 

Ved å gjennomføre en helhetlig oppgradering av presteboligen (kvartal 48 i Hønefoss) som 

et forbildeprosjekt, er partene i denne avtalen enige om legge til rette for følgende 

måloppnåelse: 

 Kompetansetilførsel i prosjektet – for alle involverte aktører 

 Utarbeide søknad om hovedprosjekt eller OFU-prosjekt til Innovasjon Norge 

 Nettverksbygging med bransje- og fagaktører 

 Tverrfaglig kompetanseutveksling, mellom utførende og rådgivende aktører 

 Fremskaffe kunnskap om kost/nytte for mindre vedlikeholdarbeid vs oppgradering 

 Øke bestillerkompetanse mht boliger med oppgraderingsbehov 

 Etablere formidlingsplan for visningshus – i oppgraderingsperioden og eventuelt 

permanent showroom 

 Kompetanseheving blant lærere og elever på Hønefoss vgs 

 Dokumentasjon av prosjektet av Medier og kommuniksjon ved Hønefoss vgs 
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Forprosjekt 

Partene i denne avtalen er enige om opprette et forprosjekt for nærmere definering av blant 

annet bygningens tilstand, behov for tiltak og kostnadsramme. Målet med forprosjektet er å 

etablere et beslutningsgrunnlag for en ambisiøs oppgradering av den gamle presteboligen. 

Beslutningsgrunnlaget skal omfatte: 

 Beskrive bygningens tilstand 

 Avklare vernebestemmelser og eventuelle særskilte tiltak for ivaretakelse 

 Definere brukerbehov og eventuell endret bruk på sikt 

 Vurdere fleksibel utnyttelse av hovedbygning med tilstøtende arealer 

 Definere kostnadsramme for ønskede tiltak 

 Utarbeide finansieringsplan med tilskuddsordninger samt mulige gaver/støtte 

 Beskrive prosjektets FoU-aktiviteter 

 

Partene 

Avtalen inngås mellom Ringerike kommune (prosjekteier), HOME Ringerike ved 

prosjektansvarlig og Energikanalen AS som koordinator 

 

Organisering 

Ringerike kommune er prosjekteier, og engasjerer/definerer prosjektleder for forprosjektet. 

Prosjekteier definerer også hvilke roller/personer kommunen ønsker å dedikere til 

prosjektgruppa. 

HOME Ringerike ved prosjektansvarlig utarbeider plan for bygningsvurdering og tiltaksplan, 

og definerer gruppas prosjektleder-bygg 

Energikanalen AS koordinerer oppstart av forprosjekt 

 

Innsatsfaktorer 

Denne avtalen gjelder samarbeid og bygger i stor grad på intensjoner som ikke er rettslig 

forpliktende. 

Partene i intensjonsavtalen er enige om å dekke kostnader til eget tidsforbruk i 

forprosjektet. Dersom noen av partene har behov for bistand til å løse egne 

ansvarsoppgaver, inngås det avtale om økonomisk vederlag for tjenesten(e). 
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Avtalens fremdrift og varighet 

Avtalen gjelder fra det tidspunkt den er underskrevet av alle parter. 

Intensjonsavtalen erstattes eventuelt av oppdragsavtaler mellom partene dersom 

oppdragsgiver beslutter å gjennomføre oppgraderingsprosjektet. 

Intensjonsavtalen bortfaller dersom den ikke er erstattet av en oppdragsavtale innen 6 

måneder fra dato for komplett underskrift. 

 

 

 

 

 

   Sted, …………………………..  Dato, ………………………….. 

 

For Ringerike kommune     For HOME Ringerike 

 

…………………………………………….    ……………………………………………. 

 

 

For Energikanalen AS  

 

……………………………………………. 
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Hønefoss gamle prestebolig - Storgata 21 - gnr 318 bnr 88 -

Hønefoss - Ringerike kommune - fasadeendring og 

energieffektivisering

Vi viser til e-post sendt 07.09.2016 vedrørende oppgradering av bolighuset i Storgata 21 til en 
bedre energiklasse. Vi viser også til ettersendte fotografier fra befaring i september mottatt 
19.09.2016.

BESKRIVELSE 
Storgata 21 ligger i den sørlige delen av Hønefoss sentrum, like ved Kvernbergsund bru. 
Eiendommen inneholder et bolighus og en og en sidebygning. De er sammenbygd med et lavere 
mellombygg. 

Bolighuset er et halvannenetasjes trehus med nyklassistiske detaljer. Bolighuset er trolig oppført i 
bindingsverk og har liggende panel. Taket er halvvalmet og er tekket med teglstein. Bolighuset har 
i hovedsak nyere vinduer. Sidebygningen er en pusset teglsteinsbygning. Fasadene illuderer 
liggende panel. De to bygningene er forbundet med et mellombygg som har en overbygget gang 
støttet opp av søyler. Mellombygget har dører med store smijernsbeslag. 

KORT HISTORIKK
Storgata 21 ble bygget omkring 1900 som bolig for Otto Christophersen, som var prost i Hønefoss 
fra 1898 til 1928. Sidebygningen og mellombygget er fra 1915, tegnet av arkitekt Hurum. 

Huset ble testamentert til Hønefoss kommune I 1929 mot at enken etter Prosten fikk bo der så 
lenge hun levde. Huset har vært brukt til andre formål etter 1970, og brukes i dag som dagtilbud 
for psykiatrisk helsevern.

VURDERING AV VERNEVERDI
Storgata 21 er vurdert til å ha høy verneverdi i Ringerike kommunes kulturminneregistrering for 
Hønefoss sentrum. Vi støtter denne vurderingen. Anlegget er et godt eksempel på større villaer 

Ringerike kommune
Att. Mari Solheim Sandsund
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS  

Vår dato: 26.09.2016 Vår referanse: 2016/4687-2 Vår saksbehandler:
Deres dato: 07.09.2016 Deres referanse: Camilla Plocinski Nilsen, tlf. 32808666

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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fra begynnelsen av 1900-tallet. Bygningen har høy arkitektonisk verdi og har i hovedsak alle eldre 
bygningsdeler bevart. Vi vurderer også at bygningen har kulturhistorisk verdi som tidligere
prestebolig. 

Eiendommen ligger innenfor et område som er foreslått avsatt til hensynssone c) bevaring av 
kulturmiljø i kommuneplanens arealdel som nå er under rullering. 

MERKNADER TIL PLANLAGTE TILTAK
Ringerike kommune har inngått en avtale med Energikanalen om å oppgradere den gamle 
presteboligen til en bedre energiklasse enn bygningen har i dag (fra G til A). Målet med 
oppgraderingen er å tilfredstille krav om TEK 10. I forbindelse med oppgraderingen planlegges det 
å gjennomføre fasadeendringer som følge av tiltaket. Det planlegges blant å bytte ut vinduer og 
dører, etterisolere bolighuset og installere solvarmeanlegg. 

Vi ser det som positivt at huset skal settes i stand. Vi vil imidlertid påpeke at istandsettingen ikke 
bør gå på bekostning av kulturminneverdiene ved bebyggelsen. Vi opplyser også om § 14-1, femte 
ledd i Byggteknisk forskrift (TEK10) hvor det heter at «Dersom kravene i dette kapitlet ikke kan forenes 
med bevaring av kulturminner og antikvariske verdier, gjelder kravene så langt de passer.»

Vi anbefaler videre at bebyggelsen settes i stand etter antikvariske retningslinjer. Dette innebærer 
at man reparerer eldre og originale bygningsdeler i stedet for å bytte de ut. Tilsendte bilder viser 
at det finnes originale bygningsdeler i interiøret. Det vil derfor være positivt dersom disse kan 
bevares og settes i stand etter antikvariske prinsipper. 

Vi viser til vedlagte veiledere for mer informasjon om energieffektivisering av bindingsverkhus og 
eldre hus. Eldre hus krever ofte mer energi til oppvarming enn nyere bygninger, selv om de 
energieffektiviseres. Men ettersom gamle hus allerede er bygd, er klimabelastningen ved selve 
byggingen (produksjon av materialer, transport, bygging) allerede tatt. Disse husene er derfor en 
stor ressurs som vi må fortsette å bruke og ta vare på. Dette kan kompensere for at verneverdige 
hus ofte har et større energiforbruk enn nye. Vi vil samtidig anbefale at 
energieffektiviseringstiltaket bør utføres på husets premsiser og vi vil påpeke følgende når det 
gjelder tiltaket:

- Vinduer og dører
Vi anbefaler at de originale vinduene og dørene som er bevart, bevares og istandsettes etter 
antikvariske retningslinjer framfor å bytte dem ut med nye. Bygningsdetaljer som vinduer og 

dører er viktige deler av bygningens arkitektoniske utforming Vi vil ikke motsette oss at 
nyere vinduer skiftes ut, men vi anbefaler at nye vinduer er gode kopier av de originale 
vinduene. Vi anbefaler sidehengslete vinduer, i tre, med kittfals og gjennomgående sprosser. 
Vi anbefaler å ta utgangspunkt i originale vindusåpninger og eldre fotografier som viser 
størrelse og utseende på de originale vinduene. 

- Etterisolering
Vi fraråder utvendig etterisolering av yttervegger og kjellervegger da dette vil endre husets 
utseende og proporsjoner i stor grad. Vi anbefaler derimot å undersøke muligheten for å 
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isolere bygningen fra innsiden eller ved innblåsing av isolasjon av hulrom mellom inner- og 
yttervegg. Vi anbefaler at etterisolering av tak gjøres innvendig slik at en unngår å heve 
taket/husets proporsjoner. Vi anbefaler at etterisolering er diffusjonsåpen, gjennom bruk av 
diffusjonsåpne materialer slik som for eksempel bruk av trefibermasse, for å forhindre fukt- og 
råteskader (se neste punkt). 

- Ventilasjon og tetting av luftlekkasjer
Eldre hus har som regel «naturlig oppdriftsventilasjon». Å tette luftlekkasjer er en effektiv 
måte å redusere energitapet på, men dersom bygningen blir for tett kan den naturlige 
ventilasjonen bli redusert og det er fare for utvikling av fukt- og råteskader. Vi påpeker derfor 
viktigheten av at huset ikke blir for tett. 

- Installering av solvarmeanlegg
Vi anbefaler å vurdere andre energieffektiviseringstiltak fremfor solcellepanel da et 
solvarmeanlegg vil bli svært synlig på husets fasade

Vi viser ellers til rapport utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet og til Bygg og bevar 
sine hjemmesider for gode råd om energieffektivisering.

MELDEPLIKTEN ETTER KULTURMINNELOVENS § 8, 2. LEDD
Vi gjør også oppmerksom på at det er registrert et gravminne på eiendommen med Askeladden ID 
71108. Gravminnet er registrert med uavklar status da det kan være en naturlig struktur. Vi vil 
likevel minne om meldeplikten etter kulturminneloven:

Dersom det under anleggsarbed fremkommer automatisk fredete kulturminner skal 
arbeidet straks stanses og Utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf. 
kulturminnelovens § 8, andre ledd. 

KONKLUSJON
Det er positivt at Storgata 21 skal settes i stand, men vi påpeker at energieffektivisering av 
bebyggelsen ikke bør gå på bekostning av bygningmassens kulturminneverdier. Tiltak for å bedre 
husets energieffektivisering bør utføres på husets premisser. Vi viser til vedlagte veiledere for 
gode råd om energieffektivisering av verneverdige hus. 

Vi ber om å få tilsendt kopi av kommunens vedtak i saken. 

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Camilla Plocinski Nilsen
teamleder kulturminnevern kulturvernkonsulent
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Foreløpig svar fra Miljø- og arealforvaltningen  

Fasadeendring og energieffektivisering 
 

 

09.09.16 ble det gjennomført en befaring i Storgata 21, sammen med Trond Henriksen fra 

Energikanalen, Per Olav Norgeng fra RingBolig samt Hans Otto Larsson og Mari Sandsund 

fra Miljø- og arealforvaltningen Ringerike kommune. I etterkant av befaringen har 

undertegnede hatt samtale med kulturvernkonsulent i Buskerud Fylkeskommune vedrørende de 

tenkte arbeidene med Hønefoss gamle Prestebolig på gnr. 318, bnr. 88. Miljø- og 

arealforvaltingen har nå mottatt uttalelse fra Buskerud Fylkeskommune, som følger dette 

notatet som vedlegg. 

 

Hans Otto Larsson og Arne Hellum fra Byggesak (BYG) samt Mari Solheim Sandsund fra 

Areal- og byplankontoret (ABY) har nå diskutert saken og i dette notatet fremgår en foreløpig 

tilbakemelding som er et resultat av gjennomgang av prosjektbeskrivelse, befaring, uttalelse fra 

Buskerud Fylkeskommune og vår oppfattning av saken som helhet. 

 

Vi påpeker at dette skriv ikke er saksbehandling/godkjenning av tiltaket, men kun et veiledende 

notat i forkant av at en søknad om tillatelse sendes til Byggesak. 

 

 

 

 

Hønefoss gamle Prestebolig er vurdert å ha høy verneverdi i Ringerike kommunes 

kulturminneregistrering og ligger innenfor foreslått hensynssone for viktige kulturmiljø i 

Hønefoss sentrum, Helgesbråten. 

 



 

 

ABY og BYG kjenner til de overordnede prosjekterte endringer som Energikanalen ønsker å 

utføre for å oppgradere den gamle presteboligen fra energiklasse G til A. For å oppnå en slik 

forbedring kreves det i utgangspunktet store inngrep, noe som vil gå på bekostning av viktige 

bevaringsverdige bygningsdetaljer. De foreløpige planer vil i hovedsak legge til rette for ytre 

fasadeendringer: etterisolering av yttervegg og tak, utskiftning av noen vinduer og dører, samt 

installere solvarmeanlegg. Bygningens interiør anses i stor grad å være autentisk og av stor 

verdi. Mange flotte bygningsdetaljer gjør at vi mener det ikke bør isoleres innvendig.  

 

Prosjektet skal godkjennes av Byggesaksavdelingen i Ringerike kommune innen tiltakene kan 

iverksettes. Byggesak har nå blitt presentert for uttalesen fra Buskerud Fylkeskommune og 

informasjon fra befaringen gjennomført 09.09.16.  

 

ABY og BYG kjenner til at det er søkt om kompetansetilskudd fra Husbanken, der stilles det 

krav om hensyn til følgende: Universell utforming, bærekraftig byggeskikk og energi og miljø. 

Disse kriteriene skal sikres og følges opp i prosjektet. I tillegg kjenner vi til at prosjektetleder 

har kjennskap til Bygningsvernsenteret på Lågendalsmuseet i Kongsberg, og det oppfordres 

sterkt til å dra nytte av deres kompetanse inn i den videre prosjekteringen og utføreslen. 

 

Byggesak ser for seg å ville stille en rekke kriterier ved godkjenning av en slik totalrenovering, 

listen er ikke uttømmende og er kun veiledende for det videre arbeidet med prosjektet. 

 

 Prosjektet skal dokumenteres grundig. Dersom viktige bygningsdetaljer skal fjernes 

skal disse tas vare på til kopi foreligger. 

 Før tillatelse gis skal det gjøres rede for ambisjonsnivå for bevaring av eksisterende 

bygningsdetaljer, dette kan gjøres i form av markeringer fotografi.   

 Ved fasadeendring og etterisolering skal så mye som mulig av originale bygningsdeler 

tas vare på og gjenbrukes i bygningen; ekspemelvis skal ytterpanel demonteres forsiktig 

slik at evt. minst en fasade kan kles med original panel. (Fortrinnsvis østre gavl). Ny 

panel skal være eksakt kopi av original. 

 Tilbakeføre tidsriktig taktekking. 

 Ved utforing og isolering er det viktig at nytt takutstikk samsvarer med dagens 

proposjoner, dette gjelder også vindusplassering i veggliv og øvrig detaljer. 

 Alle originale vinduer bør tas vare på, restaureres. Nye innervinduer tillates. 

 Ved drenering skal det ferdige resultate fremstå uten sjenerende spor etter moderne 

bygningselementer. 

 Ved reparasjon eller etterisolering av grunnmur skal resultatet fremstå autentisk 

 Nye installasjoner, brannstige, el-anlegg, takrennesystem etc. skal ikke forringe 

bygningens totaluttrykk. Plassering, valg av materialer, farger og utforming skal 

konsulteres byggesak eller bygningsvernsenteret før oppmontering. 

 Valg av isolasjonsmaterialer skal skje i samråde med bygningsmyndigheten og 

bygningsvernsenteret i Kongsberg. 

 

BYG og ABY finner prosjektet interessant og mener at en tett oppfølging underveis, både i 

prosjektering og utførelse, vil kunne være med å kvalitetssikre tiltak som gjennomføres. 

Ringerike kommune har et stort antall boliger som trenger oppgradering til en bedre 

boligstandard, forbedring av energi og klimahensyn samt ivaretakelse av verneverdige hensyn 

der disse eksisterer. Etter en helhetsvurdering har ABY og BYG nå kommet til en foreløpig 

konklusjon omkring prosjektes gode intensjon om å sikre universell utforming, bærekraftig 



 

 

byggeskikk samt energi og miljø. Konklusjonen vår er at vi så langt er positive til planene. 

Dersom  partene finner våre betingelser akseptable, vil vi ta en endelig vurdering når søknad 

foreligger, og spisse formuleringene i betingelsene våre ytterligere. 

 

Vi ønsker også at det som en del av prosjektet ses på referanseområder der kopi av gamle 

bygningsdeler sammenlignes med gjenbruk av gamle; sammenligningsgrunnlaget kan være pris, 

arbeidsinnsats og kvalitet ved ferdig resultat. 

Vi ønsker at prosjektledelsen skal oppfordre sine underentreprenører til grundig å dokumentere 

utførte arbeider og endringer og at det underveis i prosjektet arrangeres oppfølgingsmøter med 

bygningsmyndigheten. Dette avtales nærmere. 

 

Når en evt. tillatelse foreligger, ønsker ABY og BYG å arrangere et møte med håndverkere, 

konsulenter og prosjektansvarlige, evt. også parter fra bygningsvernsenteret i Kongsberg.  

Intensjonen med et slikt møte er at vi ønsker at det skal være lav terskel for å kontakte 

bygningsmyndigheten dersom avvik fra tillatelsen oppstår underveis. Vi ønsker å være en 

faginstans som kan gi råd, men som også kan lære av denne prosessen. Vi ønsker å ha et godt 

samarbeid om dette prosjektet da tiltaket gjennomføres i et svært eksponeret område, i et 

kommunalt bygg med høy verneverdi og innenfor et område som klassifiseres som et viktig 

kulturmiljø. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Mari Solheim Sandsund 

Saksbehandler Areal- og byplankontoret 

 

Tlf. 408 04248  

e-post. mari.sandsund@ringerike.kommune.no 

 

  



AKTIVTETSPLAN FOR «Nye Regnbuen» 

 

 
Mandag: 
-          Åpen dag for alle fra 11.00-15.00 
-          Yoga/pust og avspenning kl.10.00-11.30 (gruppe) 
-          Strikkeklubb kl.10.00-11.30 (gruppe) 
-          Håndarbeid/kurs kl.12.30-14.00 (gruppe) 

 
Tirsdag: 
-          Svømmegruppe kl.10.00-13.00 (hver andre uke) 
-          Friluftsgruppe kl.09.00-14.00 
-          Rusle-/aktivitetsgruppe kl.10.00-13.00 (hver andre uke) 

  
Onsdag: 
-          Prosjektgruppe kl.10.00-13.00 
-          Litteratur-/kulturgruppe kl.11.00-14.00 (hver andre uke) 

  
Torsdag: 
-          Åpen dag for alle fra kl.09.30-14.00 

  
Fredag: 
-          Åpent loft kl.10.00-11.30 (hver andre uke) 
-          Musikkgruppe kl.12.30-14.00 (hver andre uke) 
-          Frigjørende dans kl.13.00-14.00. 

 



Presteboligen som forbildeprosjekt  

   

Grov leveringsbeskrivelse 

Basert på byggtekniske befaringer og behov for rehabilitering grunnet noe forfall, økt arealutnyttelse 

ved å ta i bruk midtbygning, tilrettelegging for fremtidig fleksibilitet (større kjøkkenløsning), 

ekstraordinære tiltak grunnet høy verneverdi samt forbildeprosjekt med bruk som visninghus, er det 

satt opp en anbefalt tiltaksliste 

 

Medtatt Beskrivelse 

  

Drenering og fuktsikring Inkl graving 

Nye tak med ekstra isolasjon Opprinnelig stil 

Ny utvendig kledning med isolasjon Hovedbygning med tidsriktig stil 

Nye dører og vinduer Tidsriktig stil 

Nytt mellombygg Glassfasade åpner for bruk 

Storkjøkken (mindre størrelse) Åpner for "eldrecafe" og frigjør areal i hovedbygning 

Oppgradert garasje med trimrom  

Ekstra garderobefasiliteter og nye 
bad  

Vannbåren gulvvarme Gjelder hele bygningsmassen samt nye gulv 

Nye oppvarmingsløsninger Varmepumpe væske/vann 

Utnyttelse av solenergi Solceller og solfangere 

Nytt el-anlegg Fra hovedfordeling i kjeller 

Smarthusteknologi Inkl brannvarsling og alarm 

Innvendig overflatebehandling Maling og sparkling 

Balansert ventilasjon  

 

Tiltakene har fokus på energi & miljø, universell utforming og bærekraftig byggeskikk. 

Noen av tiltakene kan trolig utelates, men dersom oppgraderingen skal utløse tilskudd fra 

eksempelvis Enova, må et ambisiøst nivå legges til grunn. Det samme vil være gjeldende for 

eventuelle gaver og tilskudd fra andre aktører – kun et forbildeprosjekt vil inneha tilstrekkelig 

formidlingsverdi og være markedsmessig interessant nok. 

En foreløpig vurdering av totalkostnad for oppdragsgiver (Ringerike kommune) ligger på omlag 11,5 

millioner kroner (ekskl mva). Her er ikke betingelsen om «arbeid uten fortjeneste» lagt til grunn. 

HOME Ringerike har et ønske om å levere sine tjenester uten fortjeneste på arbeidstimer og 

materiell, men det vil i prosjektet også være «eksterne kostnader» fra andre fag (f.eks. graving, 

ventilasjon, maling mv) det pr idag ikke er kjent hvilken rabatt man kan oppnå for i prosjektet. Det 

forventes at kostnaden totalt vil komme under 10 millioner kroner. Her er heller ikke eventuelle 

tilskudd og gaver innberegnet. 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/5588-1   Arkiv:   

 

Høring- Politimesterens forslag til effektivisering av geografiske 

driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder. 

  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune slutter seg til rådammens vurdering i Høring- Politimesterens forslag til 

effektivisering av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder. 

  

Ringerike kommune anbefaler alternativ 2 - fem tjenesteenheter og fem geografiske 

driftsenheter 

 

 

 

Fakta/ saksopplysninger: 

 

Stortinget har vedtatt en reduksjon av antall politidistrikt. Fra 27 til 12 politidistrikter. Fra 

01.01.16 ble fire politidistrikt( Nordre Buskerud, Søndre Buskerud, Telemark og Vestfold) 

slått sammen til Sør- Øst politidistrikt.  Christine Fossen ble utnevnt som politimester. 

I løpet av 2016- 2017 skal det nye politidistriktet finne sin form til beste for de som bor og 

oppholder seg i vårt distrikt.  

 

Målene med nærpolitireformen er at den nye organiseringen skal gi effekter gjennom: 

 

1) Et mer tilgjengelig og tilstedeværende 

politi med god lokal forankring og 

samhandling. 

4) Et politi med bedre kompetanse og 

kapasitet som deler kunnskap og lærer av 

erfaringer 

2) Et mer enhetlig politi som leverer 

likere polititjenester med bedre 

kvalitet over hele landet 

5) Et politi som skaper bedre resultater i en 

kultur preget av åpenhet og tillitt, gjennom 

god ledelse og aktivt medarbeiderskap. 

3) Et politi med mer målrettet innsats på 

forebyggende etterforskning og 

beredskap  

6) Et politi som arbeider mer effektivt ved å 

ta i bruk bedre metoder og ny teknologi. 



 

Kommunene i Sør- Øst politidistrikt fikk den 15.10.16 politimesternes tilrådning til endringer 

av politiets lokale struktur i Sør- Øst politidistrikt på høring. Høringsfristen er satt til den 

01.12.16. Politimesterens sin endelige tilrådning til effektivisering av tjenesteenheter og 

tjenestesteder skal sendes Politidirektoratet innen den 15.12.16. Politidirektoratet beslutter 

inndeling i lensmannsdistrikter og politidistrikter og sammenslåing eller avvikling av 

lensmannskontorer og politistasjoner.  

Berørte kommuner kan påklage beslutningen til Justis- og beredskapsdepartementet. Det er 

gitt en egen forskrift for denne klageadgangen. Tjenestestrukturen skal evalueres etter fire år. 

 

Plan for involvering: 

 Politimesterens tilrådning 15.10.16 

 Høringskonferanser avholdes i perioden 15.10.16 -1.12.16 

 Høringsfrist utgår 1.12.16 

 Beslutning om endelig struktur fra Politidirektoratet januar 2017. 

 Klagefrist for kommunene  

 Endelig beslutning av lokal struktur våren 2017( dato ikke avklart) 

 

I høringen bes det spesielt om tilbakemelding på forslag om: 

 Ny inndeling i geografiske driftsenheter 

 Ny inndeling i lennsmann- og politistasjonsdistrikter( tjenesteeneheter) 

 Sammenslåing eller avvikling av lensmannskontorer og politistasjoner ( tjenestesteder) 

 

 

Justis – og beredskaps departementet har gitt Politidirektoratet i oppdrag å fastsette 

politidistriktenes lokale struktur. Endringer i tjenesteenheter og tjenestesteder skal besluttes i 

Politidirektoratet, etter tilrådning fra politimesteren. Geografiske driftsenheter skal besluttes 

lokalt, dvs politimesteren, etter lokale forhandlinger i politidistriktene.  

 

Litt om prosessen 

 

Tilrådningen som nå er sendt på høring bygger på innspill gitt av ansatte, ledere, 

fagforeninger, vernetjeneste, innspill fra kommunene gjennom dialogmøter, 

styringsgruppemøter og en skriftlig spørreundersøkelse til ansatte og kommunene. 

 

Nærpolitireformen er organisert som et lokalt prosjekt i politidistriktet. Politimesteren er 

prosjekteier. Det er nedsatt 7 ulike arbeidsgrupper. For dette arbeidet er det også en 

styringsgruppe med representanter fra politidistriktene og ansatte. 

 

Det er kun de funksjoner som er besluttet lagt inn under de geografiske driftsenhetene, 

samt politimesterens beslutning om funksjonsfordeling, som er behandlet i denne rapporten.  

 

For politiets lokale struktur er styringsgruppen utvidet med representanter fra kommunene i 

de tre fylkene. I den utvidede styringsgruppen har Hilde Brørby Fivelsdal deltatt fra regionen. 

 

Den utvidede styringsgruppen har avholdt 4 møter tidsrommet mellom 22 aug og 11 okt. 

Styringsgruppen har godkjent plan for lokal involvering samt arbeidsgruppens mandat. 

Styringsgruppen har gjennom prosessen gitt gode og konstruktive innspill til lokal struktur. 



 

Arbeidsgruppen for lokal struktur har fra etableringen 18 august avholdt 9 møter. 

Denne arbeidsgruppen, har jobbet frem fire alternativer til ny organisering. 

 

Det ble gitt en orientering om arbeidet med nærpolitireformen om prosessen og foreløpig 

utkast til anbefaling fra arbeidsgruppen i Rådet for Ringeriksregionen den 3.10.16. 

Det ble gitt orientering om de ulike forslagene om GDE, tjenesteenheter og tjenestesteder.   

 

Den 15.10.16 ble politimesterens tilrådning til lokal struktur sendt på høring til kommunene i 

Sør-Øst politidistrikt. 

 

Rådmennene har bedt om at det utarbeides en felles sak som behandles i Ringerikstinget og 

kommunestyrene i løpet av novemeber. I tillegg er politimesteren invitert til Ringerikstingets 

møte den 23 november. 

 

Dagens Sør- Øst politidistrikt. 

 

Sør–Øst politidistrikt består i dag av 54 kommuner fra 4 fylker.  

 

I Sør- Øst politidistrikt bor det 701 700 innbyggere. I tillegg har distriktet mange 

hytteområder og turistattraksjoner. Totalt utgjør geografien innenfor distriktet 32657km2 

 

Sør- Øst består av fire tidligere politidistrikter eller 12 geografiske områder og 43 

tjenestesteder (11 politistasjoner, 31 lensmannskontorer, 1 politipost)  

 

I tillegg finnes:  

1 felles forvaltningsenhet 

1 barnehus 

2 øvingssenter 

 

Distriktet har pr i dag en dekning på 1,46 politi pr 1000 innbygger. Det nasjonale målet er for 

2020 er at det skal være 2 politi pr 1000 innbygger.  

 

Det er ca 1600 ansatte 

48 000 straffesaker. Flest lovbrudd skjer i byene ved E18, og i de tettest befolkede områdene. 

Budsjett på ca 1,2 mrd kroner. 

De fire politidistriktene i Sør- Øst har i dag ulik organisering. 

 

Nordre Buskerud 

Er i dag organisert i to regioner. Region nord Hallingdal og region sør. Det er sivilt ansatte 

og politi på alle tjenestestedene, med unntak av Flå der er en lensmann. 

 

Region nord Hallingdal består av kommunene Hol, Ål. Gol, Hemsedal, Nes og Flå. 

Dagens organisering har god fleksibilitet. De ansatte bidrar både med vakt, beredskap og 

etterforskningsarbeid.  Etter at dagens organisering ble innført kan regionen vise til gode 

resultater. 

 

Region sør består av kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum, Krødsherad og Sigdal. 



Polititjenesten i regionen ledes fra Hønefoss politistasjon med seksjonsleder for det operative 

og seksjonsleder for etterforskning. Hønefoss huser Nordre Buskeruds operasjonssentral. 

 

Det er døgnbemannet vaktsamarbeid i hele regionen på felles vakt- og beredskapsliste. Det 

forebyggende arbeidet ledes fra Hønefoss politistasjon og er underlagt seksjonsleder 

etterforskning. 

 

Noen utfordringer med dagens organisering er at lensmenn ikke lenger har personellansvar 

for de mannskap som er stedsplassert på kontoret. Dette blir kunstig da lensmann har 

ansvaret for å drifte kontoret og skal svare for polititjenesten til bygdas innbyggere. 

 

 

Hva er vurdert 

 

Dette dokumentet foreslår endringer i Sør- Øst politidistrikts geografiske driftsenhets- 

tjenesteenhets og tjenestestedsstruktur og det skisseres 4 alternativer til ny organisering. 

 

De alternative forslagene bygger på: 

 Kunnskap og erfaringer fra dagens struktur 

 Politiske målsettinger og føringer i Nærpolitireformen 

 Politiske målsettinger og det ansvaret som er lagt til tjenesteenheter og tjenestesteder. 

 Innspill fra kommuner, ansatte og ledere i Sør-Øst politidistrikt. 

 

Arbeidsgruppen har jobbet frem to forslag til Geografiske driftsenheter og to forslag til 

tjenesteenheter. Antall tjenestesteder er likt i begge forslagene. 

 

Politimesterens tilrådning er alternativ 1. 

 

Bestående av 3 geografiske driftsenheter, 5 tjenesteenheter og 21 tjenestesteder. 

 

Krav til geografisk driftsenhet 

 

Geografisk driftsenhet har det overordnede ansvar for å lede og koordinere ressursene ved de 

underlagte tjenesteenheter med tjenestesteder. 

Den vesentligste tjenesteproduksjonen i politidistriktet skal skje i de geografiske 

driftsenhetene. 

Driftssenhetsleder er også tjenesteenehetsleder og tjenesteleder for et tjenestested. 

 

Lederen har budsjett-, resultat og personalansvar for hele den geografiske driftsenheten og 

skal ivareta administrative oppgaver for tjenestestedene. Lederen av driftsenheten skal sitte i 

politimesterens ledergruppe. 

 

 Har som hovedregel ansvar for polititjenesten innenfor sitt geografiske 

ansvarsområde og må ha tilstrekkelig ressurser med riktig kompetanse for å 

kunne yte det som er fastlagt. 

 Har ansvar for at det er tilstrekkelig vakt - og patruljetjeneste i driftsenheten, og 

at det utarbeides hensiktsmessige arbeids- og bemanningsplaner. 

 Har ansvar for å forebygge og bekjempe kriminalitet innenfor sitt geografiske 



område, og skal ved behov støtte andre enheter i eget distrikt og andre 

politidistrikter og særorgan. 

 Skal sørge for koordinering av det forebyggende arbeidet og tilrettelegge for at 

både politipatruljer og etterforskningsarbeidet er forankret i en forebyggende 

strategi. 

 Har ansvar for lokal forankring og samarbeid med kommunene og lokale 

samarbeidsparter enkeltvis eller samlet i driftsenhetens geografiske område. 

 

Nordre Buskerud politidistrikt er ikke foreslått som en egen geografisk driftsenhet i 

politimesternes tilrådning. 

 

Krav til tjenesteenhet 

 

Tjenesteeneheter er lensmannsdistrikter eller politistasjonsdistrikter. Det meste av 

tjenesteproduksjonen og publikumskontakten i politidistriktet skal ivaretas av 

tjenesteenehetene 

 

Politidirektoratet har gitt føringer på hvilke oppgaver og kvalitetskrav som 

Tjenesteenhetene skal ivareta. Kravene skal virke dimensjonerende for politidistriktenes 

inndeling i tjenesteenheter, og være retningsgivende for hvilke tjenestesteder som skal 

opprettholdes og hvilke som skal slås sammen. 

 

Oppgaver: 

 

 Levere ressurser til vakt - og patruljetjenesten 

 Ha publikumsekspedisjon 

 Utføre kriminalitetsforebyggende arbeid 

 Etterforske det store flertall av straffesaker 

 Ha kontakt med samarbeidspartnere 

 Utføre sivil rettspleie og enkelte forvaltningsoppgaver som ikke blir lagt til Felles 

enhet for utlending og forvaltning. 

 

 
Kvalitetskrav: 

 

 Motta anmeldelser, søknader og andre henvendelser, samt gi publikum veiledning 

om politiets tjenestetilbud 

 Bidra til et kvalitativt løft for etterforskningsarbeidet 

 Ha tjenestesteder med fleksible åpningstider som gjør det mulig å få utført 

tjenester hos politiet utenfor kontortid minst en dag i uken. 

 Omfatte tjenestesteder som er lokalisert slik at minst 90 % av innbyggerne i 

politidistriktet har maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste tjenestested. 

 

Politimesteren skal, innenfor rammene gitt fra Politidirektoratet, sørge for at tjenestestedene 

får tilstrekkelig bemanning til å løse sine oppgaver. 

 



I politimesternes tilrådning er Hønefoss foreslått som tjenesteenhet 5 med tjenestestedene: 

Hønefoss(Ringerike, Hole og Jevnaker), Modum(Modum, Sigdal og Krødsherad), Gol og 

Hemsedal 

(Flå, Nes, Gol, Hemsedal) og Hol( Ål og Gol) 

 

Krav til tjenestesteder. 

 

Et tjenestested er et fysisk sted, et bygg eller del av en bygning, for eksempel et 

lensmannskontor, en politistasjon eller en politipost. Tjenestesteder ligger organisatorisk 

underordnet en tjenesteenhet. Det skal være et sted hvor publikum kan henvende seg til 

politiet og hvor det ytes polititjenester. Det er satt som krav at minimum 90 % av 

innbyggerne skal ha maksimalt 45 minutters kjøretid fra der de bor til nærmeste tjenestested. 

 

Politidirektoratet har gitt føringer om at et tjenestested skal:  

 

 Ha faste, annonserte åpningstider for å skape forutsigbarhet for publikum 

 Ha åpningstider flere dager i uken. 

 Må kunne ta imot anmeldelser 

 Kunne gi veiledning til publikum om politiets tjenestetilbud 

 Kunne gi publikum hjelp til å komme videre, der de aktuelle polititjenestene ikke 

leveres på tjenestestedet. 

 

Forvaltningstjenester og sivil rettspleie inngår ikke i minimumskravet til hva som regnes som 

et tjenestested. 

Hvilke tilbud som gis fra hvert tjenestested, samt åpningstider, behandles i lokal prosess med 

kommunene. 

 

I politimesterens tilrådning er Jevnaker lensmannskontor foreslått nedlagt. 

 

 

Samhandling med kommunene – politikontakt 

Samhandlingen med kommunene skal styrkes med politikontakt, politiråd og planmessig og 

systematisk samarbeid om polititjeneste og forebygging. 

Alle kommuner skal ha en fast politikontakt som sin primære kontaktflate med politiet. 

Politikontakten får en særdeles viktig rolle innenfor politiets forebyggende arbeid og i 

samarbeid med kommunen. Se pkt 5.1.1 i rapporten. 

Politiet vil i samarbeid med kommunene utarbeide en gjensidig forpliktende handlingsplan for 

det forebyggende arbeidet. Se pkt 6.2 i rapporten. 

 

 

Politiråd 

Alle kommuner i Sør-Øst politidistrikt har polititråd, men de fungerer i dag veldig forskjellig. 

 

Det er derfor utarbeidet felles retningslinjer for politiråd i Sør-Øst politidistrikt, som vil bli 

implementert. Disse følger som vedlagt til rapporten. 

 

 

 



 

Politimesterens tilrådning. 

 

 

Politimesterens forslag til ny struktur. 

 

 

 

 

 
 

 

Politimesterens vurdering av alternativer: 

 

I rapporten er det redegjort for ulike styrker og svakheter, muligheter og 

begrensninger ved dagens situasjon med fire regioner(Nordre Buskerud, Søndre 

Buskerud, Vestfold og Tele mark). 

 

Hensikten med redegjørelsen er å skape et godt grunnlag for å forstå behovet for endring.  

 

For at politiet skal være i stand til å møte fremtidens kriminalitetsutvikling, kreves det andre 

arbeidsmetoder og ny organisering.  Det tas utgangspunkt i dagens ressurssituasjon og 

målsetting om å utnytte dagens ressurser mest mulig effektivt.  

 

De ansatte som skal utføre polititjenesten skal være ansatt på tjenestestedene. Målet 

med reformen er blant annet å få kuttet ned på administrasjon for å få frigjøre tid til å 

utføre politiarbeid 

 



Det er ikke gjort konkrete vurderinger vedrørende bemanning og ressurser. Bemanning og 

eventuell omfordeling av personell vil bli ivaretatt på et senere tidspunkt i prosessen. Dette 

mener saksbehandler er en svakhet i rapporten. 

 

Politimesteren mener forslaget til ny organisering av tjenesteder vil sikre en god polititjeneste 

for de som bor og oppholder seg i Sør – Øst politidistrikt. Det forutsettes at det 

forebyggende arbeidet gjennom politikontakt og politiråd får en viktig rolle i det nye 

distriktet. 

 

 

Alternativ 1- tre geografiske driftsenheter som følger fylkesgrensen 

 

Fylkesmodellen gir tre geografiske driftsenheter som er tilnærmet like i størrelse. 

Tre geografiske driftsenheter gir et akseptabelt kontrollspenn i politimesternes ledergruppe. 

Politimesteren mener denne modellen har beredskapsmessige fordeler i og med at det i dag 

eksisterer gode samarbeidsordninger mellom fylkesmann og politi. Fylkesmodellen betyr at vi 

går fra 4 til 3 geografiske inndelte områder. 

 

Et motargument til fylkesmodellen, kan være at det kun er gamle Søndre-Buskerud og 
Nordre-Buskerud som får endrede grenser. Det vil kunne føre til liten endring i resten av 
politidistriktet. Videre vil en tredeling kunne gi en for stor avstand fra tjenesteenhet og 
opp til politimesterens ledergruppe noe som v il kunne føre til at utfordringer på et 
tjenestested ikke blir formidlet og hørt 
 
Et annet motargument har vært at antall representanter inn i ledergruppen fra GDE vil 
være for lite i forhold til det antall ansatte som disse lederne representerer i distriktet. 
Det vil kunne føre til at de funksjonelle driftsenhetene (FDE) i større grad blir sett og hørt 
enn de geografiske driftsenheter. 
 

Alternativ 2- fem geografiske driftsenheter som følger gamle politidistriktsgrenser og 

deler Telemark i to. 

 

Ved en fem-deling av det nye politidistriktet så vil man ha mulighet for å kutte ut 
ledernivået "tjenesteenhet", og den enkelte GDE vil i større grad kunne bli sett og hørt 
politimesterens ledergruppe. Dette vil ikke gi en reduksjon i antall ledere, da en 
tjenesteenhetsleder og skal være en tjenestestedsleder. Det vil også bli flere 
representanter i politimesterens ledergruppe fra GDE, som vil skape balanse mellom GDE 
og FDE i forhold til ansatterepresentasjon. 
 
Med en fem deling vil en i større grad kunne sikre leder representanter både fra bygd og by, 

sjø og fjell. Dette vil kunne gi bedre totalbilde inn i politimesterens ledergruppe. Med denne 

inndelingen vil den geografiske enheten bli mindre, og det vil være lettere til enhver tid å ha 

en god totaloversikt over hele geografien og bedre kunne utnytte ressursene, uten fare for at 

enkelte kriminalitetsutfordringer blir oversett. 

 

Politimesteren mener alternativ 1 med 3 geografiske driftsenheter er den beste løsningen for 

organisering av et nytt politidistrikt. 

 



Alternative antall tjenesteenheter. 

 

Det er utredet to alternativer når det gjelder tjenesteenheter.  

 

Alternativ 1- ni tjenesteenheter 

Ni tjenesteenheter er at alternativ som baserer seg på dagens inndeling i de forskjellige 

distriktene. 

Dette er inndeling som ble gjort for noen år siden, og som en mener fungerer godt. 

Dette har ført til økt samhandling.  Det er likevel store forskjeller på hvordan dagens 

inndeling fungerer, og fortsatt er det» skott» mellom enkelte områder som gjør at en ikke får 

utnyttet ressursene og kompetansen optimalt. 

 

Ved ni tjenesteenheter vil det bli en bredere sammensatt ledergruppe for geografisk 

driftsenhetsleder. Det gjør at det blir lettere for tjenesteenhetene å bli sett og komme 

med innspill på prioriteringer lokalt. Ved inndeling i ni tjenesteenheter vil det også være 

et mindre begrenset område som den enkelte tjenestemann/kvinne må gjøre seg kjent 

med, og det vil på den måten være lettere å få en lokal forankring og god lokalkunnskap. 

Det er påpekt i Rammer og retningslinjer det som kalles bolyst. Ansatte i etaten bosetter seg 

gjerne i nærhetene av det området de jobber i. Ved ni tjenesteenheter er det større sjans for at 

alle som jobber ved enheten bosetter seg innenfor denne geografiske rammen og vil derfor 

opparbeide seg mer lokalkunnskap. 

 

Utfordringen med en inndeling i ni tjenesteenheter er om den enkelte enhet klarer å levere 

innen for de krav som er satt til en tjenesteenhet. Utfordringen vil være at det på 

enkelte områder vil bli knapphet på ressurser, og enhetene vil få utfordringer med å skape 

robuste nok fagmiljøer.  

Ressursknapphet vil også gi utfordringer med å gjennomføre pålagt opplæring, og samtidig ha 

en forsvarlig drift. Dette kan igjen gå utover de mål- og kvalitetskrav som er satt til det 

produkt publikum har krav på. 

 

Tjenesteenheten vil også ha noe administrativ støtte, og dette er ressurser som vil kunne 

omdisponeres i større grad til andre funksjoner ved 5 tjenesteenheter. 

 

Alternativ 2 – fem tjenesteenheter 

 

Målsettingen i nærpolitireformen er å innlemme tjenestesteder i større, sammenslåtte 

tjenesteenheter. På denne måten kan bemanningen opprettholdes ute på 

tjenestestedene, samtidig som en rekke oppgaver i større grad kan fordeles innad i 

tjenesteenheten. Det innebærer at kompetanse og ressurser kan utnyttes mer helhetlig 

og fleksibelt i hele tjenesteenheten.  
 
Fem tjenesteenheter vil i større grad gi en robusthet, slik at muligheten for kompetanseheving 

blant de ansatte vil være større. En løsning med fem tjenesteenheter skaper robusthet i 

forhold til krav om leveranse. 

Større tjenesteenheter, gir økt samhandling ved administrative gjøremål og mer helhetlig 

styring og ledelse i et større geografisk område. Det vil også kunne føre til en omfordeling av 

ressurser til mer tilstedeværende politi og flere etterforskere. 

 

Fem tjenesteenheter vil gi størst fleksibilitet i bruken av ressursene, slik at det i større 



grad vil være mulig å bygge egne fagmiljøer innen den geografiske driftsenheten. 

Ved større tjenesteenhetsområder vil en også gjennom bedre samhandling gi et likere 

tjenestetilbud til publikum, slik at de ikke opplever ulik behandling fra tjenestested til 

tjenestested. 

Geografiske ulikheter i fylkene gjør at det kan være argumenter for å variere antall 

tjenesteenheter innenfor hver geografisk driftsenhet. Eksempelvis er vegnett og mulighet  

for å bistå hverandre ulikt i Nordre Buskerud og Øvre Telemark. 

En betraktning rundt fem tjenesteenheter opp mot ni tjenesteenheter, er at det på sikt 

kan være lettere å sentralisere tjenester og oppgaver innenfor et større område.  

 

Det er i Rammer og retningslinjer krav til hva en tjenesteenhet skal inneholde av oppgaver. 

Ved store geografiske tjenesteenheter vil det gi et større handlingsrom til å flytte tjenester og 

ikke opprettholde oppgaver ute på alle tjenestestedene. Det vil si at det enklere vil 

være mulig å sentralisere pass, sivil rettspleie, etterforskning og andre tilbud til publikum til 

der det er høyest befolkningstetthet. 

 

Tjenestesteder 

 

Forslagene til effektivisering i politidistriktet betyr en betydelig reduksjon av antall 

tjenestesteder i forhold til dagens situasjon. 

 

Det foreslås en sammenslåing/ nedleggelse av 19 lensmannskontorer og en politistasjon.  

Denne sammenslåingen vil kunne frigjøre ressurser til politiets kjerneoppgaver. Dette vil 

være ressurser i form av omdisponering av ansatte og da særlig ledere. Det vil gi en 

direkte ressursbesparelse på EBA ved kr. 18 584 756. Det vil medføre kostnader å slå 

sammen enheter i form av ombygging og nye bygg i en ny organisasjon. Hvor store 

kostnader dette vil medføre er det for tidlig å anslå. 

 

I forhold til årsverk som i dag et på de stedene som er foreslått sammenslått, så er dette 

40 sivile og 102 politistillinger. Jevnaker lensmannskontor foreslås nedlagt. 

 

Vurdering: 

 

Målet med reformen er ikke å nedlegge kontorer, men å forbedre polititjenesten. Det krever 

at vi ikke sprer ressursene på mange små steder. Det er kostbart både økonomiske og 

mannskapsmessig. Endringer i kriminalitetsbilde og kravene til politiets arbeid og kompetanse 

nødvendiggjør endringer. Dette er rådmannen enig i. Spørsmålet blir, vil de foreslåtte 

endringene bidra til et mere effektivt politi, mere politi, et mere synlig politi, mere nærhet, 

mere lokalkunnskap, vil vi få bedre eller dårligere polititjenester.   

 

I rapporten står det at sammenslåingen/ nedleggingen som foreslås vil kunne gi ressurser til 

politiets kjerneoppgaver. Slik rådmannen oppfatter det er det ikke sikkert at endringene vil gi 

de gevinstene en ønsker seg, men en har en antakelse om det. Dette kunne derfor vært 

utredet bedre. 

 

Rådmannen er enig i de vurderinger som er gjort i henhold til sammenslåing/ nedleggelse av 

tjenesteder, men påpeker ar det er en utfordring å balansere nærheten til publikum med større 

enheter. Ved å legge ned tjenestesteder ser man faren for at verdifull lokalkunnskap går tapt 

pga større geografiske områder. 



 

Rådmannen tror at ordningen med politikontakt i hver kommune, politiråd og en forpliktende 

handlingsplan om forebyggende arbeid vil bli en god og framtidsrettet ordning. Men det 

forutsettes at politikontakten da har god lokalkunnskap og har nødvendig myndighet. Politiet 

er avhengig av tillitt. Fornøyde kommuner – innbyggere gir økt tillitt til politiet. 
 

Nordre Buskerud oppfyller kravene som er satt til geografiske driftsenheter og 

tjenesteenheter. Politimesteren foreslår i sin utredning 3 geografiske driftsenheter. Dvs at 

Nordre Buskerud ikke blir en geografisk driftsenhet i den nye strukturen. Dette mener 

rådmannen er bekymringsfullt. 

 

Vi ønsker et sterkt politi med innflytelse, med ressurser og oppgaver, vi ønsker trygghet for 

befolkning og at vi skal få hjelp når vi trenger det, vi ønsker oss et politi som bidrar i det 

forebyggende arbeidet i kommunene.  

Derfor mener rådmannen at Nordre Buskerud skal være en GDE i det nye politidistriktet. Og 

at Hønefoss blir en tjenesteenhet, og tjenestested. I den nye strukturen. Vi vil ha et nærpoliti. 

Et politi som er godt forankret lokalt, som er en naturlig geografisk avgreining, har 

sammenheng i kriminalitetsbilde og fortsatt nærhet til området og publikum. Dette for å sikre 

gode polititjenester i vårt distrikt. I tillegg vil lederen ha fullt ansvar for alle oppgaver og ikke 

minst kunne ta det ansvaret til beste for publikum. Lederen sitter også i politimesterens 

ledergruppe og har større påvirkningsmuligheter enn om det blir en GDE i Buskerud. Uten 

GDE ingen direkte påvirkning på polititjenesten og prioriteringen i Sør/ Øst. Vi ønsker oss en 

plass i politimesterens ledergruppe. 

 

Fra å være et fullverdig politidistrikt Nordre Buskerud med lensmannskontorer blir det 

foreslått store endringer i vårt distrikt. Rådmannen er enig i at det må gjøres endringer. 
 

Alternativet til politimesterens tilrådning er 5 geografiske driftsenheter . Ved en fem-deling av 

det nye politidistriktet så vil man ha mulighet for å kutte ut ledernivået "tjenesteenhet", og 

den enkelte GDE vil i større grad kunne bli sett og hørt i politimesterens ledergruppe. Det vil 

også bli flere 

representanter i politimesterens ledergruppe fra GDE, som vil skape balanse mellom GDE 

og FDE i forhold til ansatterepresentasjon. 
 
Med en fem deling vil en i større grad kunne sikre leder representanter både fra bygd og by, 

sjø og fjell. Dette vil kunne gi bedre totalbilde inn i politimesterens ledergruppe. Med denne 

inndelingen vil den geografiske enheten bli mindre, og det vil være lettere til enhver tid å ha 

en god totaloversikt over hele geografien og bedre kunne utnytte ressursene, uten fare for at 

enkelte kriminalitetsutfordringer blir oversett. 

Rådmannen mener derfor det er naturlig at nordre Buskerud politidistrikt blir en GDE. 

 

Lederen for en GDE vil også være leder for en tjenesteenhet og et tjenestested. Dvs. at ved 

en GDE i Buskerud vil lederen av GDE i Buskerud også være leder av politistasjonen i 

Drammen. Rådmannen mener dette er en uheldig løsning for oss. 

 

Argumentet til politimesteren med å følge fylkesgrensene( 3 GDE)  pga beredskap opp mot 

fylkesmannen mener rådmannen ikke kan vektlegges. Det blir endringer i regioninndelingen,  

og mest sannsynlig vil fylkesmannens grenser følge de nye regionene, derfor er dette et 



argument t som ikke har tatt inn i seg at dette vil endres innen kort tid og derfor ikke kan 

brukes som argument for GDE inndeling. 

 

Arrestfunksjonen planlegges å sentraliseres, det vil derfor bli sentralarrest i Drammen.  I den 

nye GDE sies det at det også skal være arrest åpen andre steder ved arrangementer evnt noen 

helger. Slik rådmannen ser det, vil dette medføre at det blir brukt mere politiressurser for å 

kjøre og hente til arrest, og spørsmålet blir er dette riktig bruk av ressurser, hvordan vil dette 

påvirke beredskapen. 

 

Når det gjelder tjenesteenhet, er Hønefoss forslått som tjenesteenhet enten det blir 5 eller 9 

tjenesteenheter. Det ligger betydelige oppgaver til en tjenesteenhet. En kan bruke de samme 

argumentene for 9 tjenesteenheter som for 5 geografiske driftsenheter. For Hønefoss og 

utviklingen av regionen mener rådmannen at det vil være en fordel om det kun ble 5 

tjenesteeneheter i Sør-Øst. En kan spare et ledelsesnivå hvis en velger en struktur med 5 

GDE og 5 tjenesteenheter. 

Dette ville bidratt til en styrking av Hønefoss både med ansvar, oppgaver og kompetanse. 

Dette vil bidra til at polititjenesten i vår region ble attraktiv for å beholde og rekruttere 

kompetent arbeidskraft fremover. 

 

Rådmannen anbefaler kommunestyret å gå for følgende struktur: 

 

 
 

 

Vedlegg 

 

 



 

 

 

 

 Ringerike kommune, 31.10.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Tore Isaksen 

 

saksbehandler: Hilde Brørby Filvelsdal 
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HØRIN G – FORSLAG TIL EFFEKTIV ISERIN G AV LOKAL STRUKTUR –
NÆRPOLITIREFORM EN I SØR-ØST POLITIDISTRIKT

Med dette sendes forslag til endring av politiets lokale struktur i Sør-Øst politidistrikt på
høring.

Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Politidirektoratet i oppdrag å fastsette
politidistriktenes lokale struktur. Endringer i tjenesteenheter og tjenestesteder skal besluttes i
Politidirektoratet, etter tilrådning fra politimesteren. Geografiske driftsenheter skal besluttes
lokalt, etter lokale forhandlinger i politidistriktene.

De politiske målene med Næ rpolitireformen, jfr. St .prp.nr. 61 (2014-2015), er:

Et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig
Et nærpoliti kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger, og
sikre innbyggernes trygghet
Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor
Samtidig skal det utvikles robuste fagmil jø som er rustet til å møte dagens og
morgendagens kriminalitetsutfordringer

Nærpolitireformen skal bidra til økt kvalitet i oppgaveløsningen, me r effektiv ressursbruk og en
frigjøring av personell til priori terte oppgaver. Politiressursene sk al slik rettes mer mot politiets
kjerneoppgaver. Det er viktig å sikre at ny orga nisering ikke medfører mer byråkrati og virker
kostnadsdrivende. Administra tive oppgaver skal så langt som mulig ivaretas på
politidistriktsnivå og ved de geografiske driftsenhetene.

Sør-Øst politidistrikt skal ha en lokal struktur som best mulig støtter opp om løsningen av
samfunnsoppdraget og som er tråd med politis ke målsettinger og føringer. Den lokale
strukturen skal bidra til:

Utvikle bedre kultur og ledelse
Sikre god og lik kvalitet i polititjenestene
Sikre et godt grunnlag for samh andling mellom politi og samfunn
Støtte til utvikling av nye arbeidsmetoder

Kommuner i Sør-Øst politidistrikt
KS i Vestfold, Telemark og Buskerud
Fylkeskommunene Vestfold, Telemark og Buskerud
Fylkesmannen i Vestfold, Telemark og Buskerud
Fagorganisasjoner og ve rnetjenesten i Sør-Øst
politidistrikt

SØR-ØST POLITIDISTRIKT

Deres referanse: Vår referanse:
201603003

Sted, Dato

Tønsberg, 15.10.16
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Bedre kvalitet til straffesaksbehandlingen

Politimesteren i Sør-Øst sin endelige tilrådning til effektivisering av tjenesteenheter og
tjenestesteder skal sendes Politidirektorate t innen 15.12.16. Politidirektoratet beslutter
inndeling i lensmannsdistrikter og politistasjonsdistrikter og sammenslåing eller avvikling av
lensmannskontorer og politistasjoner. Berørte kommuner kan påklage beslutningen til Justis-
og beredskapsdepartementet (Forskrift for klageadgangen FOR-2016-06-22-815).

Tilrådningen som nå sendes ut på høring bygger på innspill gitt av ansatte, ledere,
fagforeninger, vernetjene ste, innspill fra kommunene gjennom dialogmøter,
styringsgruppemøter og en skriftlig spø rreundersøkelse til ansatte og kommunene.

Høring

I høringen bes det spesielt om tilbakemelding på forslag om:
- ny inndeling i geografiske driftsenheter
- ny inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter (tjenesteenheter)
- sammenslåing eller avvikling av lensmannskontorer eller politistasjoner

(tjenestesteder).

Andre innspill vil også bli vurdert i forbindels e med politimesterens tilrådning som skal sende
Politidirektoratet.

Berørte kommuner og andre interesserte kan sende sine innspill elektronisk til post.sor-
ost@politiet.no innen 1.12.2016 . Uttalelsen merkes med vår referanse 201603003.

Høringsdokumentene vil også bli publisert på politiet.no.

Med hilsen

Christine Fossen
Politimester i Sør-Øst

Vedlegg:
Høring – forslag til effektivisering av lokal struktur med vedlegg
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1 Sammendrag

Stortinget har vedtatt en reduksjon av antall politidistrikt. Sør-Øst politidistrikt er
etablert, og som en del av nærpolitireformen har politimesteren i Sør-Øst politidistrikt
fått i oppdrag å utarbeide et forslag til effe ktivisering av lokal st ruktur (geografiske
driftsenheter, tjenesteenhets- og tjenestested sstruktur). Stortinget har lagt føringer for
prosess for gjennomføring av vurderingen av lokal struktur og innholdet i politidistriktets
lokale struktur.

Dette dokumentet foreslår endringer i Sør-Øst politidistrikts geografiske driftsenhets-,
tjenesteenhets- og tjen estestedsstruktur og det skisseres fire alternative forslag til lokal
struktur.

En sammensatt arbeidsgruppe, beskrevet i pkt. 2.3, har jobbet frem fire alternativer til
ny organisering.

De alternative forslagene bygger på:
· Kunnskap og erfaringer fra dagens struktur
· Politiske målsettinger og føringer i Nærpolitireformen
· De oppgavene og det ansvaret som er la gt til tjenesteenheter og tjenestesteder
· Innspill fra kommuner, ansatte og ledere i Sør-Øst politidistrikt.

Dette dokumentet er politimesterens forslag til ny struktur for Sør-Øst politidistrikt.
Arbeidsgruppen har jobbet frem to forslag til geografiske driftsenheter og to forslag til
tjenesteenheter. Antall tjenestest eder er likt i begge forslagene.

Politimesteren skal utarbeide en skriftlig orientering til kommunene om det
tjenestetilbudet innb yggerne vil få etter at endringe r i tjenestestedsstrukturen er
etablert. Utkast til en slik orientering skal diskuteres i den lokale prosessen og
offentliggjøres etter at Politidir ektoratet har fattet beslutning.

Alternativ 1 - Bestående av 3 geografiske driftsenheter, 5 tjenesteenheter og 21
tjenestesteder:

Geografisk driftsenhet : Vestfold, Telemark, Buskerud.

Tjenesteenhet 1, med tjenestestedene : Horten (Horten, Holmestrand og Hoff ), Tønsberg
(Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Re), Sandefjord (Stokke, Sandefjord og Andebu ) og Larvik ( Larvik og

Lardal )

Tjenesteenhet 2, med tjenestestedene: Grenland (Siljan, Skien og Porsgrunn ),
Kragerø (Kragerø og Drangedal ) og Bamble (Bamble )

Tjenesteenhet 3, med tjenestestedene: Midt-Telemark (Nome, Bø og Sauherad ), Kviteseid
(Seljord, Nissedal og Kviteseid ), Vinje (Vinje, Tokke og Fyresdal ), Notodden (Notodden og Hjartdal ) og
Rjukan( Tinn )

Tjenesteenhet 4, med tjenestestedene: Drammen (Drammen, Svelvik, Sande og Lier ),
Røyken og Hurum (Røyker og Hurum ), Kongsberg (Kongsberg, Flesberg og Rollag ), Eiker (Øvre Eiker

og Nedre Eiker ) og Nore og Uvdal (Nore og Uvdal )

Tjenesteenhet 5, med tjenestestedene: Hønefoss ( Ringerike, Hole og Jevnaker ), Modum
(Modum, Sigdal og Krødsherad ), Gol og Hemsedal ( Flå, Nes, Gol og Hemsedal ) og Hol (Ål og Hol).



Forslag til effektivisering av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og
tjenestesteder, Sør-Øst politidistrikt

Politimester Christine
Fossen

Dato: 15.10.16 Versjon: 1.0 Status: Side 5 av 58

Prosjektnummer/dokumentreferanse: DL 201604206

Kommunene som foreslås betjent av de ulik e tjenestestedene er nevnt i parentes bak
tjenestestedet.

Alternativ 2 – Bestående av 5 geografisk e driftsenheter, 5 tjenesteenheter og
21 tjenestesteder

Geografisk driftsenhet : Vestfold, Telemark Syd, Telemark Nord, Buskerud Syd og
Buskerud Nord.

Med tjenesteenhetene:
Vestfold med tjenestesteder : Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik
Telemark Syd med tjenestestedene : Grenland, Kragerø og Bamble
Telemark Nord med tjenestestedene: Midt Telemark, Kvitesei d, Vinje, Notodden og
Rjukan
Buskerud Syd med tjenestestedene: Drammen, Røyken og Hurum, Kongsberg, Eiker og
Nore og Uvdal
Buskerud Nord med tjenestestedene: Hønefoss, Modum, Gol og Hemsedal og Hol

Kommunefordelingen er lik innenf or det enkelte tjenestested.

Alternativ 3 – Bestående av 3 geografisk e driftsenheter, 9 tjenesteenheter og
21 tjenestesteder

Geografisk driftsenhet : Vestfold, Telemark, Buskerud.

Tjenesteenhet 1, med tjenestestedene : Horten, Tønsberg,
Tjenesteenhet 2; med tjenestestedene : Sandefjord og Larvik
Tjenesteenhet 3, med tjenestestedene : Grenland, Kragerø og Bamble,
Tjenesteenhet 4, med tjenestestedene : Midt Telemark, Kviteseid, Vinje
Tjenesteenhet 5, med tjenestestedene : Notodden, Rjukan
Tjenesteenhet 6, med tjenestestedene : Drammen, Røyken og Hurum
Tjenesteenhet 7, med tjenestestedene : Kongsberg, Eiker, Nore og Uvdal
Tjenesteenhet 8, med tjenestestedene : Hønefoss, Modum,
Tjenesteenhet 9, med tjenestestedene : Gol og Hemsedal, Hol

Kommunefordelingen er lik innenf or det enkelte tjenestested.

Alternativ 4 – Bestående av 5 geografisk e driftsenheter, 9 tjenesteenheter og
21 tjenestesteder

Geografisk driftsenhet : Vestfold, Telemark Syd, Telemark Nord, Buskerud Syd og
Buskerud Nord.

Tjenesteenhet 1, med tjenestestedene : Horten, Tønsberg,
Tjenesteenhet 2; med tjenestestedene : Sandefjord og Larvik
Tjenesteenhet 3, med tjenestestedene : Grenland, Kragerø og Bamble,
Tjenesteenhet 4, med tjenestestedene : Midt Telemark, Kviteseid, Vinje
Tjenesteenhet 5, med tjenestestedene : Notodden, Rjukan
Tjenesteenhet 6, med tjenestestedene : Drammen, Røyken og Hurum
Tjenesteenhet 7, med tjenestestedene : Kongsberg, Eiker, Nore og Uvdal
Tjenesteenhet 8, med tjenestestedene : Hønefoss, Modum,
Tjenesteenhet 9, med tjenestestedene : Gol og Hemsedal, Hol

Kommunefordelingen er lik som alternativ 1 innenfor det enkelte tjenestested.
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2 Innledning

Nærpolitireformens prosjekt nytt politidistri kt Sør-Øst skal utforme en ny struktur i
politimesterens lederstøttestaber, en inndeling av funksjonelle driftsenheter og en
inndeling i nye geografiske driftsenhete r med tilliggende t jenesteenheter og
tjenestesteder. Politimesteren har nedsatt en arbeidsgruppe som har utarbeidet et
grunnlag for politimesterens tilrådning til Politidirektoratet om effektivisering av lokal
struktur (geografiske driftsenheter, tjenes teenheter og tjenestesteder). Tilrådingen
bygger på dette grunnlaget.

Målet med nærpolitireformen er:
Et nærpoliti som er operativt, synlig og tilg jengelig, og som har kapasitet og kompetanse
til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger og sikre innbyggernes
trygghet. Det skal utvikl es et kompetent og effektiv lokalt nærpoliti der befolkningen bor.
Samtidig skal det utvikles robuste fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og
morgendagens kriminalitetsutfordr inger. ( Prop.61 LS (2014-2015).

Noen av hovedelementene i reformen, som er presisert i Prop.61 LS, er:

Styrking av nærpolitiet gjennom krav til polititjenesten
Bedre samarbeid mellom politiet og kommunene

Samhandlingen med kommunene skal styrkes med politikontakt, politiråd og planmessig
og systematisk samarbeid om polititjeneste og forebygging. Alle kommuner skal ha en
fast politikontakt som sin primære kontaktflate med politiet. Politikontakten får en
særdeles viktig rolle innenfor politiets forebyggende arbeid og i samarbeidet med
kommunen. Kommunene skal også bevisstgjøres slik at politirå dene får en mer aktiv rolle
i framtiden som følge av nærpolitireformen.

Stortingets beslutning bygger på et bredt flertall i Stortinget.

Justis- og beredskapsdepartementet ha r besluttet følgende effektmål i sitt
oppdragsdokument om nærpolitireformen:

Et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi med god forankring og samhandling
Et mer enhetlig politi som leverer likere polititjenester med bedre kvalitet i hele
landet
Et politi med mer målrettet innsats på fo rebygging, etterforsk ning og beredskap
Et politi med bedre kompetanse og kapasi tet, som deler kunnskap og lærer av
erfaringer
Et politi som skaper bedre resultater i en kultur preget av åpenhet og tillit
gjennom god ledelse og aktivt medarbeiderskap

For å innfri reformens overordnede mål har Poli tidirektoratet iverksatt et sett med tiltak.
Noen hovedtiltak er organisert som nasj onale reformprosjekter, ut fra oppgavens
karakter og kompleksitet. Prosjekter og linjeaktiviteter knyttet til ledelse og
virksomhetsstyring som i dag omfa ttes av nærpolitireformen er:

Nye politidistrikter
Helhetlig styring og organisering av IKT
Regnskap, EBA, anskaffelser og lønn
Politiarbeid på stedet
Ledelse og kompetanse i etterforskningsløftet
Utvikling av ledelse og virksomhetsstyring.
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2.1 Bakgrunn og formål

Fra 1.1.2016 gikk norsk politi fra å være 27 til å bli 12 politidistrikter. Fire politidistrikter
(Nordre Buskerud, Søndre Buskerud, Telemark og Vestfold) ble slått sammen til Sør-Øst
politidistrikt og Christine Fossen ble utnevnt som politimester.

I løpet av 2016 og 2017 skal det nye politidis triktet finne si n form til beste for de som
bor og oppholder seg i vårt di strikt. De politiske beslutning ene skal operasjonaliseres.
Målene med nærpolitireformen er at den ny e organiseringen skal gi oss effekter
gjennom:

mer tilgjengelig og tilstedeværende politi,
likere kvalitet i polititjenestene,
mer målrettet innsats,
bedre kompetanse og kvalitet med ku nnskapsdeling og erfaringslæring,
bedre resultater gjennom en kultur preget av åpenhet og tillit,
mer effektivt arbeid, ved bedre metoder og teknologi.

En viktig forutsetning for å lykkes med nærp olitireformen vil være å utnytte politiets
ressurser bedre enn i dag.

Effektivisering av politidistriktenes lokal strukt ur skal bidra til å frigjøre tid og ressurser,
slik at politiet kan være mer tilgjengelig og tilstede i nærmiljøene. Politiets lokale struktur
(tjenesteenheter og tjenestesteder) skal væ re i samsvar med krav som skal sikre høy
kvalitet i polititjenesten, og fastsettes etter involvering av berørte kommuner.

Politidirektoratet tar beslutning om inndeling i tjenesteenheter og tjenestesteder i løpet
av januar 2017. Dersom kvalitets- og prosesskra vene som er satt ikke er oppfylt, vil de
berørte kommuner kunne klage avgjørelsen inn for Justis- og beredskapsdepartementet.
Det er gitt en egen forskrift for denne klageadgangen. Tjeneste stedsstrukturen skal
evalueres etter fire år.

Inndelingen i geografiske driftsenheter (G DE) besluttes lokalt i politidistriktet.
Politimesteren utarbeider et forslag som er gjenstand for lokal involvering, ved at
kommunene får uttale seg gj ennom offentlig høring og de ansatte gjennom lokal
medvirkning. Beslutning om inndeling i geografiske driftsenheter tas i lokale
forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene i politiet, i tråd med Hovedavtalen.
Forhandlingene kan gjennomføres etter høringsfristens utløp.

Krav til geografisk driftsenhet 2.1.1

Geografisk driftsenhet har det overordnede ansv aret for å lede og koordinere ressursene
ved de underlagte tjenesteenheter med tjenestesteder. Den vesentligste
tjenesteproduksjonen i politidistriktet skal skje i de geografiske driftsenhetene.
Driftsenhetsleder er også tjenesteenhets leder for en av tjenesteenhetene og
tjenestestedsleder for et tjenestested. Ledere n har budsjett-, resultat- og personalansvar
for hele den geografiske driftsenheten og skal ivareta administ rative oppgaver for
tjenestestedene. Lederen skal si tte i politimesteres ledergruppe.

Følgende krav er satt til de geografisk e driftsenhetene fra Politidirektoratet:
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Har som hovedregel ansvar for politit jenesten innenfor sitt geografiske
ansvarsområde og må ha tilstrekkelig ressurser med riktig kompetanse for å
kunne yte det som er fastlagt.
Har ansvar for at det er tilstrekkelig vakt - og patruljetjeneste i driftsenheten, og
at det utarbeides hensiktsmessige arbeids- og bemanningsplaner.
Har ansvar for å forebygge og bekjempe kriminalitet innenfor sitt geografiske
område, og skal ved behov støtte andre enheter i eget distrikt og andre
politidistrikter og særorgan.
Skal sørge for koordinering av det foreby ggende arbeidet og tilrettelegge for at
både politipatruljer og etterforskningsa rbeidet er forankret i en forebyggende
strategi.
Har ansvar for lokal forankring og samarbeid med kommunene og lokale
samarbeidsparter, enkeltvis eller samlet i driftsenhetens geografiske område.

Krav til tjenesteenhet 2.1.2

Tjenesteenheter er lensmannsdistri kter eller politistasjonsdistrikter.
Det meste av tjenesteproduksjonen og publikum skontakten i politidistriktet skal ivaretas
ved tjenesteenhetene.

Politidirektoratet har gitt føringer på hvilke oppgaver og kvalitetskrav som
tjenesteenhetene skal ivareta. Kravene skal virke dimensjonerende for politidistriktenes
inndeling i tjenesteenheter, og være retnin gsgivende for hvilke tjenestesteder som skal
opprettholdes og hvilke som skal slås sammen.

Oppgaver:
Levere ressurser til vakt - og patruljetjenesten
Ha publikumsekspedisjon
Utføre kriminalitetsforebyggende arbeid
Etterforske det store flertall av straffesaker
Ha kontakt med samarbeidspartnere
Utføre sivil rettspleie og enkelte forvaltnin gsoppgaver som ikke blir lagt til Felles
enhet for utlending og forvaltning.

Kvalitetskrav:
Motta anmeldelser, søknader og andre henvendelser, samt gi publikum veiledning
om politiets tjenestetilbud
Bidra til et kvalitativt løft for etterforskningsarbeidet
Ha tjenestesteder med flek sible åpningstider som gjør det mulig å få utført
tjenester hos politiet utenfor kontortid minst en dag i uken.
Omfatte tjenestesteder som er lokalisert slik at minst 90 % av innbyggerne i
politidistriktet har maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste tjenestested.

Politimesteren skal, innenfor rammene gitt fra Politidirektoratet, sørge for at
tjenestestedene får tilstrekkelig be manning til å løse sine oppgaver.

Krav til tjenestesteder 2.1.3

Et tjenestested er et fysisk sted, et bygg eller del av en bygning, for eksempel et
lensmannskontor, en politistasjon eller en polit ipost. Tjenestesteder ligger organisatorisk
underordnet en tjenesteenhet. Det skal være et sted hvor publikum kan henvende seg til
politiet og hvor det ytes polititjenester. Det er satt som krav at minimum 90 % av
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innbyggerne skal ha maksimalt 45 minutters kjøretid fra der de bor til nærmeste
tjenestested.

Politidirektoratet har gitt føringer om at et tjenestested skal:
Ha faste, annonserte åpningstider fo r å skape forutsigbarhet for publikum
Ha åpningstider flere dager i uken.
Må kunne ta imot anmeldelser
Kunne gi veiledning til publikum om politiets tjenestetilbud
Kunne gi publikum hjelp til å komme videre , der de aktuelle po lititjenestene ikke
leveres på tjenestestedet.

Forvaltningstjenester og sivil rettspleie inngår ikke i minimumskravet til hva som regnes
som et tjenestested.

Hvilke tilbud som gis fra hvert tjenestested, samt åpningstider, behandles i lokal prosess
med kommunene.

2.2 Avgrensninger og avhengigheter

Ressurser 2.2.1

Det tas utgangspunkt i dagens ressurssituas jon og målsetting om å utnytte dagens
ressurser mest mulig effektivt. For politidistriktet er økonomi en absolutt ramme. Politiet
har ressursmessig kommet go dt ut de senere år og det ka n ikke forventes en tilsvarende
utvikling i fremtiden. Det er forventet at man i likhet med offentlig sektor forøvrig
vurderer kostnad i forhold til nytte opp mot samfunnsoppdraget. En forutsetning for å
lykkes med nærpolitireformen er derfor at poli tiet som etat samlet utnytter ressursene på
en best mulig måte til fordel for publikum. De t er en målsetning gjennom ny organisering
å bidra til dette effektmålet.

Det er ikke gjort konkrete vurderinger vedrørende bemann ing og ressurser. Bemanning
og eventuell omfordeling av personell vil bli ivaretatt på et senere tidspunkt i prosessen.

Delrapport 2.2.2

Det lokale prosjektet i Sør-Øst politidistrikt har nedsatt syv arbeidsgrupper som har fått
tildelt et delansvar for å utarbeide forslag til intern organisering og bemanning basert på
fremforhandlet politidistriktsinndeling som fe lles forvaltningsenhet, felles påtaleenhet
felles enhet for etterforskning og etterretnin g mv. Alle enheter som skal ha ansvar for
spesialiserte fagområder.

Det er kun de funksjoner som er besluttet la gt inn under de geografiske driftsenhetene,
jf. vedlagte oversikt basert på "Rammer og Retningslinjer", samt politimesterens
beslutning om funksjonsfordeling, so m er behandlet i denne rapporten.

Tallmateriale 2.2.3

Under beskrivelsene av dagens tjenestesteder har vi blant annet me d antall politioppdrag
og antall straffesaker. Tallene er fra peri oden 1.1.2015 til 31.12.2015. Grunnen til at vi
har valgt tall fra 2015 er fordi føringen i po litisystemene har blitt kvalitativt forbedret
med tiden, og derfor også blitt bedre egnet til å beskrive kriminalitetsbildet og politiets
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oppgavetilfang i forskjellige geografiske område r. Tidligere har det væ rt ulik praksis på
føring i politisystemene, disse forskjellene ha r med tiden blitt vesent lig redusert. Vi har
derfor lagt til grunn at ferske tall (2015) er be st egnet til å beskrive kriminalitetsbildet.

De oppgitte tallene omfatter alle politioppdrag og registrerte straffbare handlinger som er
begått i, eller som har funnet sted i tjen estestedets geografiske ansvarsområde med
unntak av narkotikakriminalitet, trafikksaker og undersøkelsessaker. Grunnen til at disse
tre kategoriene er utelatt er fordi slike saker so m hovedregel er initiert av politiet, tallene
kan derfor i noen tilfeller bidra til å skape et uriktig bilde av den faktiske kriminaliteten.
Mottatte anmeldelser på straffbare ha ndlinger som har funnet sted utenfor
tjenestestedets geografiske an svarsområde er heller ikke tatt med, men ført på det
tjenestestedet hvor handlingen skjedde.

Politioppdragene er differensiert i kategoriene alarm og pri 1. Oppdragene i kategorien
alarm omfatter ekstraordinære he ndelser, og/eller når liv er direkte truet. Oppdragene i
kategorien pri 1 omfatter følgende hendelser;

Skade på person / alvorlig personskade
Store samfunnsmessige konsekvens er / store materielle verdier
Sikre bevis / pågripe i alvorlige straffesaker
Uønskede hendelser som påvirker vikti ge personer eller viktige objekter

Forebyggende arbeid 2. 2.4

Det legges til grunn at for å nå effektmålene i Nærpolitireformen, så må politikontaktene
og politirådene blir klart define rt, underlagt en felles strategisk plattform og får en tydelig
og viktig rolle i det nye politidistriktet. Dette vil bli belyst ytterligere i denne rapporten.

2.3 Tilnærming og organisering

Politimesteren har ansvaret for å ivareta lokal involvering, både med hensyn til berørte
kommuner og tjenestemannsorganisasjonene lokalt. Det skal være åpenhet rundt
prosessen. Prosessen skal gi po litiet og innbyggerne forutsigba rhet og sikre et best mulig
sluttresultat.

Nærpolitireformen Sør-Øst er organisert i et lokalt prosjekt i politidistriktet.
Politimesteren er prosjekteier og det er sa tt ned en styringsgruppe som består av
representanter fra politidistriktet og arbe idstakerorganisasjonene på vegne av de
ansatte.

For politiets lokale struktur er styrings gruppen utvidet med representanter fra
kommunene i de tre fylkene, Buskerud , Vestfold og Telemark. Disse er:

Navn: Tittel: Representant for kommunene: Kommune
Gunn Cecilie Ringdal ordfører Lier, Røyken og Hurum (Region

Vestviken)
Lier

Tore Opdal Hansen ordfører Drammen, Svelvik, Nedre Eiker og
Øvre Eiker

Drammen

Morten Lauvbu seksjonsleder Drammen, Svelvik, Nedre Eiker og
Øvre Eiker

Øvre Eiker

Ståle Versland ordfører Modum, Sigdal og Krødsherad Modum
Mette Haugholt ordfører Bø, Nome og Sauherad Sauherad
Kari-Anne Sand ordfører Kongsberg

Gry Fuglestveit Bløchlinger ordfører Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og
Uvdal, Tinn, Hjartdal og Notodden
(Kongsbergregionen)

Notodden
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Erik Skjervagen ordfører Vinj e, Tokke, Seljord, Kviteseid,
Nissedal og Fyresdal

Fyresdal

Jon Rikard Kleven ordfører Vinje, Tokke, Seljord, Kviteseid,
Nissedal og Fyresdal

Vinje

Oddvar Grøthe ordfører Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes og Flå
(Hallingdalsregionen)

Hemsedal

Solveig Vestenfor ordfører Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes og Flå
(Hallingdalsregionen)

Ål

Hilde Brørby Fivelsdal regionskoordinator Ringerike, Jevnaker og Hole
(Ringeriksregionen)

Ringerike

Birgitte Søderstrøm rådgiver/SLT-
koordinator

Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme Tønsberg

Mette Måge Olsen ordfører Horten, Holmestrand, Re, Sande og
Hof

Hof

Rune Høiseth ordfører Larvik, Sandefjord, Lardal, Andebu og
Stokke

Larvik

Hallgeir Kjeldal ordfører Bamble , Skien, Porsgrunn, Siljan og
Drangedal (Grenlandssamarbeidet -
unntatt Kragerø)

Bamble

Janicke Andreassen varaordfører Bamb le, Skien, Porsgrunn, Siljan og
Drangedal (Grenlandssamarbeidet -
unntatt Kragerø)

Porsgrunn

Øyvind Olsen konsulent Kragerø Kragerø

Den utvidede styringsgruppen har avholdt fi re styringsgruppemøter i tidsrommet mellom
22. august og 11. oktober. Styringsgruppen har godkjent plan for lokal involvering samt
arbeidsgruppens mandat. Styringsgruppe n har gjennom prosessen gitt god og
konstruktive innspill til lokal struktur.

Arbeidsgruppen har fra etableringen 18. august avholdt 9 møter og bestått av:

Navn: Tittel: Tjenestested:
Sissel Hammer Seniorrådgiver Drammen
Ole Haraldseth Tillitsvalgt PF Modum
Torill Sorte OU-ansvarlig PNP Nedre Eiker
Stian Vatnedal Gevinstansvarlig PNP Drammen
Halvard Jervell Lensmann Nes
Pål Sørensen Lensmann (POB), Røyken/Hurum (Lier)
Håvard Revå Politistasjonssjef Kongsberg
Øystein Holt Politistasjonssjef Tønsberg
Hans Petter Gulliksen Politioverbetjent Tønsberg
Brian Jacobsen Politist asjonssjef Sandefjord
Tor Eriksen Politistasjonssjef Larvik
Annie Sandersen Driftsenhetsleder Grenland
Sigrid Dahl Lensmann Bø og Sauherad
Geir Andreassen Politioverbetjent Notodden
Øystein Skottmyr Politistasjonssjef Kragerø
Jan Ole Dystland Seksjonsleder Drammen
Bjørn Håvard Olsen Lensmann Kviteseid

I politimesterens styringsgruppe 22. augu st 2016 ble følgende mandat presentert,
diskutert og i etterkant godkjent.

"Arbeidsgruppen skal foreslå effektivisering av politidistriktenes lokale struktur, her under foreslå
tjenesteenheter (politistasjonsdistrikt og lensmannsdistrikt) og tjenestesteder.
Forslaget skal inneholde en risiko og sårbarhets vurdering som skal benyttes som utgangspunkt for
vurderingene av effektivisering av lokal struktur. Vu rderingen skal omfatte hele distriktet, og vektlegge
konsekvenser ved evt. endringer i lokal struktur for politiets beredskap og evne til forebygging.

Arbeidsgruppen skal i sin rappo rt vektlegge be skrivelse av:

Hvordan det forebyggende arbeidet skal ivaretas
Hvilken beredskap man kan forvente
Hvordan politiet vil sikre tett kontakt med lokale aktører
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Hvordan politiet vil sikre at lokalkunnskap skal ivaretas

Føringer og krav for utarbeidelse av forslag til lokal struktur fremgår av vedlagte br ev fra Politidirektoratet
"Oppdrag om effektivisering av politidistriktenes lokale st ruktur – geografiske driftsen heter, tjenesteenheter og
tjenestesteder."

Arbeidsgruppen har basert sine diskusjone r på styringsdokumenter fra Justis- og
beredskapsdepartementet og Politidirekto ratet. Arbeidsgruppen har innenfor den
tidsramme som er gitt, tilrettelagt for et best mulig faktagrunnla g for vurderinger og
diskusjoner ved å visualisere faktainformasj on via GeoDatas kartsystem, jf. vedlegg 1.
De har innhentet ROS- analyser fra de tre fy lkene for å klarlegge fr emtidige risikobilde.
Det er gjennomført en spørreundersøkelse opp mot kommunene hvor man spurte om
forholdet til dagens politi og forventninger knyttet til Nærpolitireformen, jf. vedlegg 2.
Det er også gjennomført spørreundersøk else i forhold til de egne ansatte.

Det er fra arbeidsgruppen presentert et "råutkas t" for effektivisering av lokal struktur for
styringsgruppen og ansatte med anmodning om innspill med frist 2. oktober.
"Råutkastet" ble publisert både på politi.no og Kilden (intranett i politiet). Det er kommet
inn 78 innspill fra ansatte, kommuner og andr e samarbeidsparter som er gjennomgått av
arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen har gjennom sitt arbeid oppfordret ansatte til å gi
innspill både gjennom artikler på Kilden, på samlinge r for ansatte og gjennom ulike
møter.

Politimesteren har avholdt dialogmøter i de tre fylkene med invitasjon til samtlige
ordførere og rådmenn, hvor formålet har væ rt å informere samt å innhente synspunkter
og innspill. Oppsummeringen av innspillene fra dialogmøtene følger vedlagt, jf. vedlegg
3.

Arbeidsgruppen la frem forslag til etablering av ett antall geografiske driftsenheter med
underliggende tjenesteenheter og tjenestest eder til det lokale prosjektet med frist
8.oktober 2016. Rapporten med forslag ble presentert og behandlet på
styringsgruppemøte 11. oktober 2016.

Politimesterens tilråding til struktur sendes med dette ut på høring til alle kommuner,
fagforeninger og aktuelle samarbeidsparter , med høringsfrist til 1. desember 2016.

3 Dagens situasjon

3.1 Dagens organisering

De "gamle" politidistriktene har vært organisert forskjellig, jf. følgende organisasjonskart.
Detaljeringsgraden i organisasjonskartene er noe ulik. I interimsperioden inntil ny
operasjonssentral iverksettes 7. 3.18, vil organiseringen i stor grad bestå som beskrevet
på vedlagte organisasjonskart. Nye funksjonelle driftsenheter og staber skal etter planen
iverksettes 1.9.17.

Sør-Øst politidistrikt består i dag av 53 kommuner i fylkene Buskerud, Vestfold og
Telemark i tillegg til Jevnaker fra Oppland fy lke (54). Totalt utgjør geografien innenfor
distriktet 32 657 km2. I distri ktet er det bosatt ca. 701 700 personer. I tillegg har
distriktet mange hytteområder og turist attraksjoner som fører til betydelige
tilstrømninger av andre i perioder av året. Det vil også komme flere
kommunesammenslåinger i løpet av de neste årene, som vil ha betydning for hvordan
politiet organiserer seg.
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Sør-Øst politidistrikt består av fire tidligere distrikt er: Nordre-Buskerud, Søndre
Buskerud, Vestfold og Telemark.

Politidistriktet består av:
11 politistasjoner
31 lensmannskontorer

1 politipost
1 felles forvaltningsenhet
1 Barnehus
2 Øvingssenter

Det er ansatt 1590 personer i Sør-Øst politidistrikt. De er fordelt med 66 %
politiutdannet, 7 % jurister og 27 % sivilt ansatte. Sivilt ansatte ivaretar viktige roller
som forvaltning, namsmannsoppgaver, stra ffesakskontor, administrasjon og andre
stillinger. De siste fem årene er distriktet tildelt 84 nye politistillinger.

Distriktet har pr. i dag en dekning på 1,46 pr. 1000 innbygger (2015). Det nasjonale
målet for 2020 er at det skal være ansatt 2 politi pr. 1000 innbygger. Politidistriktet har
hvert år 113 studenter under opplæring og op pfølging gjennom et he lt skoleår, som en
del av utdanningen ved Politihøgskolen.

Sør-Øst politidistrikt har en EBA ko stand på kr. 127 918 718,- pr. år.

Alle kommuner i Sør-Øst politidistrikt har Politiråd, men disse fungerer i dag forskjellig.
Det er derfor utarbeidet felles retningslinjer fo r Politiråd i Sør-Øst politidistrikt, som vil bli
implementert. Disse følger som vedlegg til denne rapporten.

Det er ca. 48 000 straffesaker i distriktet. Fl est lovbrudd skjer i byene ved E18, og i de
tettest befolkede områdene i Drammens- og Grenlandsregionen. Ser man straffesaker
opp mot antall politiansatte har man en hø yere andel straffesaker pr. politiansatt i
Vestfold og Telemark enn i Buskerud.

Pr. 12.9.2016 hadde Sør-Øst politidistrikt 6796 ikke avgjorte straffesaker eldre enn 3
måneder. Det er en positiv utvikling me d over 1000 saker færre fra årsskiftet.

Tildelt budsjett totalt for Sø r-Øst politidistrikt i 2016 er på ca. 1,2 milliard. Ifølge
Politidirektoratets ressursanalyse for 2015 er fo rdelingen av kostnader i snitt for landets
politidistrikter som følger:

Personell 80 %
Eiendom, bygg, anlegg (EBA) 10 %
Materiell 8 %
Tjenester 2 % (mye knyttet til straffesaksbehandling)
Diverse 0,05 %

Sør-Øst politidistrikt skiller seg ikke vesentlig ut fra landet for øvrig.

Når det gjelder den nærmere beskrivelse av det enkelte tjenestested vises det til
rapportens kap. 4.
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Nordre Buskerud 3.1.1

Nordre Buskerud er i dagens organisering de lt i to regioner. Region nord Hallingdal og
Region Sør. Det er sivilt ansatte og politi på alle tjenestestedene, men unntak av Flå der
det er en lensmann.

Regionen Nord Hallingdal, består av kommunene Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå.
Mannskapene er fordelt på alle tjenestest eder, og deltar på en felles vakt- og
beredskapsliste med døgnbemanning for hele Hallingdal.

Dagens organisering gir god fl eksibilitet. De ansatte bidrar både med vakt, beredskap og
etterforskningsarbeid. Etter at dagens organise ring ble innført kan regionen vise til gode
resultater. Hvert kontor har ansvar for å drive forebyggende arbeid inn mot sin
kommune, men regionen har også en egen patrulje som har fokus rettet mot
narkotikaproblematikk for hele Hallingdal .

Midt i Hallingdal ligger beredskapssenteret Torpomoen i Ål kommune. Torpomoen er
befolkningsmessig mi dtpunkt i Hallingdal. 4 Samarbeidspartnere og fagmiljø fra alle de
øvrige nødetatene i Hallingdal er samlet på Torpomoen. Tanken med det er at det gir
bedre muligheter for erfaringsutveksling og kompetanseheving i samspillet mellom
etatene. Torpomoen ligger rett ved Rv7 uten at man må kjøre gjennom noe trafikalt
sentrum. Det er gode treningsfasiliteter på området og Nordre Buskerud politidistrikt har
benyttet området til årlige IP4 treninger.

Regionen Sør består av kommunene Ringerik e, Hole, Jevnaker, Modum, Krødsherad og
Sigdal. Polititjenesten i regionen ledes fra Hønefoss politistasjon med seksjonsleder for
det operative og seksjonsleder for etterforsk ning. Under seksjonene er det flere avsnitt
med avsnittsledere. Mannskapene i avsnitte ne er fordelt ut på tjenestestedene i
regionen. Hønefoss huser Nordre Buskeruds operasjonssentral.

På Modum er det en stilling som skal ivareta etterforskningen av saker som relaterer seg
til Modum, Sigdal og Krødsherad. Stillingen er viktig for å sikre et kvalitativt godt
etterforskningsarbeid fra hele området.

Det er døgnbemannet vaktsamarbe id i hele regionen på felles vakt- og beredskapsliste. I
tillegg er det operative støttelister slik at en del etterforskere bidrar inn på de operative
tjenestelistene .

Det forebyggende arbeidet lede s fra Hønefoss politistasjon og er underlagt seksjonsleder
etterforskning.

Utfordringer med dagens organi sering er at lensmenn ikke lenger har personellansvar for
de mannskap som er stedsplassert på kontor et. Dette blir kunstig da lensmann har
ansvaret for å drifte kontoret og skal sv are for polititjenesten til bygdas innbyggere.
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Søndre Buskerud 3. 1 . 2

Søndre Buskerud er i dag delt i to region er. Region Øst og Vest. Det er felles
innsatsledelse for hele Søndre Buskerud. Forvaltningsmessig er det mulig å få pass i
Røyken/Hurum, Drammen, Nedre Eiker, Øv re Eiker og Kongsberg. En Felles
forvaltningsenhet utover dette er i Drammen. Det er en distriktovergripende funksjon på
utlendingsforvaltning, gjeldsordning, kriminaltekniske tjenester og etterforskning av
økonomisk kriminalitet. Påtale er plassert i Drammen og Kongsberg. Det er sivilt ansatte
og politi på alle tjenestestedene, men u nntak av Rollag der det er en lensmann.

Region Øst består av tjenesteenhetene Røyken/Hurum, Lier, Drammen, Sande og
Svelvik. Det er felles vaktsamarbeid om dø gnkontinuerlig bemanning i Røyken/Hurum og
Lier. Drammen dekker det meste av bereds kapen for Drammen, Sande og Svelvik, men
de operative mannskapene i Sande og Svel vik går på integrerte lister. Det er
tjenesteledere i Røyken/Hurum og Lier, samt egne tjenesteledere i Drammen. Drammen
har en egen forebyggende enhet, men alle lensmannskontorene har også personell som
jobber forebyggende mot den enkelte kommune.

Region Vest består av tjenest eenhetene Nedre Eiker, Øvre Ei ker, Kongsberg, Flesberg og
Rollag. Det er felles vakt- og beredskaps liste med døgnbemanning for hele regionen.
Regionen har også felles tjenesteledelse ute i den operative tjenesten. Alle enheter
utfører forebyggende tjeneste. De største enhetene har egne dedikerte forebyggere.

Utfordringen med dagens organisering er til en hver tid å utnytte ressursene mest mulig
effektivt i hele Søndre-Buskerud. Dette gjelder særlig i forhold til etterforskning og det
forebyggende arbeidet. De operative blir s tyrt av dagens operasjonssentral og jobber i
stor grad på tvers i hele distriktet.

Administrativ enhet Strategisk stab

Retts- og påtale
driftsenhet

Krødsherad
lensmannskontor

tjenesteenhet

Sigdal
lensmannskontor

tjenesteenhet

Modum
lensmannskontor

Tjenesteenhet

Jevnaker
lensmannskontor

Tjenesteenhet

Tjeneste og opplæringskontor
stab

Nærpoliti/beredskap
Seksjon

Sivil og forvaltning
Seksjon

Etterforskning
Seksjon

Hønefoss
Politistasjon

Tjenesteenhet

Region Sør
driftsenhet

Nærpoliti/beredskap
Seksjon

Etterforskning
Seksjon

Flå
lensmannskontor

Tjenesteenhet

Nes
lensmannskontor

Tjenesteenhet

Ål
lensmannskontor

Tjenesteenhet

Gol/Hemsedal
lensmannskontor

Tjenesteenhet

Hol
lensmannskontor

Tjenesteenhet

Nore/Uvdal
lensmannskontor

Tjenesteenhet

Region Nord
driftsenhet

PST
driftsenhet

Politimester
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Vestfold 3.1.3

Vestfold politidistrikt er organisert med fire geografiske driftsenheter, dette er
politistasjonene Larvik, Sandefjord, Tønsberg og Horten. Under ge ografisk driftsenhet
Horten ligger Indre Vestfold lensmannskontor og Holmestrand politistasjon.

Det forebyggende arbeidet gjøres ut i fra de 4 politistasjonen. Det er egne forebyggere
på Tønsberg politistasjon og Sandefjord po litistasjon (Ungdomsgruppe), men Larvik og
Horten har dedikerte U-18 etterforskere so m tar disse straffesakene. Det er også
dedikerte U-18 jurister opp mot straffesaker med ungdom.

I 2014 ble det etablert en forebyggende koordi nator på Vestfold nivå , som legger strategi
og samordner det forebyggende arbeidet i dist riktet. Hovedarbeidet for denne det siste
året har vært politiet og kommunenes fo rebyggende arbeid mot radikalisering

Larvik politistasjon dekker Larvik kommune. Politistasjonen i Larvik har i dag full
portefølje av oppgaver, både ordenstjeneste, etterforskning og sivilrettslige oppgaver.
Forvaltningsoppgavene er nest en i sin helhet overført t il Felles Forvaltningsenhet i
Stokke. Stavern med Politihøyskolen ligger under Larvik.

Sandefjord politistasjon dekker Sandefjord, An debu og store deler av Stokke kommune.
Politistasjonen i Sandefjord har i dag full portefølje av oppgaver, både ordenstjeneste,
etterforskning og sivilrettslige oppgaver. A lle saksbehandlere i gjeldsordningsaker for
Vestfold er samlokalisert på sivilseksjonen i Sandefjord. Forvaltningsoppgavene er nesten
i sin helhet overført til Felles Forvaltningsenhet i Stokke. Barnehuset for hele Sør-Øst
politidistrikt er i Sandefjord, og barnevolds avsnittet for Vestfold ligger ved Sandefjord
politistasjon.

Tønsberg politistasjonen dekker Tønsberg , Nøtterøy, deler av Stokke kommune og
Tjøme. Politistasjonen i Tønsberg har i dag full portefølje av oppgaver, både
ordenstjeneste og etterforsk ning. Kommunene under Tønsberg politistasjon har en egen



Forslag til effektivisering av geografisk e driftsenheter, tjenesteenheter og
tjenestesteder, Sør-Øst politidistrikt

Politimester Christine
Fossen

Dato: 15.10.16 Versjon: 1.0 Status: Side 17 av 58

Prosjektnummer/dokumentreferanse: DL 201604206

namsfogd innen sivile gjøremål, men denne har sitt tilhold i politihuset i Tønsberg.
Forvaltningsoppgavene er nest en i sin helhet overført t il Felles Forvaltningsenhet i
Stokke. Tønsberg har operas jonssentralen i Vestfold.

Horten politistasjon dekker Horten kommune, samt området til Holmestrand politistasjon
og Indre Vestfold lensmannskontor. Politistasjonen i Horten har i dag full portefølje av
oppgaver, både ordenstjeneste, etterfor skning og sivilre ttslige oppgaver.
Forvaltningsoppgavene er nest en i sin helhet overført t il Felles Forvaltningsenhet i
Stokke. Holmestrand politistasjon og indr e Vestfold lensmannskontor utfører egne
sivilrettslige oppgaver og etterforsker de fleste straffesakene selv.

Telemark 3.1.4

Telemark er delt i to beredskapsområder – Øvre og Nedre Telemark. Øvre Telemark
består av driftsenhetene Midt- og Ve st-Telemark og Øst-Telemark, Nedre av
driftsenhetene Grenland og Vestmar. Det er sivilt ansatte og politi på alle
tjenestestedene, men unntak av Hjartdal, Siljan og Drangedal, hvor det ikke er sivilt
ansatte.

Forebyggende politiarbeid rettet mot barn og ung e ivaretas på ulike måter. I Grenland er
dette underlagt en egen seksjon som tilhører stasjonen og følger opp Skien og Porsgrunn
kommuner. Siljan ivaretas i stor grad av stedlig lensmann. Bamble har fast utpekt
forebyggende kontakt. I Vestmar følges det opp av lensmannskontorene i Drangedal og
Nissedal, mens det er to betjenter med ansvar for feltet i Kragerø. I Øst-Telemark er det
en betjent som har ansvar for saker og oppga ver knyttet til fagfeltet med primærområde
Notodden, men som samarbeider tett med Hjartd al og Rjukan om o ppfølgingen av disse
kommunene. I Midt Vest ansettes det i disse dager en ny betj ent som skal ha ansvar for
å følge opp det forebyggende arbeidet og plan verket i driftsenheten, men hvor utførelsen
av oppgavene skjer av ansatte på lokalt kontor.
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Øvre og Nedre Telemark har samarbeid for å ivareta beredskapen i sitt område. Det er
politi og sivile på alle tjenestestedene, med unntak av tre av de mi nste tjenestestedene,
hvor det ikke er sivile. Pass utstedes ved Notodden, Seljord og Grenland.

Driftsenhet Øst-Telemark består i dag av Notodden politistasjon, Rjukan politistasjon og
Hjartdal lensmannskontor. Øst-Telemark har felles straffesaksansvarlig, felles ledermøter
og enhetene samarbeider tett på alle område r. I all hovedsak er det i driftsenheten
døgnbemanning med operativ politipatrulje, men enheten benytter seg også av noe
reservetjeneste. Den forebyggende tjenesten ivaretas i dag ved de enkelte enhetene.

Driftsenhet Midt- og Vest-Telemark består i dag av Vinje, Tokke, Fyresdal, Kviteseid,
Seljord, Bø og Sauherad og Nome le nsmannskontor. Driftsenheten har felles
straffesaksportefølje, felles forebyggende plan og vakt- og bereds kapssamarbeid. Alle
politiansatte bidrar i utgangspunktet på vakt- og beredskapsliste for å ivareta
beredskapen i hele driftsenheten.

Driftsenhet Grenland består i dag av Grenland politistasjon (Skien og Porsgrunn
kommuner), Siljan lensmannskontor og Bamb le lensmannskontor. Driftsenheten har
felles straffesaksportefølje og vakt- og be redskapssamarbeid. Vakt- og beredskap dekkes
av Grenland politistasjon i Skien, som også ivaretar beredskapen for Siljan og Bamble
kommuner. Grenland politistasjon huser i da g operasjonssentral for Telemark og de
funksjonelle driftsenhetene i distriktet som Felles kriminalenhet.

Driftsenhet Vestmar består av Kragerø politistasjon, Drangedal lensmannskontor og
Nissedal lensmannskontor. Drifts enheten har felles straffesaksportefølje og vakt- og
beredskapssamarbeid. Alle poli tiansatte bidrar i utgangspunktet på turnustjeneste for å
ivareta beredskapen i hele driftsenheten.
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3.2 Behov og erfaringer med dagens organisering

I det følgende vil det bli redegjort for u like styrker og svakheter, muligheter og
begrensninger ved dagens situasjon med fi re regioner (Nordre Buskerud, Søndre
Buskerud, Vestfold og Tele mark). Hensikten med redegjørelsen er å skape et godt
grunnlag for å forstå behovet for endring.

Globalisering 3.2.1

Verden har blitt mindre i den forstand at utviklingstrekk i resten av verden også påvirker
oss. Flyktningestrømmen som kom til Norge i 2015 krevde umiddelbare tiltak og en
fleksibel tilnærming også for politiet. Det å holde oss oppdatert på hva som skjer i resten
av verden/landet og være i størst mulig grad forberedt når det får betydning for
befolkningen i eget distrikt, krever at ma n i større grad enn i dag må ha fokus på
etterretning og analyse for å få det best mulige grunnlaget for å tilrettelegge for
forebyggende strategier. For å få det til kr ever det dedikerte ansatte som utvikler
analyser basert på trender og forespørsler fr a ledernivå. Noe er gjort på dette området,
men mye gjenstår for å komme opp på det nivå som vi mener er påkrevet for å ligge i
forkant med forebyggende strategier.

Kriminalitetsbekjempelse og straffesakshåndtering 3.2.2

Dagens organisering med mange relativt små enhe ter vil i stor grad være til hinder for å
etablere spesialmiljøer som bygger opp under de stadig økende krav til
kriminalitetsbekjempelse og straffesaksbehandling. Vi ser at tradisjonell kriminalitet går
ned, mens kriminalitet utført ved bruk av teknologi øker. Det krever at politiet i større
grad må være synlig på de aren aer hvor denne utviklingen skjer.

Det kan nevnes noen områder som politiet må ha betydelig mer fo kus på i fremtiden:

Økonomisk kriminalitet utgjør kun en liten andel av alle registrerte lovbrudd. Men
mørketallene er store. Kriminaliteten kan være en alvorlig trussel mot
enkeltpersoner og strukture r i næringslivet. Enda mer alvorlig er kanskje den
trusselen økonomisk kriminalitet i ytterste konsekvens kan utgjøre mot
samfunnsstrukturer som velferdsstaten og demokratiet.

Etterforskning av internettrelaterte overgr ep mot barn og identifisering av barn
som utnyttes, er i stadig større grad adre ssert som en utfordring under utvikling i
media. For at politidistriktet skal kunn e møte denne utfordringer må robuste
fagmiljøer etableres.

Tradisjonell kriminalitet som tidligere skjedde i form av fysisk aktivitet ute i samfunnet,
skjer i dag mer og mer virtuelt via Internett. Det krever at politiet i fremtiden vier dette
området betydelig mer fokus enn det som man hittil har gjort.

Geografi 3.2.3

Politidistriktet har omfattende geografi (54 kommuner) og ulike utfordringer sommer og
vinter i forhold til den betydelige tilstrømningen man har av turister til fjellet om vinteren
og til fjorden om sommeren. Med den innde lingen man har hatt og har i dag er det
vanskelig å kunne sikre at god flyt av operative mannskaper ut fra hvor og når ting skjer.
Man håper å kunne finne frem til ordninger i Sør-Øst politidistri kt for å dimensjonere
mannskapsbehov i forhold til disse sesongsvingningene.
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Distriktet er ulikt organisert med mange tjen estesteder med liten bemanning. Ofte er det
kun sivilt ansatte som er tilgjengelig for publikum i perioder på de minste stedene.
Således kan lensmannsbygget fremstå som en falsk trygghet for publikum. For sivilt
ansatte er dette et sikkerhetsaspekt som må tas på alvor. Ved større enheter hvor flere
er samlet vil sikkerhet overfor de ansatte ivaretas på en bedre måte.

Ved å minske antall tjenestesteder ser man at det er behov for mange kommuner å få en
erstatning i forhold til dagens lensmannskontor. Det fremgår av Rammer- og
retningslinjer fra Politidirektoratet at funksjonen "Politikontakt" skal være
tjenesterenhetsleders knytningspunkt opp mot de ulike kommunene. I politimesterens
dialog med ordførere og rådmenn i de ulik e fylkene har det kommet tydelig frem store
forventninger til denne stillingen. Det er viktig at Politikontaktens rolle blir tydelig
definert og underlagt felles strategisk plattf orm for forebyggende virk somhet i distriktet.

4 Vurdering av alternativer

4.1 Alternativer geogra fiske driftsenheter

Det fremgår av rapporten den ulike organise ringen det er i dag mellom de fire gamle
politidistriktene. Det har vært et mål å finne en ny felles struktur som samlet sett er en
effektivisering av den lokale strukturen og gir en tilnærmet likeverdig polititjeneste i hele
politidistriktet. Ved å strukturere Sør-Øst politidistrikt gjennom geografiske driftsenheter
(GDE) og derav samle flere under samme ledels e, vil en få færre ledere, mer helhetlig
styring og utnytte de samlede ressu rsene bedre og mer fleksibelt.

Det er store utfordringer i Sør-Øst politidistrikt med tanke på den ulike geografien og
befolkingen i distriktet. Vi ha r derfor brukt tid på å finne gode objektive måleparametere
og knyttet disse sammen med både eksterne og interne innspill.

En geografisk driftsenhet skal ha underli ggende tjenesteenheter (politistasjonsdistrikt
eller lensmannsdistrikt) med tjenestesteder (politistasj on eller lensmannskontor).
Lederne av de geografiske driftsenhetene skal sitte i politimesteren s ledergruppe. Dette
er en skriftliggjøring av en hierarkisk oppdeling av nivåer under politimesteren.

En geografisk driftsenhetsleder har totalansvaret for leveransen av polititjeneste for en
geografi bestående av x antall kommuner. I ti llegg skal vedkommende selv være leder av
en av de underliggende tjenesteenhetene og et tjenestested. Gjennom sin egen og de
øvrige tjenesteenhetene skal leveranse av polititjeneste produseres. En geografisk
driftsenhet er således kun et geografisk av grenset område med en definert leder med
resultatansvar.

Det betyr at lederen må ha et administrativt støtteapparat for å sikre leveranse i henhold
til forventning. Det bør være et begrenset behov fo r støtte, fordi politimesterens
stabsfunksjoner skal ta ansvar for det meste av virksomhetsstyringen.

De øvrige tjenesteenhetslederne under en geografisk driftsenhet vil sammen med
geografisk driftsenhetsleder sikr e at man når forventede mål.

De ansatte som skal utføre polititjenesten sk al være ansatt på tjenestestedene. Målet
med reformen er blant annet å få kuttet ned på administrasjon for å få frigjøre tid til å
utføre politiarbeid.
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Vi har valgt å foreslå to alternativer når det gjelder geografiske drif tsenheter (GDE). De
to forslagene tar utgangspunkt i de oppgaver som er beskrevet og de krav som stilles til
de geografiske driftsenhetene (GDE), jf. pkt. 2.1.1.

Alternativ 1 - Tre geografiske driftsenheter som følger 4.1.1
fylkesgrensen

Fylkesmodellen gir tre geografiske driftsenheter som er tilnærmet like i størrelse. Det vil
si at denne modellen gir størst likhet i forh old til befolkningsantall, oppgaver og oppdrag.
Tre geografiske driftsenheter gir også et akseptabelt kontrollspenn i politimesterens
ledergruppe.

Modellen har beredskapsmessige fordeler i og med at det i dag eksisterer gode
samarbeidsordninger mellom Fylkesmann og politi. Fylkesmodellen betyr at vi går fra fire
geografiske inndelte områder, til tre geografiske inndelte om råder. Dette fører til færre
ledere og administrativ støtte totalt sett, opp mot den bemanningen vi har i dag. Dette
vil kunne frigjøre ressurser og gi en bedre og mer fleksibel bruk av den samlede
ressursen.

Et motargument til fylkesmodellen, kan være at det kun er gamle Søndre-Buskerud og
Nordre-Buskerud som får endrede grenser. Det vil kunne føre til liten endring i resten av
politidistriktet. Videre vil en tredeling kunne gi en for stor avstan d fra tjenesteenhet og
opp til politimesterens ledergruppe noe som v il kunne føre til at utfordringer på et
tjenestested ikke blir formidlet og hørt.

Et annet motargument har vært at antall re presentanter inn i ledergruppen fra GDE vil
være for lite i forhold til det antall ansatte so m disse lederne representerer i distriktet.
Det vil kunne føre til at de funksjonelle driftsenhetene (FDE) i større grad blir sett og hørt
enn de geografiske driftsenheter.

Alternativ 2 - Fem geografiske driftsenheter som 4.1.2
følger gamle politidistriktsgr enser og deler Telemark i
to.

Ved en fem-deling av det nye politidistriktet så vil man ha mulighet for å kutte ut
ledernivået "tjenesteenhet", og den enkelte GDE vil i større grad kunne bli sett og hørt i
politimesterens ledergruppe. Dette vil ikke gi en reduksjon i antall ledere, da en
tjenesteenhetsleder og skal være en tj enestestedsleder. Det vil også bli flere
representanter i politimesterens ledergruppe fra GDE, som vil skape balanse mellom GDE
og FDE i forhold til ansatterepresentasjon.

Med en fem-deling vil en også i større grad kunne sikre lederrepresentanter både fra
bygd og by, sjø og fjell. Dette vil kunne gi et bedre totalbilde inn i politimesterens
ledergruppe. Med denne inndelingen vil den ge ografiske enheten bli mindre, og det vil
være lettere til en hver tid å ha en god tota loversikt over hele geografien og bedre kunne
utnytte ressursene, uten fare for at enkelt e kriminalitetsutfordringer blir oversett.

Utfordringer rundt en fem-deling, er at politidistriktet vil øke antall geografiske
driftsenhetsledere og administrativ støtte fra dagens fire til fem. Dette vil kunne gi en
mindre fleksibel organisasjon og mindre ressurs til de polisiære og sivile gjøremålene.

En slik ordning vil føre til at man ikke vil kunne få tilstrekkelig ressurser til å etablere
kompetente og bærekraftige fagmiljøer ute på de geografiske driftsenhetene. Dette vil
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kunne øke behovet for større og flere fagmilj øer på de funksjonelle enhetene, for å få
løst oppgavene på en tilfredsstillende måte. Dette vil kunne gå utover fleksibiliteten i
bruk av ressursen på geografiske driftsenheter.

4.2 Analyse av de mest aktuelle alternativene.

Det fremstår gjennom de analyser og rappo rter som er lagt til grunn at den beste
løsningen for organisering av et nytt politidi strikt er tre geografi ske driftsenheter.

Fylkesmodellen vil tilfredsstille kravet til robusthet. Samtidig ivaretar modellen kravet
om et desentralisert politi som er til stede i samfunnet. En fylkesinndeling vil gi den beste
inndelingen i forhold publikum og politiets naturlige samarbeidspartnere, særlig i forhold
til beredskap og forebyggende miljøer.

Ett av målene i Nærpolitireformen er en avbyråkratisering og å få mer politikraft ut der
publikum er og kriminalitet skjer. Dette sikres best ved valg av fylkesmodellen. Det har
vært en bekymring rundt manglende synliggjørin g av helheten i det utstrakte og varierte
distriktet Sør-Øst inn i politimesterens lederg ruppe med få geografi ske enheter. Dette
handler om en lederform med helhetlig ledelse, og en god informasjonsplattform for
beslutninger, og som vi mener vil bli ivaretatt gjennom ny organisering.

Tre geografiske enheter vil også føre til en frigjøring av administrative funksjoner opp
mot dagens organisering. I da g er det en administrativ enhet i hvert av de gamle
politidistriktene. Ved ny organisering vil mye av den administrative støtten være direkte
underlagt Politimesteren, det vil likevel være behov for noe administrativ støtte på de
geografiske enhetene. Ved å gå fra dagens fire til tre, vil en derfor frigjøre ressurser.
Ved å gå fra fire til fem, vil en øke behovet fo r administrativ støtte. Dette er ressurser vi
ikke har i dag, og som betyr at dette må ta s fra andre foreslåtte funksjoner i den nye
organisasjonen.

4.3 Alternative antall tjenesteenheter

Dagens fire politidistrikter er alle delt opp i geografiske områder. Det innebærer at det
også i dag samhandles på tvers av de lokale tjenestesteder. I dag er det to regioner i
gamle Nordre Buskerud, to regioner i ga mle Søndre Buskerud, fire geografiske
driftsenheter i Telemark og fire geografiske driftsenheter i Vestfold.

Når det gjelder krav til tjenesteenheter, så vi ses det til denne rapports pkt. 2.1.2. Det er
store krav til leveranser, og slik Sør-Øst po litidistrikt er i dag, så vil kun de største
politistasjonene og lensmannskontorene være i stand til å levere dette. Alene ville de
små tjenesteenhetene blitt sårbare i forhol d til krav og oppgaver som er lagt til
tjenesteenhetene.

Vi har utredet to alternativer når det gjelder tjenesteenhe ter. Disse opprettholdes som
alternativer, uavhengig av om det besluttes tre eller fem geografiske driftsenheter.

Alternativ 1 - Ni tjenesteenheter 4.3.1

Ni tjenesteenheter er et alternativ som baserer seg på da gens inndeling i de forskjellige
distriktene. Dette er en innde ling av de geografiske områdene som ble gjort for noen år
siden, og som en mener fungerer godt. Inndel ing i større geografiske områder har ført til
økt samhandling både innen etterforskning, de n operative tjenesten og innenfor sivile
gjøremål. Det er likevel store forskjeller på hvordan dagens inndeling fungerer, og
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fortsatt er det "skott" mellom enkelte område r som gjør at en ikke får utnyttet ressursen
og kompetansen optimalt.

Ved ni tjenesteenheter vil det bli en bred ere sammensatt ledergruppe for geografisk
driftsenhetsleder. Det gjør at det blir lette re for tjenesteenhetene å bli sett og komme
med innspill på prioriteringer lokalt. Ved inndeling i ni tjenesteenheter vil det også være
et mindre begrenset område som den enkelte tjenestema nn/kvinne må gjøre seg kjent
med, og det vil på den måten være lettere å få en lokal forankring og god lokalkunnskap.

Det er påpekt i Rammer og retningslinjer det som kalles bolyst. Ansatte i etaten bosetter
seg gjerne i nærhetene av det området de jobbe r i. Ved ni tjenesteenheter er det større
sjans for at alle som jobber ved enheten bosetter seg innenfor denne geografiske
rammen og vil derfor opparbeide seg mer lokalkunnskap.

Utfordringen med en inndeling i ni tjenest eenheter er om den enkelte enhet klarer å
levere innen for de krav som er satt til en tjen esteenhet. Utfordringen vil være at det på
enkelte områder vil bli knapphet på ressurs, og enhetene vil få utfordringer med å skape
robuste nok fagmiljøer. Ressu rsknapphet vil også gi utfo rdringer med å gjennomføre
pålagt opplæring, og samtidig ha en forsvarlig drift. Dette kan igjen gå utover de mål- og
kvalitetskrav som er satt til det produkt publikum har krav på.

Tjenesteenheten vil også ha noe administrativ støtte, og dette er ressurser som vil kunne
omdisponeres i større gr ad til andre funksjoner ved 5 tjenesteenheter.

Alternativ 2 - Fem tjenesteenheter 4.3.2

Målsettingen i nærpolitireformen er å innl emme tjenestesteder i større, sammenslåtte
tjenesteenheter. På denne måten ka n bemanningen opprettholdes ute på
tjenestestedene, samtidig so m en rekke oppgaver i større grad kan fordeles innad i
tjenesteenheten. Det innebærer at kompetan se og ressurser kan utnyttes mer helhetlig
og fleksibelt i hele tjenestee nheten. Fem tjenesteenheter vil i større grad gi en robusthet,
slik at muligheten for kompetanseheving blant de ansatte vil være større.

En løsning med fem tjenesteenhet skaper robu sthet i forhold til krav om leveranse.
Større tjenesteenheter, gir økt samhandling ve d administrative gjøremål og mer helhetlig
styring og ledelse i et større geografisk område. Det vil også kunne føre til en
omfordeling av ressurs til mer tilstedeværende politi og flere etterforskere.

Fem tjenesteenheter vil gi størst fleksibilitet i bruken av ressursene, slik at det i større
grad vil være mulig å bygge egne fagmiljø er innen den geografiske driftsenheten.

Ved større tjenesteenhetsområder vil en også gjennom bedre samhandling gi et likere
tjenestetilbud til publikum, slik at de ikke opplever ulik behandling fra tjenestested til
tjenestested.

Geografiske ulikheter i fylkene gjør at de t kan være argumenter for å variere antall
tjenesteenheter innenfor hver geografisk driftsenhet. Eksempelvis er vegnett og mulighet
for å bistå hverandre ulikt i Nord re Buskerud og Øvre Telemark.

En betraktning rundt fem tjenesteenheter opp mot ni tjenesteenheter, er at det på sikt
kan være lettere å sent ralisere tjenester og oppgaver innenfor et st ørre område. Det er i
Rammer og retningslinjer krav til hva en tjenesteenhet skal inneholde av oppgaver. Ved
store geografiske tjenesteenheter vil det gi et større handlingsrom til å flytte tjenester,
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og ikke opprettholde oppgaver ute på alle tjenestestedene. Det vil si at det enklere vil
være mulig å sentralisere pass, sivil rettspleie, etterforskning og andre tilbud til publikum
til der det er høyest befolkningstetthet.

Vurdering og anbefaling 4.3.3

Ut fra de analyser og innspill som har kommet inn fremstår den beste løsningen en
organisering med fem tjenesteenheter i Sør-Øst politidistrikt.

Argumentasjonen opp mot ni og fem tj enesteenheter blir mye av den samme
argumentasjonen som ved geografiske driftse nheter. Slik det fremstår i dag vil fem
tjenesteenheter gi den beste lø sningen for et likere, bedre kva litativt og effektivt politi.

Dette begrunnes med at ved stø rre tjenesteenheter så vil vi få en helhetlig ledelse og
styring som evner å løse kriminalitet i større grad på tvers og med mindre "skott" mellom
tjenesteenhetene. Både kompetansen og ress ursene vil lettere kunne utnyttes på tvers
med færre tjenesteenheter. Noe av utford ringen med dagen or ganisering, som er
tilnærmet ni tjenesteenheter, er effektiv utnyttelse av den totale ressurs. Alle enheter
prioriterer innenfor sitt område , og ser det vanskelig å avgi ressurs til det beste for hele
politidistriktet. Med færre ledere til å samhandle, vil dette i større grad lettere la seg
løse.

I forhold til rekruttering og bosetting i aktu elt område for sin tjeneste, så er fortsatt
tjenesteenhetsområdene så begrenset at dett e ikke vil være en stor utfordring.

Ni tjenesteenheter vil, slik det fremstår i dag, gi større utfordringer opp mot å kunne
ivareta mål og krav om kvalitet som er satt til tjenesteenheter gjennom
Nærpolitireformen. Dette vil på sikt ku nne føre til et behov for å oppbemanne
funksjonene på Felles driftsenheter, fo r å kunne sikre måloppnåelse og gitte
kvalitetskrav.

Det å ha en felles ledelse over et så stort geografisk område som ved fem
tjenesteenheter, kan få en betydning for om publikum vil får likt tjenestetilbud i hele
distriktet sett over tid. Det vil i større gr ad være mulig å flytte håndtering av pass,
våpen, sivil rettspleie og andre polisiære oppgaver til de områdene som har størst
befolkningstetthet. Dette vil kunne gi en me r effektiv drift, men lengere reisevei for
publikum.

Ved få tjenesteenheter vil det også være vanskeligere for ansatte å få en karriere utenfor
de tettes befolkede stedene i tjenesteenheten. De attraktive stillingene vil kunne bli lagt
til sentrale strøk. Dette kan få betydning fo r muligheten til å beholde erfarne ansatte og
rekruttering av nyansatte utenfor de mest sentrale stedene.

4.4 Forslag til tjenestestedsstruktur

Nærpolitireformen skal utvikle et nærpoliti som er lokalt tilstedeværende med
lokalkunnskap og bred kontaktflate. Økt patr uljering og beredskap i hverdagen er først
og fremst avhengig av antall patruljer og i kke i like stor grad antall tjenestesteder.
Politiarbeid på stedet er en av de vi ktigste satsningene i nærpolitireformen.

Etterforskning er også en viktig satsning i nærpolitireformen. Det store antall av saker
skal også i fremtiden etterforskes ved tjenes teenhetene, men en økt kompleksitet og et
økt krav til kvalitet vil kreve spesialkompetanse som brukes på tvers i distriktet for å
støtte det lokale arbeidet.
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Et viktig element i nærpolitireformen er at Sør- Øst politidistrikt får en operasjonssentral.
Det vil i fremtiden bli en større utstrakt bruk av flåtestyring av patruljene, slik at en i
ledig tid vil dekke en større geog rafi enn det som gjøres i dag.

Tilstedeværelse, lokalkunnskap og en bred kontaktflate utfordres når det blir færre
tjenestesteder. Et forpliktende samarbei d gjennom politiråd, SLT-samarbeid og
politikontakt skal være med på å utvikle tilstedeværelse, lokalkunnskap og en bred
kontaktflate med kommunen, aktuelle samarbeidspartnere og publikum.

Ut fra en totalvurdering anbe fales 19 lensmannskontorer og 1 politistasjon nedlagt eller
slått sammen med et eller flere tjenestested er. Røyken og Hurum lensmannskontor er
også beskrevet, men dette vil etter en kommun esammenslåing gå til Oslo politidistrikt.
Begrunnelse for det enkelte tjenestested står beskrevet under kapittel 4.

Dagens tjenestesteder i Nordre Buskerud 4.4.1

Tidligere Nordre Buskerud politidistrikt hadde 11 tjenestesteder, fordelt på 1 politistasjon
og 10 lensmannskontor og en politipost.

Nordre Buskerud er delt i 2 vaktregioner:

Region Sør : Hønefoss, Jevnaker, Modum, Sigdal og Krødsherad
Region Nord : Flå, Nes, Gol og Hemsedal, Ål og Hol. Nore og Uvdal har vaktsamarbeid
med Kongsberg (Søndre Buskerud).

4.4.1.1 Hønefoss politistasjon:

4.4.1.2 Modum lensmannskontor:

Straffesaker og
oppdrag:

Hønefoss er det tjeneste sted hvor det er flest straffesaker i Nordre
Buskerud med 1388 straffesaker. De har også flest oppdrag i
politiets oppdragsjournal (PO), 16 alarmoppdrag og 362 prioritet 1
oppdrag.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Hønefoss er et stort geografisk område og er en del av Ringerike
sammen med Hole. Det bor i overka nt av ca.15 000 innbyggere. I
selve Hønefoss og Ringerike det de t en befolkning på ca. 35 000.
Hønefoss er et område som er i stor vekst. De har Rv 7 mot
Hallingdal som starter i Hønefoss, og E16 er en gjennomfartsåre
mot Jevnaker og Gardemoen. Det er også planlagt en firefelts
motorvei og ny jernbane fra Oslo til Hønefoss. Ringerike fengsel
ligger på Tyristrand og er en de l av Hønefoss sitt ansvarsområde.
Hønefoss har risikoobjekter som v il kunne kreve politiressurser.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Ut fra alle vurderingskriterier er Hønefoss et tjenestested som skal
bestå ved ny struktur.
Slås sammen med Jevnaker lensmannskontor.

Anbefaling: Består

Straffesaker og Modum er i dag nest største tjenes tested i Nordre Buskerud. De har
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4.4.1.3 Sigdal lensmannskontor:

4.4.1.4 Krødsherad lensmannskontor:

oppdrag: registrert 6 alarm og 77 priorite t 1 oppdrag i politiets oppdragslogg
(PO). De har registrert 391 straffesaker.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Modum har noen institusjoner for rusmisbrukere og psykiatriske
pasienter. De har ansvar for Blaafarveværket med kostbare
utstillinger. De har også gruver som blir besøkt. Modum har store
verneområder og naturreservat. Modum arrangerer årlige world-
cup arrangement for skihopp. Om rådet har flere kraftverk. Modum
har 13794 innbyggere.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Modum er sentralt plassert i midt fylket, og vil med sin plassering
dekke en god beredskap og tilgjengelighet for innbyggerne i
området. Det er avgjørende å opprettholde Modum for å dekke
responstiden for midtfylket.
Slås sammen med Sigdal og Krødsherad lensmannskontor.

Anbefaling: Består.

Straffesaker og
oppdrag:

De har ingen alarm oppdrag men 8 oppdrag prioritet 1 i politiets
oppdragslogg (PO). De har 47 straffesaker registret.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Sigdal har egen stilling tilknyttet naturreservat Trillemarka. Sigdal
har stor turisme særlig vint erstid, samt mange hytter.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Sigdal har ca. 3500 innbyggere. Re sponstidsmessig er dekningen
god nok fra Modum. Tjenesten uten for kontortid dekkes også i dag
av Modum/Ringerike. En politikontakt vil ivareta den forebyggende
tjenesten, og det vil oppretthol de en nærhet og kunnskap til
lokalmiljøet. I forhold til den bemanning Sigdal har i dag vil en
politikontakt med fokus på det forebyggende arbeidet godt kunne
ivareta samarbeidet mellom politi og kommunen.
Slås sammen med Modum og Kr ødsherad lensmannskontor.

Aanbefaling: Nedlegges.

Straffesaker og
oppdrag:

Det er 2 alarmer og 13 prioritet 1 oppdrag. De har 94 straffesaker.

Særlige forhold
- basert på egen-

kunnskap og innspill

Krøderen har stor turisme med stor t hotell, Norefjell. Det er også
store hytteområder og turisme på særlig vinteren. Rv 7 er nå lagt
utenfor Krøderen, men det er fortsatt forholdsvis stor trafikk opp
mot Hallingdal. Krøderen ha r ca. 2300 innbyggere.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Krødsherad ligger inne på politia nalysen og Geodata. Polititjenesten
dekkes i dag fra Ringerike/ Modum utover kontortid. Dette er en
respons som er tilfredsstillende. Politikontakten vil i fremtiden være
tilstede i kommunen og vil ivareta den forebyggende tjenesten og
opprettholde nærkontakt og kunnskap om lokalmiljøet.
Beredskapsmessig vil det med en fly tting av ressurser være mulig å
gjennomføre en mer målrettet polititjeneste.
Slås sammen med Modum og Sigdal lensmannskontor.
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4.4.1.5 Nore og Uvdal lensmannskontor:

4.4.1.6 Hol lensmannskontor:

4.4.1.7 Ål lensmannskontor:

Aanbefaling: Nedlegges.

Straffesaker og
oppdrag

De har en alarm og 4 prioritet 1 politiets oppdragslogg (PO). De har
registrert 48 straffesaker.

Særlige forhold: basert
på egen-kunnskap og
innspill

Nore og Uvdal er en stor kommune med store deler av
Hardangervidda som sitt ansvarsomr åde. De har flere kraftverk i
Rødberg som er tettstedet i kommunen. Det er ca. 2600
innbyggere. De har en barnevernsinstitusjon. Nore og Uvdal har
også store områder med hytter.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Det vil være helt nødvendig å ha et tjenestested i Nore og Uvdal,
plassert Rødberg. Dette på gr unn av beredskapshensyn og
responstid. Det er også ønskelig at Rødberg oppbemannes slik at
de kan dekke større deler av dø gnet, samt området ned mot Veggli
og Rollag. Nore og Uvdal har også et risikoobjekt som vil oppta
politiressurser.

Aanbefaling: Består.

Straffesaker og
oppdrag:

De har to alarmer og 39 prioritet 1 oppdrag i politiet oppdragslogg
(PO). De har 181 straffesaker.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Hol lensmannskontor består av Geilo, Hol og Hovet som tettsteder
med Geilo som det største. De har Rv7 over Hardangervidden og
Rv50 til Aurland og Vestlandet. De har stor turisme på vinteren. De
har også deler av Hardangervi dda nasjonalpark. Hol har flere
kraftverk. Det har ca. 4500 innbyggere.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Hol med tettsted Geilo har en beliggenhet som gir bedre
dekningsmessig beredskapen en n Ål som er foreslått som
tjenestested i stede for Geilo. Gei lo har større utfordringer med
turisme og har tilnærmet likt innbyggertall som Ål. De er også et
knutepunkt mellom Øst- og Vestla ndet. Hol er større i geografisk
utstrekning enn Ål. Enkelte innspill går på at det ønskelig med ett
eller to tjenestesteder i Hallingdal. Med ett eller to tjenestesteder,
så vil en få større robusthet og fl eksibilitet. Hvis en ser for seg ett
tjenestested, så må Hol legges ned og Gol blir igjen som det eneste
tjenestestedet.
Slås sammen med Ål lensmannskontor.

Anbefaling: Består.
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4.4.1.8 Gol og Hemsedal lensmannskontor:

4.4.1.9 Nes lensmannskontor:

Straffesaker og
oppdrag:

De har ingen alarmoppdrag og 16 pr ioritet 1 i politiet oppdragslogg
(PO). De har 68 straffesaker.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Ål har store hytteområder. De har sykestue for hele Hallingdal og
luftambulansen har base på Ål. De har eget asylmottak og
kraftanlegg. Torpo ligger under Ål, og dette er nødetatenes
treningssenter for oper ative tjenester. De har også felles legevakt
for Hallingdal. De har også kraftv erk. De har ca. 4800 innbyggere i
Ål.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Beredskapen dekkes delvis også i dag fra Gol, og vil også med ny
organisering kunne dekkes godt beredskapsmessig uten eget
tjenestested på Ål. Politikontakte n og politiarbeidet vil ivareta den
forebyggende tjenesten og den lokale forankringen til Ål. Ål er også
det tjenestestedet i øvre Hallingdal, som har minst polisiære
oppgaver. Sammenlignet med Hol, så har Ål et bedre egnet lokale.
Slås sammen med Hol lensmannskontor.

Anbefaling: Nedlegges.

Straffesaker og
oppdrag:

De har 6 alarm og 80 prioritet 1 oppdrag i politiets oppdragslogg
(PO). De har 526 straffesaker.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill

Kommunen har en kraftstasjon og tre asylmottak. De er også
knytningspunkt over til Hemsedal, som er den største
turistattraksjonen i Hallingdal, og som gir politiet mest utfordringer.
Dette gjelder store deler av året, men mest belastende i
vinterhalvåret. Det er 4600 innbyggere i Gol og 2400 i Hemsedal.
Rv 52 mot Hemsedal og Vestlandet starter i kommunen. Rv 7 går
også gjennom kommunene. Gol og Hemsedal har store områder
med hytter og flere hoteller.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Gol ligger midt i Hallingdal og har sentral plassering i forhold til
beredskap og tilgjengelighet. Det er den største enheten i
Hallingdal i dag med flest oppdrag og saker for politiet. Det har nytt
tidsriktig kontor. Gol må derfor bestå som tjenestested i Hallingdal.
Slås sammen med Nes og Flå lensmannskontor.

Anbefaling: Består.

Straffesaker og
oppdrag:

De har tre alarmer og 20 pr ioritet 1 oppdrag i politiets
oppdragslogg (PO). De har 97 straffesaker.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Hallingdal Tingrett ligger på Nesbye n. Det er knytningspunktet over
mot Numedal. Det er ca. 3450 innbygger på Nes. Det er stor
hytteutbygging i kommunen. De ha r kraftverk i kommunen. De har
også øvre del av Vassfaret nasjonalpark.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Diskusjonen knyttet til opprettholdelse av Nes, er avstander i
Hallingdal og behovet for å dekke nedre del av Hallingdal med et
tjenestested. Av de aktuelle tjen estestedene er det Nes og Flå. Nes
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4.4.1.10 Flå lensmannskontor:

4.4.1.11 Jevnaker lensmannskontor:

er av disse det største tettstedet med høyest aktivitet for politiet.
Ved å opprettholde Nes vil en også få en mer spredt bosetting i
Hallingdal av tjenestemann og kvinner, som skaper en bedre lokal
kunnskap i Hallingdal. Det er kommet en rekke innspill på at
Hallingdal ville kunnet hatt en større robusthet og fleksibilitet til å
løse samfunnsoppdraget ved å ha e tt eller to kontorer i Hallingdal.
Nes er da ett av de kontorene som en ser for seg kan legges ned
som tjenestested uten at dette gå r utover kravet til beredskap og
responstid.
Slås sammen med Gol og Hemsed al og Flå lensmannskontor.

Anbefaling: Nedlegges.

Straffesaker og
oppdrag:

De har 2 alarm oppdrag og 10 prioritet 1 oppdrag i politiets
oppdragsjournal (PO). De har 42 straffesaker.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

De er en del av nasjonalpark en i Vassfaret. Det bor ca. 1100
innbyggere. Dette er en komm une i vekst grunnet planlagte
hytteutbygginger og økt handelssenter.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Flå er et lite tjenestested som dekkes av Nes og øvrige
lensmannskontorer i Hallingdal i dag. Forebyggende tjeneste og
tilstedeværelse vil bli dekket gjennom politikontakten og
Politirådet. Beredskapen dekkes i dag av andre kontorer i
Hallingdal, og vil bli ivaretatt i fremtiden på samme måte som i
dag.
Slås sammen med Gol og Hems edal/Nes lensmannskontor.

Anbefaling: Nedlegges.

Straffesaker og
oppdrag:

De har 3 alarm og 36 prioritet 1 oppdrag i politiet oppdragslogg
(PO). De har 162 straffesaker.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Det er en kommune med stor gjennomfartstrafikk mot
Gardermoen, Hallingdal og Oppland. Jevnaker vurderes
sammenslått med Ringerike kommune. De har ca. 6630
innbyggere, men er en kommune med sterk befolkningsvekst.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Jevnaker har i dag samarbeid me d Hønefoss og midt fylket.
Beredskapsmessig vil de kunne de kkes fra Hønefoss, som i dag.
Når det gjelder det forebyggende og lokal samhandling vil dette
dekkes av politikontakten og politirådet med tilstedeværelse i
kommunen.
Slås sammen med Hønefoss politistasjon.

Anbefaling: Nedlegges.
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Dagens tjenestesteder i Søndre Buskerud 4.4.2

Tidligere Søndre Buskerud politidistrikt hadde 10 tjenestesteder, fordelt på 2 politistasjon
og 8 lensmannskontor.

Søndre Buskerud er delt i 2 vaktregioner:

Region Øst: Drammen, Lier, Røyken og Hurum, Svelvik og Sande.
Region Vest: Kongsberg, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Flesberg og Rollag.
Nore og Uvdal (Nordre Buskerud) har va ktsamarbeid med Kongsberg/region Vest.

4.4.2.1 Drammen politistasjon:

4.4.2.2 Kongsberg politistasjon:

Straffesaker og
oppdrag:

De har 31 alarm og 435 prioritet 1 oppdrag i politiets oppdragslogg
(PO). De har 3813 straffesaker.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Drammen er klart det sted i Buskerud som har størst kriminalitet
og utfordringer med flerkultur elt samfunn. Drammen har 68 000
innbyggere, hvor av 28 % ha r innvandrerbakgrunn. De har
havneanløp og stor utelivsutfordringer. Drammen er også et
knutepunkt mellom Sørlandet og Vestlandet. De har fengsel,
sentralsykehus, tingrett og fler rusbehandlingssituasjoner.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Ut fra alle vurderingskriterier er Drammen et tjenestested som skal
bestå ved ny struktur.
Slås sammen med Lier, Svelvik og Sande lensmannskontor.

Anbefaling: Består.

Straffesaker og
oppdrag:

14 alarm og 139 prioritet 1 oppdrag i politiets oppdragsjournal
(PO). De har 891 straffesaker.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Kongsberg flere risikoobjekter gj ennom høyteknologibedrifter med
ca. 5300 ansatte. De har også krafta nlegg og militæranlegg. De har
sikkerhetsobjekter som krever po litiressurser. Det er også et
område med et stort antall hytter. De har eget tinghus, sykehus
og legevakt. Det er ca. 27 000 innbyggere i Kongsberg. Kongsberg
har også tettstedet Hvittingfo ss med 1500 innbyggere. Kongsberg
er knutepunkt med E134 mot Tele mark og Rv 40 opp Numedal mot
Geilo.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Ut fra alle vurderingskriterier er Kongsberg et tjenestested som
skal bestå ved ny struktur.
Slås sammen med Flesberg lensmannskontor.

Anbefaling: Består.
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4.4.2.3 Nedre Eiker lensmannskontor:

4.4.2.4 Øvre Eiker lensmannskontor:

4.4.2.5 Flesberg lensmannskontor:

Straffesaker og
oppdrag:

Det er 7 alarm og 98 prioritet 1 op pdrag i politiets oppdragsjournal
(PO). De har 815 straffesaker.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Nedre Eiker er en kommune i ster k vekst. De har en befolkning
med innvandrerbakgrunn med ca . 10 %. Nedre Eiker er et
handelssentrum og har mye av de t samme kriminalitetsbildet som
Drammen. I Nedre Eiker er det ca. 24 500 innbyggere med en
meget tett befolkning med flere te ttsteder. Både E 134 og Rv 283
går igjennom kommunen.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Politiet i Eiker har i dag tett samarbeid og mange felles
kriminalitetsutfordringer. Kontorene ligger tett og et felles Eiker vil
kunne gi mer fleksibel bruk av ress urser. Et felles Eiker bør legges
til Øvre Eiker, da dette vil være en mest sentral plassering i forhold
til øvrige tjenestesteder i nedr e Buskerud. I forhold til dagens
kontrakter mener en at en utnyttels e av bygg i Nedre Eiker vil være
gunstig frem til ny kontraktsinngåelse. En ser det som viktig for
eiker-bygdene at Eiker består som tjenestested med tjenestetilbud
til innbyggerne som samlet sett er ca. 43 000.

Slås sammen med Øvre Eiker.

Anbefaling: Slås sammen til et felles Eiker.

Straffesaker og
oppdrag:

De har 6 alarmer og 86 prio ritet 1 oppdrag i politiets
oppdragsjournal (PO). De har 513 anmeldelser.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Øvre Eiker er en kommune i vekst. Øvre Eiker har flere
barnevernsinstitusjoner. Øvre Eiker har også en 1 % klubb. De har
også rettslokaler i Hokksund sent rum. E 134, Rv 35 og Rv 283 går
igjennom kommunen. Dette er en kommune sammen med Nedre
Eiker har hatt en sterk befolkningsvek st de siste ti år. De har også
Hassel fengsel. Øvre Ei ker har egen legevakt.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Politiet i Eiker har i dag tett samarbeid og mange felles
kriminalitetsutfordringer. Kontorene ligger tett og et felles Eiker vil
kunne gi mer fleksibel bruk av ress urser. Et felles Eiker bør legges
til Øvre Eiker, da dette vil være en mest sentral plassering i forhold
til øvrige tjenestesteder i nedre Buskerud. I forhold til dagens
kontrakter mener en at en utnyttels e av bygg i Nedre Eiker vil være
gunstig frem til ny kontraktsinngåelse. En ser det som viktig for
eiker-bygdene at Eiker består som tjenestested med tjenestetilbud
til innbyggerne som samlet sett er ca. 43 000.

Slås sammen med Nedre Eiker.
Anbefaling: Slås sammen til felles Eiker.
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4.4.2.6 Rollag lensmannskontor:

4.4.2.7 Lier lensmannskontor:

Straffesaker og
oppdrag:

De har en alarm og 10 prioritet 1 oppdrag i politiets
oppdragsjournal (PO). De har 63 straffesaker.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Det er 2699 innbyggere i Flesberg . Det er et område med mange
hytter på blant annet Blefjell . Rv 40 mot Geilo går gjennom
kommunen og Numedal.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Flesberg lensmannskontor dekkes beredskapsmessig fra Kongsberg
utover kontortid. Det er aksept abel dekning av beredskap fra
Kongsberg også i en ny organisasjon . Politikontakten og politirådet
vil dekke opp den forebyggende tjenesten og den lokale
forankringen mot kommunen. En bedre flåtestyring av
mannskapene ved å frigjøre ressu rser vil kunne gi en bedre
politidekning.
Slås sammen med Kongsberg.

Anbefaling: Nedlegges.

Straffesaker og
oppdrag:

De har ingen alarm og 2 prio ritet 1 oppdrag i politiets
oppdragsjournal (PO). De har 23 straffesaker.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Rollag har naturreservat mot Trillemarka. Det er ca. 1400
innbyggere. Rv 40 mot Geilo går gjennom kommunen og Numedal.
Det er en kommune med mange hytter.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Beredskapen i kommunen dekkes i dag av Kongsberg utover
kontortid. Forebyggende og loka l tilknytning vil opprettholdes
gjennom politikontakten og politirådet. Ved å styrke ressursene i
Nore og Uvdal, så vil beredskape n og tilstedeværelse av uniformert
politi kunne styrkes i Rollag opp mot dagens situasjon.
Slås sammen med Nore og Uvdal.

Anbefaling: Nedlegges.

Straffesaker og
oppdrag:

De har 13 alarm og 105 priorite t 1 oppdrag i politiets oppdrags
journal (PO). De har 750 straffesaker.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Det er en kommune med meget stor befolkningsvekst. Lier har en
stor psykiatrisk institusjon for hele Nedre Buskerud. E 18 mot
Sørlandet går gjennom kommunen og Rv 23 mot Røyken/
Hurum/Follo. De har 25 750 innbyggere. Det er et stort
handelssentrum på Lier toppen. Det er og har vært store endringer
i næringsutviklingen de siste årene. De har flere rusinstitusjoner.
Det er en kommune med høy kriminalitet, men ikke noe sentrum
med utelivsproblematikk. Det er også en kommune med stor
befolkningsvekst. De har i dag vaktsamarbeid med Røyken og
Hurum lensmannskontor. Lier kommune har flere tettsteder og
grenser mot Asker.

Vurderinger basert på Lier kommune ligge r tett opptil Drammen, og kan beredskaps-
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4.4.2.8 Røyken og Hurum:

4.4.2.9 Svelvik lensmannskontor:

fakta, innspill og
diskusjoner:

messig dekkes fra patruljer i Dr ammen. Lier kommune er en
kommune som åpenbart må ha en politikontakt tilstede flere dager
pr uke for å opprettholde kontak t med institusjoner og kommunens
etater. Et felles kontor med Røyken og Hurum ville vært naturlig i
en ny organisasjon. Dette ville gitt en bedre fl eksibilitet og
ressursutnyttelse. På grunn av kommune-sammenslåinger vil ikke
dette være mulig. På grunn av nærhet til Drammen vil et felles
tjenestested gi bedre ressursutny ttelse både innen den operative
tjeneste og etterforskning.
Slås sammen med Drammen/Sande og Svelvik.

Anbefaling: Nedlegges.

Straffesaker og
oppdrag:

De har 11 alarm oppdrag og 97 alarm 1 oppdrag i politiets
oppdragslogg (PO). De har 691 saker.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Røyken og Hurum ble slått sammen til et lensmannskontor i 2010,
det er to kommuner. Det politisk enighet om sammenslåing av
Røyken, Hurum og Asker kommune . Denne sammenslåingen skal
iverksettes 1.1.2020. Det er også enighet mellom politimesterne i
Oslo og Sør-Øst om at når sammenslåingen blir en realitet skal
Røyken og Hurum lensmannskontor til Oslo politidistrikt.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Røyken og Hurum har mange hytter, med stor turisme særlig på
sommeren. De har flere risiko obje kter. De har også ansvaret for
politiets båttjeneste. Det er 21500 innbyggere i Røyken og 9500
innbyggere i Hurum. Dette er en kommune med stor
befolkningsvekst.

Anbefaling: Overføres Oslo politidistrikt.

Straffesaker og
oppdrag:

De har null alarmer og 22 prioritet 1 oppdrag i politiets
oppdragsjournal (PO). De har 168 straffesaker.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Svelvik skal slå seg sammen me d Drammen til en kommune. Det
er 6600 innbygger i Svelvik.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Når Svelvik slår seg sammen med Drammen, så vil det være en
kommune, og de vil av den grunn ligge under samme tjenestested
som Drammen. Svelvik dekkes i dag av Drammen utover kontortid.
De har noe vakt, men hovedr essursen dekkes fra Drammen
politistasjon. Svelvik ligger nært Drammen og det vil gi en bedre
ressursutnyttelse å samle ressu rsene. Det forebyggende,
samhandling med kommunen og lokal kunnskap vil ivaretas
gjennom politikontakt og politirådet. Det kunne vært naturlig å
tenke et tjenestested mellom Sv elvik, Sande og Holmestrand.
Slås sammen med Drammen og Sande.

Anbefaling: Nedlegges.
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4.4.2.10 Sande lensmannskontor:

Dagens tjenestesteder i Vestfold 4.4.3

Tidligere Vestfold politidistrikt hadde 10 tjenestesteder, fordelt på 5 politistasjon, 1
lensmannskontor og Felles Forvaltningsenhet i Stokke. Disse stillingene er i oversikten
fordelt på stasjonene.

Etter forrige politireform i 2002 har Vestfold reduse rt antall tjenestesteder fra 15 til 6, en
reduksjon av 9 lensmannskontorer.

4.4.3.1 Larvik politistasjon:

Straffesaker og
oppdrag:

De har 2 alarmer og 42 prio ritet 1 oppdrag i politiet
oppdragsjournal (PO). Det har 232 straffesaker.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Sande kommune ønsker en kommunesammenslåing med
Holmestrand. De er i dag 9 300 in nbyggere. Dette er en kommune
med befolkningsvekst. E 18 mot Sørlandet går igjennom
kommunen.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Sande har i likhet med Svelvik et vaktsamarbeid med Drammen.
Det meste av beredskapen dekkes av Drammen. Sande ligger nært
Drammen og det vil gi en be dre ressursutnyttelse å samle
ressursene. Det forebyggende, samhandling med kommunen og
lokal kunnskap vil ivaretas gjennom politikontakt og politirådet.
Det kunne vært naturlig å tenke et tjenestested mellom Svelvik,
Sande og Holmestrand.

Anbefaling: Nedlegges.

Straffesaker og
oppdrag:

De har 20 alarmer og 409 prioritet 1 oppdrag i politiet
oppdragsjournal (PO). De t har 1650 straffesaker.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Politistasjonen dekker Larvik kommune med ca. 44.000 innbyggere
og har et stort omland. Lardal kommune med ca. 2500 innbyggere
blir en del av Larvik kommune fra 1.1.2018. De har fengsel,
legevakt og tingrett.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Er i dag egen geografisk driftsenhe t i Vestfold. Det er stor turisme
om sommeren, med ca. 4000 hytter og 4000 campingvogner. Det
er et stort småbåtliv rundt Larv ik, Stavern og Brunlanes. Det er
daglig to ferjeanløp fra Danmark med opptil 2000 passasjerer pr
anløp og havna i Larvik er Norges nest største containerhavn. Dette
er en kommune med befolkningsvekst. Politistasjonen i Larvik har i
dag full portefølje av oppgaver, bå de ordenstjeneste, etterforskning
og sivilrettslige oppgaver. Forval tningsoppgavene er nesten i sin
helhet overført til Felles Forvaltningsenhet i Stokke.

Stavern med Politihøgskolen ligge r under Larvik, og det er et
moderat næringsliv i kommunen, hvorav en bedrift sorteres under
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4.4.3.2 Sandefjord politistasjon:

4.4.3.3 Tønsberg politistasjon:

"storulykkes-forskriften". Disse momenter underbygger at Larvik
politistasjon bør bestå som tjenestest ed og at Larvik bør bli en del
av en felles tjenesteenhet i Ve stfold. Innbyggerne i Larvik
kommune vil gjennom denne organiseringen få en like god eller
bedre polititjeneste i fremtiden.

Anbefaling: Består.

Straffesaker og
oppdrag:

De har 17 alarmer og 691 prioritet 1 oppdrag i politiet
oppdragsjournal (PO). De t har 2370 straffesaker.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Politistasjonen dekker Sandefjord kommune med ca. 45.000
innbyggere. Andebu og store de ler av Stokke kommune med ca.
17.000 innbyggere blir en del av Sandefjord kommune fra
1.1.2017. De har fengsel, legevakt og tingrett.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Er i dag egen geografisk driftsenhe t i Vestfold. Det er stor turisme
om sommeren, med ca. 2. 000 hytter. Det er et småbåtliv rundt
Sandefjord og Stokke om sommeren. Det er daglig 6 ferjeanløp fra
Sverige (med mer enn 1 million pa ssasjerer årlig). Torp flyplass
ligger under Sandefjord med over 1, 5 millioner reisende pr år. En
liten andel av dette er Non-Schengen ankomster. Politistasjonen i
Sandefjord har i dag full portefølje av oppgaver, både
ordenstjeneste, etterforskning og sivilrettslige oppgaver.
Alle saksbehandlere i gjeldsordningsaker for Vestfold er
samlokalisert på sivilseksjonen i Sandefjord.
Forvaltningsoppgavene er nesten i sin helhet overført til Felles
Forvaltningsenhet i Stokke. Barn ehuset er i Sandefjord og
barnevoldsavsnittet ligger i Sandefjord politistasjon. Dette er
organisert under Felles Etterforsk ningsseksjon. Det er et stort
næringsliv i kommunen, hvorav en bedrift sorteres under
"storulykkesforskriften". Kommunen har andre store bedrifter som
Komplett og andre store nettbaserte bedrifter. Sandefjord
videregående skole er den stør ste i landet med 2100 elver og 350
ansatte. Disse momenter underbygger at Sandefjord politistasjon
bør bestå som tjenestested og at Sandefjord bør bli en del av en
felles tjenesteenhet i Vestfold . Innbyggerne i nye Sandefjord
kommune vil gjennom denne organiseringen få en like god eller
bedre polititjeneste i fremtiden.

Anbefaling: Består.

Straffesaker og
oppdrag:

De har 34 alarmer og 681 prioritet 1 oppdrag i politiet
oppdragsjournal (PO). Det har 3595 straffesaker.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Politistasjonen dekker Tønsbe rg kommune, Nøtterøy kommune,
Stokke kommune (i dag) og Tjøme kommune med totalt 81.000
innbyggere. Store deler av Sto kke kommune vil fra 1.1.2017 bli en
del av Sandefjord kommune, me ns Re kommune med ca. 10.000
innbyggere skal bli en del av Tønsberg kommune fra 2020. De har
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4.4.3.4 Horten politistasjon:

fengsel, legevakt og tingrett.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Er i dag egen geografisk driftsenhet i Vestfold. Tønsberg er
"fylkeshovedstaden" i Vestfold med Fylkessykehus,
Fylkeskommunens administrasjon og Fylkesmannens kontor. Det
er også et knutepunkt for buss og togforbindelser med omegn
rundt. Direktoratet for den sentrale beredskap, DSB og
Valgdirektoratet har sitt tilhold i Tønsberg. Det er stor turisme om
sommeren, med 3200 hytter. Det er et stort småbåtliv rundt
Tønsberg-, Tjøme- og Nøtterø yskjærgårdene. Det er stor
kulturaktivitet, med restauranter og underholdning i store deler av
året. Tønsberg er utelivsarenaen fo r store deler av Vestfold. Dette
topper seg med yrende liv på bryg gene i Tønsberg hele sommeren.
Politistasjonen i Tønsberg har i dag full portefølje av oppgaver,
både ordenstjeneste og ette rforskning. Kommunene under
Tønsberg politistasjon har en egen namsfogd innen sivile gjøremål,
men denne har også sitt tilhold i politihuset i Tønsberg.
Forvaltningsoppgavene er nesten i sin helhet overført til Felles
Forvaltningsenhet i Stokke.

Det er et stort handels- og næringsliv i kommunen, hvorav to
bedrifter sorteres under "storul ykkesforskriften". Disse momenter
underbygger at Tønsberg politistasj on bør bestå som tjeneste-sted
og at Tønsberg bør bli en del av en felles tjenesteenhet i Vestfold.
Innbyggerne i Tønsberg, Nøtterøy og Re kommune vil gjennom
denne organiseringen få en like god eller bedre polititjeneste i
fremtiden.

Anbefaling: Består.

Straffesaker og
oppdrag:

De har 29 alarmer og 541 prioritet 1 oppdrag i politiet
oppdragsjournal (PO). De t har 2036 straffesaker.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Politistasjonen dekker Horten kommune, men har også
Holmestrand politistasjon og Indre Vestfold lensmannskontor
underlagt seg. De har tingrett og fengsel.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Er i dag egen geografisk drifts enhet i Vestfold. Horten kommune
har 27.200 innbyggere og har noe turisme gjennom å ha over 400
hytter, gjennomgangstrafikk med Ba støy ferjen -med ankomster og
avganger hvert 20 minutt og fler e museum. Det er noe småbåtliv
rundt Horten om sommeren. Høyskolen i Sør-Øst Norge ligger på
Bakkenteigen i Horten kommune . Dette er en svært stor
utdanningsinstitusjon. Horten ha r også Hovedolje-vernsstasjonen
for Norge og hovedadministrasjonen for Redningsselskapet samt
Sjøtrafikkstasjonen for Oslofjorden. Politistasjonen i Horten har i
dag full portefølje av oppgaver, både ordenstjeneste, etterforskning
og sivilrettslige oppgaver. Forval tningsoppgavene er nesten i sin
helhet overført til Felles Forvaltningsenhet i Stokke.
Det er et relativt stort nærings liv i kommunen innen høyteknologi.
Marinen har fortsatt aktivite ter i Horten. Disse momenter
underbygger at Horten politistasjon bør bestå som tjenestested og
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4.4.3.5 Holmestrand politistasjon:

at Horten bør bli en del av en felles tjenesteenhet i Vestfold.
Innbyggerne i Horten kommune v il gjennom denne organiseringen
få en like god eller bedre polititjeneste i fremtiden.

Anbefaling: Består.

Straffesaker og
oppdrag:

Se Horten pst (Vestfold Nord - Andebu, Hof, Holmestrand, Horten,
Re og Lardal kommuner).

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Er i dag eget tjenestested unde rlagt Horten politistasjon som
geografisk driftsenhet. Politistasjonen dekker Holmestrand
kommune med 10.700 innbyggere. Holmestrand kommune vil fra
1.1.2019 få Sande kommune og Hof Kommune med seg i en felles
kommune. Denne kommunen blir da på over 20.000 innbyggere.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Holmestrand har ca. 350 hytter, men lite turisme. De fleste
passerer gjennom kommunen på E-18 som går som motorveg
utenfor sentrum. Det er et noe lo kalt småbåtliv rundt Holmestrand
om sommeren. Holmestrand har næringsliv, vesentlig gjennom
Hydro aluminiums anlegg som sorteres under
"storulykkesforskriften". I tillegg ligger Langøya – med
avfallshåndteringsanlegg rett utenfor sentrum. Langøya ligger i Re
kommune, men har ferjeforbi ndelse med Holmestrand.
Politistasjonen har ikke egen or denstjeneste i dag, da denne
utføres fra Horten. De utfører egne sivilrettslige oppgaver og
etterforsker de fleste straffesakene selv.

Forvaltningsoppgavene er nesten i sin helhet overført til Felles
Forvaltningsenhet i Stokke.

Holmestrand politistasjon har vært underlagt Horten politistasjon
sammen med Indre Vestfold lensma nnskontor. Tiden er inne for å
legge ned Holmestrand politistasj on som tjenestested. Dette er
under tvil da kommunen blir dobbelt så stor med befolkning,
straffesaker og alarm/PRI 1 oppgaver i PO fra 2019.
Hovedargumentene for at politis tasjonen kan nedlegges er at
politidistriktet må tenke effektivisering. Ved nedleggelse vil vi spare
lederstilling ved stasjon. Gjenno m videreutviklin g av dagens
samarbeids-ordninger innad i Vestfold samt nye arbeidsmetoder vil
ikke innbyggerne i Holmestrand kommune få noe dårligere
polititjeneste i fremtiden. Avstanden til Horten er relativt kort med
ca. 20 km, responstiden som er re gistrert med dagens samarbeid
med Horten politistasjon er svært god og ytterligere "flåtestyring"
av de operative mannskaper fra en felles tjeneste-enhet i Vestfold
vil kunne forbedre politiets t ilstedeværelse og styrke det
forebyggende arbeidet i Holmestrand. Politikontakten til kommunen
vil også kunne ivareta og eventuelt forbedre den gode dialog og
samarbeid som er der i dag.

Slås sammen med Horten.
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4.4.3.6 Indre Vestfold lensmannskontor:

Dagens tjenestest eder i Telemark 4.4.1

Tidligere Telemark politidist rikt hadde 16 tjenestesteder, fordelt på 4 politistasjoner
(pst.) og 12 lensmannskontor (lmk.), jf. vedlegg 5.

Telemark er delt i 2 vaktregioner:
Øvre Telemark: Notodden, Hjartdal, Rjukan, Vi nje, Tokke, Fyresdal, Kviteseid, Seljord,
Bø og Sauherad og Nome.
Nedre Telemark: Grenland, Siljan, Bamble, Kragerø, Drangedal og Nissedal.

Anbefaling: Nedlegges.

Straffesaker og
oppdrag:

Se Horten pst (Vestfold Nord - An debu, Hof, Holmestrand, Horten,
Re og Lardal kommuner).

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Er i dag eget tjenestested unde rlagt Horten politistasjon som
geografisk driftsenhet. Lens mannskontoret dekker i dag Re
kommune, Hof kommune, Lardal kommune og Andebu kommune
med til sammen 20.900 innbygge re. Andebu kommune blir fra
2017 en del av Sandefjord kommune, Lardal kommune blir fra
2018 en del av Larvik kommune, Re kommune blir fra 2019 en del
av Tønsberg kommune, mens Hof fra 2019 blir en del av
Holmestrand kommune. Kommune ne som Indre Vestfold
lensmannskontor i dag dekker blir dermed en del av et annet
tjenestested, men unntak av Hof som går sammen med
Holmestrand kommune og som er omtalt over.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Vi mener at politiets endringer al lerede nå bør hensyn ta disse
sammenslåinger og at lensmannskontoret nå kan nedlegges.

Ved nedleggelse vil vi spare leders tilling ved kontoret, samt kunne
redusere husleiekostnadene med ca. 620.000 kroner. Vi mener at
gjennom videreutvikling av dagens samarbeids-ordninger innad i
Vestfold samt nye arbeidsmetoder vil ikke innbyggerne i disse
kommunene få noe dårligere polititj eneste i fremtiden. Avstandene
til politistasjonene er relativt kort e, responstiden som er registrert
med dagens samarbeid med Horten politistasjon er svært god og
ytterligere "flåtestyring" av de operative mannskaper fra en felles
tjenesteenhet i Vestfold vil kunne forbedre politiets tilstedeværelse
og styrke det forebyggende arbeid et også her. Politikontaktene til
kommunene vil også kunne ivareta og eventuelt forbedre den gode
dialog og samarbeid som er der i dag.

Slås sammen med Horten, Tønsbe rg, Sandefjord og Larvik.

Anbefaling: Nedlegges.
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4.4.1.1 Bø og Sauherad:

4.4.1.2 Nome lensmannskontor:

Straffesaker og
oppdrag:

De har 4 alarmer og 55 prio ritet 1 oppdrag i politiet
oppdragsjournal (PO). De har 360 straffesaker.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Bø og Sauherad lensmannskont orer ble slått sammen i 2010 og
plassert i Bø. Bø og Sauhera d kommuner har til sammen ca. 11000
innbyggere, og har i 2016 vedtatt å slå seg sammen i 2020.

Ca. 20.000 innbyggere i regionen inkl. ca. 2000 høgskole-studenter
i Bø.

Sammenslåingen med Nome lmk. bl e besluttet av POD i sommer –
naturlig med ett tjenestested (Midt-Telemark) midt i den største
befolkningstettheten i området.

Midt-Telemark er et naturlig regi onsentrum i et område med stor
befolkningstetthet og vedtatt av politidirektoratet.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Sauherad har flere små tettsteder, me ns Bø er geografisk lite og
har utfordringer knyttet til studentmiljø og "bygdeby".
Lensmannskontoret har åpent tre dager i uka.

Turistsentrum med Telemarkskanalen, Bø sommarland og
festivalaktivitet. Trafikk-knutepunkt med Sørlandsbanen og rv. 36 i
Bø.

Bø/Sauherad kommuner vedtatt sammenslått,
tvangssammenslåing med Nome foreslått av fylkesmannen.

Midt-Telemark (Nome og Bø/Sauhe rad), består som tjenestested.

Anbefaling: Gjøres om til Midt-Telemark.

Straffesaker og
oppdrag:

De har 0 alarmer og 26 prio ritet 1 oppdrag i politiet
oppdragsjournal (PO). De har 202 straffesaker.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Nome lensmannskontor har ca. 7000 innbyggere i hovedsak fordelt
på tettstedene Ulefoss og Lunde.

Sammenslåingen med Bø og Sauherad lensmannskontor, ble
besluttet av POD i sommer – naturlig med ett tjenestested (Midt-
Telemark lmk.) midt i den største befolknings tettheten i området.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Turist- og festivalaktivitet om so mmeren, utfordringer knyttet til
videregående skoler og as ylmottak med 200 beboere.
Lensmannskontoret har åpent to dager i uka. Ca. 20.000
innbyggere i regionen inkl. ca. 2000 høgskole-studenter i Bø.

Turistsentrum med Telemarkskanalen, Bø sommarland og
festivalaktivitet. Trafikk-knutepunkt med Sørlandsbanen og rv. 36 i
Bø.
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4.4.1.3 Seljord lensmannskontor:

4.4.1.4 Kviteseid lensmannskontor:

Bø/Sauherad kommuner vedtatt sammenslått,
tvangssammenslåing med Nome foreslått av Fylkesmannen.

Midt-Telemark (Nome og Bø/Sauhera d), består som tjenestested.

Anbefaling: Gjøres om til Midt-Telemark.

Straffesaker og
oppdrag:

De har 2 alarmer og 15 prio ritet 1 oppdrag i politiet
oppdragsjournal (PO). De har 131 straffesaker.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Seljord kommune har ca. 3000 innbygge re og stor festivalaktivitet
om sommeren. Kommunestyrevedtak i Seljord om sammenslåing
med Kviteseid kommune. Langvarig leiekontrakt på lokaler med
arrest.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Handelssentrum og trafikk-knutepunkt for Vest-Telemark.
Lensmannskontoret har passutstedelse og åpent fire dager i uka
hvorav en langdag. Tett samarbeid med Kviteseid
lensmannskontor. Kommunestyret har fattet vedtak om å
akseptere sammenslåing med Kvit eseid lensmannskontor. Stedet
har ambulanse og legevakt for de to kommunene, samt Røde Kors
og Sivilforsvaret er lokalisert i Seljord. Trafikk-knutepunkt rv36 og
E134. Handelssentrum for Vest-Telemark

DPS-avdeling (Sykehuset i Telemark).

To tjenestesteder i Vest-Telemark v il i større grad enn ett, ivareta
lokalkunnskap og skape en lokal forankring. Likevel vil de ha et
relativt robust tjenestested med fagmiljø.

Det er lite aktivitet utover fest ivalsesongen og beredskapen på
festivalene dekkes i stor grad av politimannskaper på privatbetalt
overtid.

Ny trase for E134 foreslått lagt langt utenom.

Kviteseid (Seljord, Kviteseid, Ni ssedal) består som tjenestested.

Anbefaling: Slås sammen med Kviteseid.

Straffesaker og
oppdrag:

De har 0 alarmer og 13 prio ritet 1 oppdrag i politiet
oppdragsjournal (PO). De har 66 straffesaker.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Kviteseid kommune har ca. 2500 innbyggere, domstol og flere
tettsteder med bl.a. skisport i Vrådal og Morgedal.

Kommunestyrevedtak om sammenslåing med Seljord. Dagens
lokaler er mindre egnet enn Selj ord, men Kviteseid kommune har
holdt av bedre egnede lokaler i Kviteseid sentrum.

Seljord lensmannskontor har uoppsigelige lokaler til 1.9.2021,
mens dagens kontorer i Kviteseid må utbedres for å huse flere
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4.4.1.5 Fyresdal lensmannskontor:

4.4.1.6 Nissedal lensmannskontor

ansatte. Av økonomiske årsaker kan det derfor være fornuftig å la
det sammenslåtte kontoret ligge i Seljord ut kontraktsperioden,
dersom man ikke finner andre hensiktsmessige måter å bruke
lokalene på.

Arbeidsgruppen foreslår at Nisse dal lensmannskontor slås sammen
med Kviteseid og Seljord lensmannskontor, stedsplassert i
Kviteseid. Begrunnelsen for dette er kommunens naturlige og
politiske tilhørighet til Vest-Telemark.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Lensmannskontoret har åpent to dager i uka og tett samarbeid med
Seljord. Sommerstengt hvor de ansatte møter i Seljord.
Kommunestyret har fattet vedtak om å akseptere sammenslåing av
Kviteseid og Seljord lensmannskon tor. Stedet har domstol (Vest-
Telemark tingrett)og ligge r ved Telemarkskanalen.

Bedre utgangspunkt enn Seljord for å gi respons til Nissedal, Vrådal
og Fyresdal.

To tjenestesteder i Vest-Telemark v il i større grad enn ett, ivareta
lokalkunnskap og skape en lokal forankring. Likevel vil de ha et
relativt robust tjenestested med fagmiljø.

Lengre unna hovedferdselsåre enn Seljord.

Kviteseid (Seljord, Kviteseid, Ni ssedal) består som tjenestested.

Anbefaling: Består.

Straffesaker og
oppdrag:

De har 0 alarmer og 6 prioritet 1 oppdrag i politiet oppdragsjournal
(PO). De har 39 straffesaker.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Fyresdal kommune har ca. 1400 in nbyggere og er tredje største
kommunen i Telemark i areal.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Mye hytter og utfordringer knyttet til kjøring i utmark og
motorsportmiljø. Få straffesake r og lensmannskontoret holder
åpent to dager i uka. Siden mars 2016 har lensmann i Kviteseid
fungert som lensmann i Fyresdal.

Det er store avstander til neste lensmannskontor; Seljord 85 km,
Tokke 61 km, Kviteseid 68 km, Nissedal 66 km. Noe som kan gi
lang responstid.

Vinje (Vinje, Tokke, Fyresdal ) består som tjenestested.

Anbefaling: Nedlegges.

Straffesaker og
oppdrag:

De har 0 alarmer og 7 prioritet 1 oppdrag i politiet oppdragsjournal
(PO). De har 41 straffesaker.
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4.4.1.7 Tokke lensmannskontor:

4.4.1.8 Vinje lensmannskontor:

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Nissedal kommune har ca. 1500 innb yggere og tilhører politisk
Vest-Telemark-samarbeidet.

Driftsenhet Vestmar består av Kragerø politistasjon, Drangedal
lensmannskontor og Nissedal lens mannskontor. Driftsenheten har
felles straffesaksportefølje og va kt- og beredskaps-samarbeid. Alle
politiansatte bidrar i utgangspunktet på turnustjeneste for å ivareta
beredskapen i hele driftsenheten.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Kommunen har en stor festival om sommeren
(Treungenfestivalen), turisme knyt tet til mange hytter og store
geografiske avstander til neste tettsted. Lensmannskontoret har
åpent tre dager i uka og få straffesaker.

Store avstander til neste lensmanskontor; Kviteseid 53 km, Seljord
69 km, Kragerø 83 km, Drangedal 40 km. Dette kan føre til lang
responstid. Nissedal ligger be tydelig nærmere Kviteseid enn
Kragerø og responstid for kommunen vil i bedre grad ivaretas
derfra.

Nissedal lensmannskontor slås sammen med Kviteseid og Seljord
lensmannskontor, stedsplassert i Kviteseid. Begrunnelsen for dette
er kommunens naturlige og politiske tilhørighet til Vest-Telemark.

Kviteseid (Seljord, Kviteseid, Ni ssedal) består som tjenestested.

Anbefaling: Nedlegges.

Straffesaker og
oppdrag:

De har 1 alarmer og 14 prio ritet 1 oppdrag i politiet
oppdragsjournal (PO). De har 35 straffesaker.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Tokke kommune har ca. 2300 innby ggere med Dalen som sentrum
hvor lensmannskontoret ligger.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Driftssentral for Statkraft og st arten på Telemarkskanalen, mye
turisme om sommeren. Få straffes aker, åpent to dager i uken og
tett samarbeid med Vinje lensmannsko ntor. Kontoret holder stengt
i åtte uker om sommeren hvor de ansatte møter i Vinje.

Trafikk-knutepunkt øst/vest i sommerhalvåret (Suleskarvegen).

Ligger i et dalføre og har kortere av stand til Fyresdal enn Vinje. Har
få straffesaker.

Vinje (Vinje, Tokke, Fyresdal ) består som tjenestested.

Anbefaling: Nedlegges.

Straffesaker og
oppdrag:

De har 2 alarmer og 19 prio ritet 1 oppdrag i politiet
oppdragsjournal (PO). De har 106 straffesaker.

Særlige forhold Vinje kommune har ca. 3800 innbyggere og er størst i Telemark i
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4.4.1.9 Rjukan politistasjon:

4.4.1.10 Notodden politistasjon:

- basert på egen-
kunnskap og innspill:

utstrekning, med ca. 5000 hytter i dag og massiv utbygging av
hytter. Langt til neste tjenestest ed på andre siden av Haukeli
(Odda 135 km og Hovden 66 km).

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Det er mye turisme og redningsaksj oner knyttet til Hardangervidda.
Vinje lensmannskontor i Åmot er siste tjenestested langs E134 før
Hordaland, har åpent tre dager i uka og tett samarbeid med Tokke
lensmannskontor. Det er mange utfordringer knyttet til trafikk og
vogntog særlig om vinteren.

Massiv hytteutbygging særlig i Raul andsområdet. Ansvar for en stor
del av Hardangervidda, mange lete- og redningsaksjoner.
Miljøkriminalitet knyttet til bl.a. hyttebygging og kjøring i utmark.

Strategisk plassert med tanke på avstander og utfordringer i
området, har et stort areal.

Vinje (Vinje, Tokke, Fyresdal ) består som tjenestested.

Anbefaling: Består.

Straffesaker og
oppdrag:

De har 2 alarmer og 34 prio ritet 1 oppdrag i politiet
oppdragsjournal (PO). De har 168 straffesaker.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Tinn kommune har ca. 6000 innb yggere hvor ca. 3500 bor i
Rjukan. Nest største kommune i Telemark i utstrekning med ca.
4000 hytter, mye turisme og re dningsaksjoner knyttet til
Hardangervidda, isklatri ng og Gaustatoppen.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Nylig fått Verdensarvstatus (Ind ustriarv) sammen med Notodden.
Asylmottak med ca. 200 beboere. Rjukan politistasjon har åpent
fire dager i uken og alle politiansat te bidrar på turnustjeneste for å
ivareta beredskapen i området. De sivilt tilsatte på Rjukan bidrar
en dag i uken til passutstedelse på Notodden og for øvrig til
saksporteføljen for hele Telemark. St or aktivitet knyttet til turisme:
Gaustatoppen, Hardangervidda , isklatring, mye hytter,
utelivsutfordringer knyttet til Gaustablikkområdet

Det er store avstander til nærmes te tjenestested; Notodden 75 km,
Åmot 66 km. Strategisk plassert med tanke på avstander og
utfordringer i området.

Notodden og Rjukan består som tjenestested, og Hjartdal
lensmannskontor blir slått sammen med Notodden. Dette vil
medføre små endringer fra dagens struktur som over tid har vist
seg mest effektiv, men av hensyn til responstid bør det være
tjenestested både på Notodden og Rjukan.

Anbefaling: Består.

Straffesaker og De har 7 alarmer og 68 prio ritet 1 oppdrag i politiet



Forslag til effektivisering av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og
tjenestesteder, Sør-Øst politidistrikt

Politimester Christine
Fossen

Dato: 15.10.16 Versjon: 1.0 Status: Side 44 av 58

Prosjektnummer/dokumentreferanse: DL 201604206

4.4.1.11 Hjartdal lensmannskontor:

4.4.1.12 Siljan lensmannskontor:

oppdrag: oppdragsjournal (PO). De har 508 straffesaker.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Notodden kommune har ca. 13000 innbyggere og størst
befolkningstetthet i Øvre Telemark, med infrastruktur og
utfordringer knyttet til bystatus og studentmiljø.
Har mange straffesaker.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Notodden politistasjon har passutstedelse og åpent fire dager i uka
med langdag torsdag. I all hove dsak er stasjonen døgnbemannet
med operativ politipatrulje, som i samarbeid med øvrige enheter
ivaretar beredskapen for Øvre Telemark. Driftsenhetsleder i Øst-
Telemark er også stasjonssjef på Notodden. Turisme særlig om
sommeren: Verdensarvsted, Bluesfestival, Heddal stavkyrkje.
Trafikk-knutepunkt E134 og rv. 360 fra Gvarv.

Har sykehus og domstol (Aust-Telemark tingrett), Notodden
flyplass og Telemark teknologipark.

Notodden og Rjukan består som tjenestested, og Hjartdal
lensmannskontor blir slått sammen med Notodden. Dette vil
medføre små endringer fra dagens struktur som over tid har vist
seg mest effektiv, men av hensyn til responstid bør det være
tjenestested både på Notodden og Rjukan.

Anbefaling: Består.

Straffesaker og
oppdrag:

De har 0 alarmer og 13 prio ritet 1 oppdrag i politiet
oppdragsjournal (PO). De har 32 straffesaker.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Hjartdal kommune har ca. 1700 innb yggere med spredt bosetning i
flere tettsteder. Det er ca. 2100 hy tter i området og få straffesaker.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

E134 går gjennom kommunen og mye av trafikken mot
Gaustatoppen går gjennom Hjartdal. Sommerstengt i åtte uker. I
åpningstiden har lensmannen med seg en tjenesteperson fra
Notodden. Lensmann i Hjartdal er også namsmann for Notodden og
leder for sivilseksjonen på Notodde n og stedfortreder for ordenssjef
Notodden. Samarbeid med Notodd en som dekker beredskapen i
kommunen. Få straffesaker og lite kriminalitet.

Notodden og Rjukan består som tjenestested, og Hjartdal
lensmannskontor blir slått sammen med Notodden. Dette vil
medføre små endringer fra dagens struktur som over tid har vist
seg mest effektiv, men av hensyn til responstid bør det være
tjenestested både på Notodden og Rjukan.
Slås sammen med Notodden.

Anbefaling: Nedlegges.

Straffesaker og De har 0 alarmer og 5 prioritet 1 oppdrag i politiet oppdragsjournal



Forslag til effektivisering av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og
tjenestesteder, Sør-Øst politidistrikt

Politimester Christine
Fossen

Dato: 15.10.16 Versjon: 1.0 Status: Side 45 av 58

Prosjektnummer/dokumentreferanse: DL 201604206

4.4.1.13 Grenland politistasjon:

4.4.1.14 Bamble lensmannskontor:

oppdrag: (PO). De har 30 straffesaker.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Siljan kommune har ca. 2400 innby ggere, få straffesaker og lite
kriminalitet. Befolkning som pendler til Skien, Porsgrunn og Larvik.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Lensmannskontoret holder åpent to dager i uka og øvrige
polititjenester ivaretas av Grenland politistasjon. Siljan
lensmannskontor har geografisk nærhet til Skien og det har over
tid vist seg mest effe ktivt at hovedvekten av oppgavene ivaretas
herfra. Det vil medføre liten endr ing å slå sammen kontorene og
dagens tilstedeværelse kan ivaretas av en politikontakt og gjennom
politirådssamarbeidet.

Grenland og Bamble består som tjenestesteder, og at Siljan slås
sammen med Grenland politistasjon.

Anbefaling: Nedlegges.

Straffesaker og
oppdrag:

De har 54 alarmer og 658 prioritet 1 oppdrag i politiet
oppdragsjournal (PO). De har 5548 straffesaker.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Skien og Porsgrunn kommuner ha r henholdsvis ca. 54000 og ca.
36000 innbyggere, flere bysentra med tung infrastruktur og Norges
største industriområde (Rafnes, Herøya, Brevik).

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Vakt- og beredskap dekkes av Grenland politistasjon på Myren i
Skien. Passutstedelse og åpent fire dager i uka inkludert langdag.
Stasjonen huser i dag også operasjonssentral for Telemark og de
funksjonelle driftsenhetene i distriktet som Felles kriminalenhet.
Dekker to byer, Skien og Porsgrunn, klart høyest befolkningstetthet
i Telemark (120000 av 170000).

Har havner og flyplass (Geiteryggen).

Domstol (Nedre Telemark tingrett og Agder lagmannsrett), Statens
hus og sykehus.

Turisme knyttet til blant annet til Telemarkskanalen.

Grenland består som tjenestested, og Siljan slås sammen med
Grenland politistasjon.

Anbefaling: Består.

Straffesaker og
oppdrag:

De har 3 alarmer og 86 prio ritet 1 oppdrag i politiet
oppdragsjournal (PO). De har 761 straffesaker.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Bamble kommune har ca. 14000 i nnbyggere, havn, flere større
tettsted og stor turistaktivitet om sommeren, med utfordringer
knyttet til utelivet.
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4.4.1.15 Kragerø politistasjon

4.4.1.16 Drangedal lensmannskontor:

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Bamble lensmannskontor har passutstedelse og åpent fire dager i
uka. De sivilt tilsatte bistår med passutstedelse i Skien og jobber
for øvrig med saker fra hele Telemark. Tett samarbeid med
Grenland politistasjon når det g jelder forebyggende arbeid, vakt-
og beredskap og etterforskning, og kontoret holder stengt om
sommeren for å styrke beredska pen under ferieavviklingen.

Stor turistaktivitet om sommeren – utfordringer knyttet til utelivet.
Nærhet til stort antall innbyggere (Grenland pst. ligger i andre
ytterkant av Skien).
Ligger ved E18, nærhet til tjenestestedene i Kragerø og Grenland
gjør at responstid vil være dekket dersom disse består.

Bambles innbyggere har naturlig tilhørighet til Grenland.

Bamble består som tjenestested.
Anbefaling: Består.

Straffesaker og
oppdrag:

De har 9 alarmer og 65 prio ritet 1 oppdrag i politiet
oppdragsjournal (PO). De har 591 straffesaker.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Kragerø kommune har ca. 11000 i nnbyggere, havn og skjærgård
med stor turismeaktivitet om somm eren – båttrafikk/uteliv. De har
risikoobjekter som vil kreve politiressurser.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Politistasjonen er plassert i sent rum, har passutstedelse og åpent
fem dager i uka med en langdag. Stasjonen ivaretar beredskapen
for hele Vestmar-regionen.

Driftsenhet Vestmar består av Kragerø politistasjon, Drangedal
lensmannskontor og Nissedal lens mannskontor. Driftsenheten har
felles straffesaksportefølje og va kt- og beredskaps-samarbeid. Alle
politiansatte bidrar i utgangspunktet på turnustjeneste for å ivareta
beredskapen i hele driftsenheten.

De har fengsel.

Kommunen har ca. 5000 hytter og nærhet til E18.

Strategisk plassert med tanke på avstander og utfordringer i
området - ytterpunkt i Sør-Øst mot Agder.

Kragerø politistasjon slås samme n med Drangedal lensmannskontor
og Nissedal lensmannskontor slås sammen med Kviteseid og
Seljord lensmannskontor, stedsplassert hhv. i Kragerø og Kviteseid.

Anbefaling: Består.

Straffesaker og
oppdrag:

De har 0 alarmer og 17 prio ritet 1 oppdrag i politiet
oppdragsjournal (PO). De har 170 straffesaker.
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5 Analyse av de mest aktuelle alternativene
Forslagene til effektivisering av tjenesteenhete r og tjenestesteder i politidistriktet betyr
en betydelig reduksjon av antall tjenestesteder i forhold til da gens situasjon. Dette er en
reduksjon som er nødvendig ut fra kravene t il nærpolitireformen, og det som vil gi den
beste polititjenesten for publikum innenfor dagens rammer. Mange enheter stiller store
krav til styring og ledelse. Samtidig krever det store ressurser å holde alle
tjenestestedene åpen for publikum. For at politiet skal væ re i stand til å møte fremtidens
kriminalitetsutvikling, kreves det andre arbeidsmetoder og ny organisering.

Det foreslås en sammenslåing/nedleggelse av 19 lensmannskontorer og en politistasjon.
Det er ikke tatt stilling til hva som skjer med Røyken og Hurum lensmannskontor etter
2020.

Denne sammenslåingen vil kunne frigjøre ressur ser til politiets kjerneoppgaver. Dette vil
være ressurser i form av omdisponering av ansatte og da særlig ledere. Det vil gi en
direkte ressursbesparelse på EBA ved kr. 18 584 756. Det vil medføre kostnader å slå
sammen enheter i form av ombygging og nye bygg i en ny organisasjon. Hvor store
kostnader dette vil medføre er det for tidlig å anslå.

I forhold til årsverk som i dag et på de sted ene som er foreslått sammenslått, så er dette
40 sivile og 102 politistillinger.

Det er gjennomført en ROS vurdering basert på mandatet for arbeidsgruppen, se vedlegg
5. Risiko og sårbarhet ved endring er forsøkt beskrevet i dette kapittelet.

Særlige forhold
- basert på egen-
kunnskap og innspill:

Driftsenhet Vestmar består av Kragerø politistasjon, Drangedal
lensmannskontor og Nissedal lens mannskontor. Driftsenheten har
felles straffesaksportefølje og va kt- og beredskaps-samarbeid. Alle
politiansatte bidrar i utgangspunktet på turnustjeneste for å ivareta
beredskapen i hele driftsenheten.

Vurderinger basert på
fakta, innspill og
diskusjoner:

Hytter (ca. 1500) og vintersportssted (Gautefall).
Viktig med lokalkunnskap. Avstander kan føre til lang responstid.

Beredskapen ivaretas i stor grad fra Kragerø politistasjon og kan
ivaretas fra flere nærliggende tjen estesteder. Har få straffesaker.

Drangedal lensmannskontor har geografisk og naturlig nærhet og
tilhørighet til Kragerø, og beredskapen ivaretas i dag i stor grad fra
stasjonen. Responstid kan i tillegg ivaretas både fra Grenland,
Midt-Telemark og Bamble. Politikon takt og politirådssamarbeid kan
demme opp for den lokalkunnskap og forankring man mister ved
og ikke ha tjenestested i kommunen.

Kragerø politistasjon slås samme n med Drangedal lensmannskontor
og Nissedal lensmannskontor slås sammen med Kviteseid og
Seljord lensmannskontor, stedsplassert hhv i Kragerø og Kviteseid.

Anbefaling: Nedlegges.



Forslag til effektivisering av geografisk e driftsenheter, tjenesteenheter og
tjenestesteder, Sør-Øst politidistrikt

Politimester Christine
Fossen

Dato: 15.10.16 Versjon: 1.0 Status: Side 48 av 58

Prosjektnummer/dokumentreferanse: DL 201604206

5.1 Hvordan det forebyggende arbeidet skal ivaretas

Forebyggende arbeid må bli mer enhetlig og systematisk ivaretatt. Økt samarbeid med
kommunene vil gi en mer helhetlig fore byggende tjeneste, og dette må ses i
sammenheng med politiråd og politikontakt. Forebyggende tjenestepersoner bør jobbe
integrert for å være en del av den oper ative tjenesten, me n med fokus på det
forebyggende i de ulike geografiske dr iftsenhetene. Det må være øremerket
fagkompetent personell til forebyggende tjenes te og radikalisering. Hele organisasjonen
må være omforent om mål og resultat. Det krever et godt samspill mellom Felles
funksjonell enhet for forebyggende og de ulike geografiske driftsenhetene.

Politikontakt 5.1.1

Politikontakten skal være tjenesteenhetsle ders daglige kontaktledd med kommunene og
rådgiver innen kriminalitetsforebyggende virkso mhet. Politikontakten skal være et viktig
kontaktpunkt mellom politi, befolkning og de ulike aktørene i den enkelte kommune.
Politikontaktene skal være organisert sammen med det kriminalitetsforebyggende miljø
under den aktuelle tjenesteenheten eller geografiske driftsenheten.

Alle kommunene i Sør-Øst politidistrikt skal minimum ha hver sin politikontakt som skal
være tilstede minst en dag pr. uke. Behove t for tilstedeværelse i den enkelte kommune
vil være avhengig av størrelse og aktuelle utfordringer. Dimensjoneringen av antall
politikontakter pr. tjenesteenhet avhenger av antall kommuner som tjenesteenheten har
ansvar for og øvrige behov basert på a vtale med politimesteren. Momenter her er
geografisk utstrekning, befolkningsmengde og kriminalitetsbilde.

Politikontakten må ha erfaring innenfor forebyggende virksomhet, ha god lokalkunnskap
og kjenne politidistriktets totale organiseri ng slik at vedkommende kan knytte kontakt
evt. være bindeledd mellom kommunen og øv rige deler av distriktet, herunder PST,
spesialetterforskning, radika liseringskoordinator, næring slivskoordinator etc. Som
eksempel kan politikontakten på bakgrunn av kontakt fra det lokale barnevern, etablere
kontakt med familievoldskoordinator, SARA- kontakt eller etterforsker basert på
politikontaktens vurdering av barnevernets behov.
Politikontakten skal sikre at kommunen få r kunnskap om besluttede overordnede
forebyggende strategier og bistå i forhold til kunnskapsdeling på ulike nivåer i
kommunen.

Politikontakten skal sammen med SLT-koordina tor være pådriver for beslutninger og
vedtak fattet i politirådet.

Politikontakten er underlagt faglig støtte fra Felles Forebyggende enhet (egen funksjonell
driftsenhet). Politikontaktene kan ve d behov være det utøvende ledd for
næringslivskontakt, radikaliseringskontakt og andre.

Ved ferieavvikling eller annet fravær skal tj enesteenhetsleder utpeke en erstatter som
skal tre inn i politikontaktens funksjon. Fort rinnsvis bør 2 politikontakter kunne svar for
hverandre i det daglige.

Politirådet 5.1.2

Politirådet er politiets og kommunens formaliserte samarbeidsforum for det lokale
kriminalitetsforebyggende arbeidet, for samordning av aktuelle beredskapsplaner og for
arbeid med samfunnssikkerhet. De skal utvide sitt virkemi ddelapparat inspirert av gode,
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eksisterende samhandlingsmodeller. Politiets representanter i politirådet skal ha mandat
til å forplikte politiet.

Gjennom utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune skal politirådet
bidra til involvering og ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv og
frivilligsektoren i det kriminalitetsforeb yggende arbeidet og innen beredskap og
samfunnssikkerhet.

Politirådet skal minimum være sammensatt av representanter fra ledelsen i kommunen
og politiet (ordfører, rådmann, stasjonssjef eller lensmann).

Politikontakt for kommunene bør delta.

Eventuell SLT- koordinator bør være se kretær hvor man har den funksjonen.

I tillegg til faste deltagere bør politirådet best å av representanter fra næringsliv, frivillige
organisasjoner og in teresseorganisasjoner.

Politirådet kan organiseres som et samarb eid mellom to eller flere kommuner, og
politimesteren skal legge til rette for at det etableres politiråd i alle kommuner i Sør-Øst
politidistrikt.

Politirådet skal etablere en ensartet prak sis for mottak, vurdering, prioritering og
beslutning om videre behandling av saker bragt inn for politirådet, samt for formidling av
informasjon til aktuelle samarbeidspartnere.

Hovedoppgaver for politirådet er:

Inngå avtale om politiråd for å forplikte deltagernes organisering i politirådet til
samhandling og sikre at arbeidet som iver ksettes, blir samordnet og gjennomført.
Utvikle forpliktende handlingsplaner slik at befolkningen er sikret helhetlig
forebyggende tjeneste i sitt lokalsamfunn.
Bruke kommunenes politivedtekter som et ak tivt verktøy for å ivareta forebygging
og trygge lokalsamfunn.
Gjennomføre årlig revisjon av kommunenes politivedtekter.
Sørge for helhetlig samhandling mellom politi, kommune, næringsliv og frivillige
organisasjoner/ inte resseorganisasjoner.
Sørge for felles forståelse av trender og utviklingstrekk i det lokale
kriminalitetsbilde, felles forståelse av bakenforliggende og utløsende årsaker, og
målrettede forebyggende tiltak knyttet til kriminalitet, utrygghet og sårbarhet.
Samordne strategiske beslutninger fo r kriminalitetsforebyggende arbeid,
beredskap og samfunnssikkerhet, samt ut arbeide felles handlingsplaner innen
disse temaene.

5.2 Hvilken beredskap man kan forvente

Det er viktig for publikum at politiet komme r når man trenger dem ved nødssituasjoner.
Sør-Øst politidistrikt må derfor tilretteleggi ng for vaktsamarbeid som sikrer at man kan
levere tilstrekkelig beredskap med god kvalitet og at responstidskravene blir overholdt.
Vakt- og beredskapslister må være basert på kunnskap om hvor og når hendelser
normalt skjer. Det bør derfor defineres en sikkerhets-/minim umsbemanning i forhold til
operativt innsatspersonell kategori 3(IP3- høyest operativ trening i distriktet) og
operativt innsatspersonell kategori 4(IP4- ni vå etter endt utdanning ved Politihøgskolen).
På sikt vil det frigjøres ledere til grunnstillinger. En forutsetning for styrkingen er at
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frigjorte stillinger benyttes til å opprette flere IP3 og IP4 stillinger, og at Sør-Øst
politidistrikt har en langsiktig bemanningsplan.

Ved færre og mer sentraliserte arrester vil de t gå med mer tid til transport og har derfor
betydning for beredskapen. Økt bruk av seso ngarrest, samt ved spesielle arrangementer
etc. vil det måtte tilrettelegges for. I denne sammenheng bør også behovet for
transportbistand av arrestforvarere vurderes.

Krav til beredskap bør omfattes av politimesterens tjenestetilbud.

5.3 Hvordan politiet vil sikre tett kontakt med lokale aktører

Det er av betydning å få en tydeligere og enhetlig strukturering av politirådene og
politikontaktene, noe som vil gi en bedre dialog og sa mhandling med kommunene, jf.
5.1.1/5.1.2. Fornøyde kommuner gir økt tillit til politiet. Økt samarbeid med kommunene
gir bedre helhetlig forebyggend e tjeneste. Det er ønskelig med en spredt bosetting av
politi og en målrettet forebyggende patruljering. Det må foreligge en strategiplan i hvert
politiråd. Politikontakten bør være en fast representant fra politiets side i alle politiråd. I
mindre kommuner må en politikontakt kunne representere politiet i flere kommuner. Det
forventes en gjensidig åpenhet i forhold til hva politiet og kommune kan levere.

5.4 Hvordan politiet vil sikre at lokalkunnskap skal ivaretas

Ved å legge ned tjenestesteder ser man faren for at verdifull lokalkunnskap går tapt pga.
større geografiske områder. Det er viktig å være bevisst på at lokalkunnskap gjelder
både bygd og by, som uteliv, trender og miljøe r. For å lykkes i dette arbeidet er det helt
avgjørende å kunne jobbe målrettet. Loka sjon har betydning for å opprettholde
lokalkunnskap, men er ikke avgjørende. Styring av ressurser er viktig. Politidekningen vil
kunne bli redusert i deler av Sør-Øst politidistrikt, mens det andre steder vil det bli en
økning. Målet må være at polititilbudet blir likere/mer enhetlig i bygd og by. For å oppnå
det må man jobbe systematisk i tilnærmingen ved opplæring av nytilsatte med
lokalkunnskap i fokus, bruk av politikontakten e og politiråd. Den forebyggende strategien
for Sør-Øst politidistrikt må utvikles i samarbeid mellom Felles funksjonell enhet for
forebygging og de geog rafiske driftsenhetene.

5.5 Etterforskning

Politiarbeid på stedet skal gi en bedre kvalitet og me r enhetlig etterforskning, men er
ressurskrevende. Økt kvalitet i tidlig fase av en straffesak, vil gi en mer effektiv
kriminalitetsbekjempelse på sikt. Denne måten å jobbe på vil også gi en bedre kvalitet på
etterforskning ved krevende og alvorlig kriminalitet.

En tilstrekkelig ressursse tting er av betydning for å kunne gjennomføre Politiarbeid på
stedet . Det er viktig at alle operative tjenestepe rsoner og grupper, som f. eks. hund og
innsatsledere deltar og er en del av Politiarbeid på stedet . Innsatsledere må ha kunnskap
og erfaring i forhold til etterforskningsledelse . Hele organisasjonen må være omforent om
mål og resultat. Straffesaker bør i størst mulig grad etterforskes så nært som mulig der
hvor det straffbare forholdet har skjedd. Forskning viser at etterforskning som
iverksettes rett etter den kriminelle ha ndlingen er begått, gir flere positive
påtaleavgjørelser.
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5.6 Forslag til alternativ tjenestestedstruktur

Det er drøftet flere alternativer innenfor t jenestestedsstrukturen. Vi viser for øvrig til
vurderinger under ra pportens pkt. 4.

Se tabell under:

GeoData m/
befolknings.
vektning

GeoData uten
befolknings
vektning

Politianalysen Forslag til
tjenestesteds-
struktur

Røyken Røyken (Røyken/Hurum)
Drammen Drammen Drammen Drammen
Nedre Eiker

Øvre Eiker Øvre Eiker Øvre Eiker

Kongsberg Kongsberg Kongsberg Kongsberg
Rollag

Nore og Uvdal Nore og Uvdal Nore og Uvdal

Ål Ål Ål Hol
Gol Gol Gol Gol og Hemsedal

Nes
H o l

Krødsherad Krødsherad Krødsherad
Modum Modum

Sigdal Sigdal
Hønefoss Hønefoss Hønefoss Hønefoss

Horten Horten Horten
Sandefjord Sandefjord Sandefjord Sandefjord

Indre V (Revetal)
Tønsberg Tønsberg Tønsberg Tønsberg

Larvik Larvik

Vinje Vinje Vin je(Åmot) Vinje
Tinn (Rjukan) Tinn (Rjukan) Rjukan (Tinn) Tinn

Fyresdal Fyresdal
Nissedal Nissedal Kvit eseid Kviteseid
Hjartdal Hjartdal Notodden Notodden
Nome Bø og Sauherad Midt Telemark/Bø Midt Telemark (Bø,

Sauherad og
Nome)

Skien Skien Grenland (S kien) Grenland (Skien,
Porsgrunn og
Siljan)

Bamble Bamble Kragerø Bamble

Kragerø Kragerø Kragerø
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5.7 Geografiske driftsenheter

Alternativ 1 - Tre geografiske driftsenheter som følger 5.7.1
fylkesgrensen
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Alternativ 2 - Fem geografiske driftsenheter som 5.7.2
følger gamle politidistriktsgr enser og deler Telemark i
to.

5.8 Tjenesteenheter

Alternativ 1 - Ni tjenest eenheter og tre geografiske 5.8.1
driftsenheter
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Alternativ 2 – fem tjenesteenheter og fem geografiske 5.8.2
driftsenheter

5.9 Oppsummering

Forslagene til ny organisering av tjenestesteder vil sikre en god polititjeneste for de som
bor og oppholder seg i Sør-Øst politidistrikt. Det forutsettes at det forebyggende arbeidet
gjennom politikontakt og politiråd får en viktig rolle i det nye distriktet.

I vurdering av hvilke tjenestest eder som skal være underlagt den enkelte tjenesteenhet,
er besluttede forslag i kommunere formen hensyntatt. Dette er:

Sammenslåingskommuner: Fylkestilhørighet: Iverksetting:

Stokke, Andebu og Sandefjord Vestfold 01.01.17
Larvik og Lardal Vestfold 01.01.18
Hof og Holmestrand og muligens
Sande

Vestfold 01.01.18/01.01.20

Tjøme og Nøtterøy Vestfold 01.01.18
Re og Tønsberg Vestfold 01.01.20

Røyken og Hurum og Asker Buskerud/Akershus 01.01.20
Drammen og Svelvik Busk erud/Vestfold 01.01.20

Bø og Sauherad Telemark 01.01.20
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6 Utkast til tjenestetilbudet til innbyggerne

6.1 Innledning
Dette utkastet til tjenestetilbud til innbyggerne i Sør-Øst politidistrikt, må sees i
sammenheng med de innspill kommunene vil gi , og må endelig utformes i forbindelse
med politimesterens tilrådning som ov ersendes Politidirektoratet 15.12.2016.

6.2 Utkast til tjenestetilbud
Publikum vil få mulighet til å levere anmeldelser ved alle politiets tjenestesteder i Sør-Øst
politidistrikt. De vil også få støtte og bi stand knyttet til søknader, sivil rettspleie og
forvaltningsoppgaver, samt få veile dning om politiets tjenestetilbud.

Politiet vil i samarbeid med kommunene utarbeide en gjensidig forpliktende
handlingsplan for det forebyggende arbeidet.

Politirådene skal videreutvikles i alle kommuner og vil være en viktig arena for
forpliktende samarbeid mellom politi og kommune.

Politidistriktet vil utnevne en fast politikontakt for hver kommune i Sør-Øst politidistrikt. I
kommuner som ikke har tjenestested vil politikontakten kunne ha kontorsted i
kommunens lokaler minst en dag i uken. Po litikontaktens primæroppgave vil være å
drive lokalt forebyggende arbeid, samt ha tett dialog med kommunen og øvrige
samarbeidsparter. Skal følge opp besl utninger fattet i politiråd og være
tjenesteenhetsleders kont aktledd opp mot kommunene.

Det vil bli utarbeidet vakt- og beredskapsordn inger basert på analyser for når og hvor
hendelser skjer. Her vil det bli planlagt ut fra sesongmessige endringer. Der det viser seg
forsvarlig, vil beredskapsvakt kunne benyttes.

Av innbyggerne i Sør-Øst politidistrikt vil 99 % ha maksimalt 45 minutters kjøretid til
nærmeste tjenestested.

Politidistriktets responskrav fastsatt av Politidirektoratet skal holdes ved akutte hendelser
som gjelder liv og helse, og/eller som kan gi store samfunnsmessi ge og økonomiske
konsekvenser.

De geografiske driftsenhetene vil tilby døgnko ntinuerlig innsatspersonell av kategori 3
innenfor enheten.

Politidistriktets operasjonsse ntral vil besvare 95 % av alle 112 anrop innen 20 sekunder.

Publikumsmottak og åpningstider for det enkelt e tjenestested vil bli avklart lokalt innen
tjenesteenheten. Det vil være dager hvor åpningstidene strekker seg utover ordinær
arbeidstid.

For å sikre lokalkunnskap vil det for nytilsatte etableres en opplæringspakke.

Politimester avholder årlige møter med kommunene innenfor de geografiske
driftsenhetene.
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7 Forslag om endringer i tjenestestedsstruktur

For å nå målene i Nærpolitireformen med en økt kvalitet i oppgaveløsningen, en mer
effektiv ressursbruk og frigjøri ng av personell til politiets kjerneoppgaver, ses en ny
organisering som nødvendig og ønsket.

Kommunen har vært tydelige på at de ønsker et politi som kommer når de trenger det,
har god lokal forankring gjennom forebyggend e tjeneste og er synlig i nærmiljøet.

Ut fra arbeidsgruppens anbefalinger, innspill, dokumentasjon og analyser, er
politimesterens forslag til ny struktur: 3 ge ografiske enheter, 5 tjenesteenheter og 21
tjenestesteder, forslag i alternativ 1:

7.1 Lokalisering av geografisk- og tjenesteenhetsledelse
Sør-Øst politidistrikt fikk beskjed fra Politidir ektoratet 9.10.16 om at det ved høringen
skulle vedlegges et forslag til lokalisering av ledelsen for de geografiske driftsenhetene
og for tjenesteenhetene. Lokaliseringen av driftsenhetens ledelse ikke vil medføre
vesentlig omlokalisering av arbeidsplasser.

Forslaget er ikke behandlet i styringsgr uppen, men ble den 13.10.16 forankret i
interimledergruppen for Sør-Øst politidistrikt.

Den geografiske driftsenhetsle deren har budsjett-, resultat- og personalansvar for hele
den geografiske driftsenheten og skal sørg e for god ivaretakelse av administrative
oppgaver. Den geografiske driftsenhetslede ren skal også være tjenesteenhets- og
tjenestestedsleder.
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I vurderingen av lokalisering av administrasj onssted i de geografiske driftsenhetene har
vi vektlagt at administrasjonsstedet i en geografisk driftsenhet representerer
hovedtyngden av antall innbyggere, antall ansatte og antall straffesaker i den
geografiske driftsenheten. Ved en slik tilnær ming sikrer vi at det er samsvar mellom
oppgaver og ressurstilgang i driftsenheten. T ilgang til og best mulig utnyttelse av de
administrative ressursene vi har i dag er vektlagt.

Forslag til hovedsete i geografiske driftsenhete r og tjenesteenheter er merket med rødt i
alternativene nedenfor.

Alternativ 1 - Bestående av 3 geografiske driftsenheter, 5 tjenesteenheter og 21
tjenestesteder:

Geografisk driftsenhet : Vestfold (Tønsberg), Telemark (Grenland) og Buskerud
(Drammen) .

Tjenesteenhet 1, med tjenestestedene : Horten (Horten, Holmestrand og Hoff ), Tønsberg
(Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Re), Sandefjord (Stokke, Sandefjord og Andebu ) og Larvik ( Larvik og

Lardal )

Tjenesteenhet 2, med tjenestestedene: Grenland (Siljan, Skien og Porsgrunn ),
Kragerø (Kragerø og Drangedal ) og Bamble (Bamble )

Tjenesteenhet 3, med tjenestestedene: Midt-Telemark (Nome, Bø og Sauherad ), Kviteseid
(Seljord, Nissedal og Kviteseid ), Vinje (Vinje, Tokke og Fyresdal ), Notodden (Notodden og Hjartdal ) og
Rjukan( Tinn )

Tjenesteenhet 4, med tjenestestedene: Drammen ( Drammen, Svelvik, Sande og Lier ),
Røyken og Hurum (Røyker og Hurum ), Kongsberg (Kongsberg, Flesberg og Rollag ), Eiker (Øvre Eiker

og Nedre Eiker ) og Nore og Uvdal (Nore og Uvdal )

Tjenesteenhet 5, med tjenestestedene: Hønefoss ( Ringerike, Hole og Jevnaker ), Modum
(Modum, Sigdal og Krødsherad ), Gol og Hemsedal ( Flå, Nes, Gol og Hemsedal ) og Hol (Ål og Hol).

Kommunene som foreslås betjent av de ulik e tjenestestedene er nevnt i parentes bak
tjenestestedet.
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Visualisering av plasse ring for de tjeneste- 7.1.1
enhetene(rødt symbol) og tjenestesteder(gul):

8 Vedlegg

Det er laget ett separat he fte med alle vedlegg.
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1 GeoDatas kartsystem

GeoData - Responstidsanalyse

Responstidanalyse
Som en del av grunnlagsarbeidet med ny ge ografisk struktur har vi gjennomført en
responstidsanalyse. En responstidsanalyse er en beregning av hvor mange tjenestesteder
som er nødvendig for å nå kravene til responstid. De nasjonale kravene til responstid 1

omfatter 80 prosent av befolkningen, og varierer i forhold til størrelsen på tettsteder/byer:

For tettsteder/byer med over  20 000  innbyggere er kravet  15 minutter
For tettsteder med  2 000 - 20 000  innbyggere er kravet  30 minutter
For tettsteder med under  2 000  innbyggere er kravet  45 minutter

I responstidsanalysen for Sør-Øst politidistrikt har vi lagt til grunn at vi skal dekke 100
prosent av befolkningen innen det definerte re sponstidskravet. Dette omfatter allikevel ikke
den delen av befolkningen som bor på steder hvor man for eksempel må benytte annet
fremkomstmiddel enn bil. Det omfatter heller ikke svært avsidesliggende bosteder.

I Sør-Øst politidistrikt er det i dag 44 lokasjon er. Vi har beregnet hvor mange lokasjoner vi
trenger for å dekke responstidskra vene for hele befolkningen.

Metode
Ved å kombinere SSB sitt tettstedskartlag med en befolkningsgrid med oppløsning på 300
meter kan responstidskravet legges til befolkni ngsgridden. I hvert punkt er det angitt hvor
mange personer som bor innenfor en 300 meter rute der punktet er senter i denne ruten.
For de tre fylkene som Sør-Øst dekker var det til sammen 27 000 befolkningspunkter i
gridden.

For å finne frem til hvor mange lokasjoner vi trenger for å oppnå 100 prosent dekning har vi
utført en location-allocation-analyse 2. Location-allocation-analyse er en nettverksanalyse
som optimaliserer forholdet mellom et sett anlegg (politistasjoner/lensmannskontorer) og
etterspørselspunkter (befolkningspunkter). Analysen kan løses med ulike forutsetninger ut
ifra hva man ønsker å oppnå. I denne anal ysen brukte vi følgende forutsetning:

HVOR MANGE, og HVILKE politistasjoner tr enger vi for å oppnå responstidskrave for
alle befolkningspunktene i Sør-Øst Politidistrikt?

Analysen vekter også befolkningspunktene avhe ngig av hvor mange personer som bor der.
Resultatet av dette er at analysen prøver å gi kortest mulig kjøretid desto flere personer
som bor i et befolkningspunkt. Vi ønsket også å si noen om hvor mange personer hver av
lokasjonen ville dekke som resultat av vår analyse

1 https://www.politi.no/nyhet_15775.xml
2 http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/extensions/network-analyst/location-allocation.htm
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Resultat:
Resultatet av analysen er at 22 stasjoner er nok for å dekke befolkningen innenfor
responstidskravene. Dette er den beste kombinasjonen av stasjoner for å få en lavest mulig
total responstid vektet på antall personer i hvert befolkningspunkt.

Størrelsen på symbolene er skalert i forhold til hvor mange personer som betjenes av
stasjonene. Alle befolkningspunktene har blitt knyttet til en stasjon. Ved å zoome inn i kartet
kan du se allokasjonslinjene som kn ytter befolkingspunkter til stasjoner .

Vi gjennomførte også en analyse uten bef olkningsvektigvekting, det vil sa at alle
befolkningspunktene er like viktige enda det bo r 1 eller 1000 personer der. Resultatet av
denne analysen ble også 22 stasjoner, men fire stasjoner ble byttet om. Tendensen var at
urbane stasjoner ble byttet ut med mer rurale st asjoner, for eksempel ble Horten byttet til
Indre Vestfold.
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2 Spørreundersøkelse kommuner
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3 Innspill fra dialogmøter

Innspill fra dialogmøter

Med Buskerud fylke

Det understrekes viktigheten av at folk kan føle seg trygge og at politiet kommer når de
trenger det.

Viktig at fremtidens politi skal opprettholde tjenesten og ikke skyve oppgavene over på
andre som følge av ressursmangel.

Namsmannsfunksjonene må tas vare på en god måte. Her er det ny lovgivning på gang
som må ivaretas.

Kommunene har ulike behov ut fra størrelse og det understrekes at det er behov for å
ivareta helheten.

Det å kunne gi bedre kvalitet og likere tjeneste må være komplisert for politimesteren.

Avstandene er en utfordring. Hvor langt skal man reise?

Tidsrammen for beslutning er kort og det understrekes viktigheten av god prosess for
involvering.

Politikontakt – hva er det? Hva vil det innebære?

Har vi noen sikkerhet for at vi får beholde de nåværende ansatte i kommunen?
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Manglende tilstedeværelse og lokalkunnskap er den største bekymringen.

Viktig å huske at lensmennene har en lokal anseelse og en bredde i lokal og faglig
erfaring.

Prosessen som politimesteren har lagt opp til, er grei men kanskje så går det for fort.

Viktig at disse innspillene blir tatt inn i arbeidsgruppen.

Viktig at alle de tre nødetatene skal jobbe sammen også i fremtiden.
Kongsberg er redd for Drammens suget.

Med Vestfold

De oppgavene som oppleves viktig i utkanten anses ikke viktig i Tønsberg. Man er derfor
redd for at man i ytre distrikter blir prioritert ned.

Politimesteren – våre budsjetter strekker ikke til. Synlig politi for hvem? De lovlydige
eller de kriminelle. Et tilgjengelig politi er også på nettet.

Mer lik tjeneste – ikke all kriminalitet oppdages i hverken by eller land

Politimesteren husk at også spiss kompetansen skal brukes på de små stedene.

Tjøme: erfaring med nedleggelse av lmkr for 2 år siden er at det ikke er skjedd mer
kriminalitet. Tyder på at et ikke har blitt verre.

Vi er opptatt av det forebyggende – mer synlig politi også på sjøen. Håper på en bedring.

Viktig at politiet setter av tilstrekkelige ressurser til forebyggende og SLT samarbeid.

Tønsberg: Viktig å sette inn ressurser der hvor utfordringene er størst. Må få betydning
for ressursfordelingen.

Party steder er forskjellig sesongmessig i distriktet. Håper på fleksibilitet.

Fylkesberedskapssjef: Fylkesgrensene gir godt utgangspunkt for samhandling innen
beredskap. Vi må ikke få et større lappeteppe av etater enn det vi allerede har i dag.

Ønsker at Revetal lmktr bør bestå. Vi bør beholde en oppegående politikontakt som
ivaretar forebyggende i kommunen. Viktig å understreke at det forebyggende arbeid skal
styrkes.

Politimesteren mye mer forpliktende avtale med kommunene – hver kommune sin
politikontakt

Svelvik: Forebygging og politikontakt er viktig. Når vi slår sammen kommuner bør vel de
nye kommunene få flere kontakter. Når Svelvik går sammenmed Drammen, er vi redd
for at Svelvik blir et stort svart hull.
Forebygging, synlighet, tilgjengelighet, trygghet, beredskap er vi opptatt av. Viktig at
dette kommer frem til arbeidsgruppen.
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Horten: Vi er godt vant. Vi har fokus på forebyggende og oppklaring. Næringsklynge som
bør få oppmerksomhet og sikre beredskap ved behov. God erfaring med liason til
kommunen når det skjer store ting.
Det er viktig at politiet har gode statistikker som formidles til kommunene i forhold til
hvor og når ting skjer.

Vestfold vil forsøke og samordne seg i forhold til KS, slik at KS kan skrive høringsuttalelse
på vegne av et samlet Vestfold.

Hva er status på politireserven?

Legger man opp til en administrativ plass i kommunene til politikontaktene?

Hvilken kompetanse skal politiet stille opp med i kommunenes Beredskapsråd? Det er
ingen selvfølge at dette er politikontakten men her skal man fra politidistriktet sikre at
det knyttes opp kompetente personer.

Hvilken grad skal politikontaktene ha?. Viktig med litt mer enn 1 stjerne på skuldrene

OPPSUM M ERT

Forebyggende

Politikontaktene – SLT

Gode statistikker

Beredskap

Det må ikke bli en dårligere polititjeneste

Med Telemark

Viktig å ivareta politiets samfunnsrolle i forhold til det forebyggende arbeidet, politiråd og lokale
forhold. Det man snakker med lensmann om i dag, hvordan skal det adresseres i fremtiden. Redd
for at politiet fjerner seg fra publikum og dialog med politikere og kommuner.

Kommunene ønsker også i fremtiden å møte politi med kompetanse og myndighet.

Hvordan blir nærhet og lokalkunnskap ivaretatt og hvordan blir samarbeidet med PST ivaretatt.
PST var ikke bekymret for at det også kunne ivaretas i ny struktur.

Hva med responstiden til Vest Telemark? Ønsker å gå tilbake til bakvaktordninger i form av
reservetjeneste?Det er viktig at politiet kommer når man trenger dem.

Hvordan ivareta tilstedeværelse – det er viktig med lokalkunnskap. Det kan være
ressurssparende å bruke politi som kjenner geografi, mennesker og lokale forhold.

Dere har de ressursene dere har, men kommunene er opptatt av arbeidsplasser. Hvor skal påtale
oghvor skal de sivile ressursene plasseres?

Det å innføre nye IKT systemer parallelt. Viktig at dere måler før og etter innføring. På den
måten kan man se om det har hatt effekt.
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Det er viktig av politimesteren sier noe om omfordeling av ressurser. Hvis man ikke får mer –
hvordan løser man nærpolitireformens målsetting da?

Man ønsker raskere oppklaring og ønsker ikke at sakene skal bli henlagt på kapasitet. Påtaleleder
– her må det prioriteres ut fra de instrukser som er gitt på overordnet nivå.

Politikontakt – Hvilken rolle skal vedkommende ha? Politimesteren en som kan håndtere
kontakten med kommunene og forplikte politidistriktet.

Hvilke forventninger har politiet til kommunene? Vil det bety at deler av det politiet gjør i dag
blir overført til kommunene?

Det er en intern bekymring av det tas stillinger fra distriktene og inn til de spesialiserte
funksjonelle enhetene. Det ble understreket fra visepolitimesteren at det ikke ble tatt noen
stillinger fra distriktet i forbindelse med opprettelse av Felles kriminalitetsenhet i Skien. Men det
ble tatt saker.

Hvordan skal man få gitt politiet informasjon? Visepolitimesteren ga et eksempel på hvordan
bekymringsmeldinger kunne formidles til familievolds koordinator. Politikontaktene kan være
behjelpelig til å henvise til rett fagmiljø.

Politimester –vilover å lytte til særlige utfordringer i forhold til geografi og befolkning.

Noen var trygge og beroliget over at dette ville bli bra basert på det som ble presentert. Byggene
i seg selv er ikke viktige. Det viktige er at politiet kommer når man trenger dem. Det må de ha
forsikring om.

Prosessen rundt etableringen av Midt Telemark var veldig god. Dette arbeidet baserte seg på
hva de ansatte selv mente var fornuftig for å få etablert en god tjeneste.
Det er stor forskjell mellom by og land. Men det er viktig også å få frem byperspektivet – du skal
også føle deg trygg når du ferdes i byene. Viktig at det også der er dialog og gode prosesser.

Viktig å få avklart politikontaktrollen. Hvor i egen organisasjon vil vedkommende bli plassert. Blir
det en byråkratrolle? Kan man kalle vedkommende lensmann? Dette er en utfordring dere må
jobbe med.

Befolkningstettheten er også viktig i forhold til vekting av ulike momenter.

Bør det kunne legges opp til ordinær tjeneste med noe reservetjeneste f.eks. i ukedagene. Det er
noe dere bør se på.

mer – hvordan løser man nærpolitireformens målsetting da?
Man ønsker raskere oppklaring og ønsker ikke at sakene skal bli henlagt på kapasitet. Påtaleleder
– her må det prioriteres ut fra de instrukser som er gitt på overordnet nivå.

Politikontakt – Hvilken rolle skal vedkommende ha? Politimesteren en som kan håndtere
kontakten med kommunene og forplikte politidistriktet.
Hvilke forventninger har politiet til kommunene? Vil det bety at deler av det politiet gjør i dag
blir overført til kommunene?

Det er en intern bekymring av det tas stillinger fra distriktene og inn til de spesialiserte
funksjonelle enhetene. Det ble understreket fra visepolitimesteren at det ikke ble tatt noen
stillinger fra distriktet i forbindelse med opprettelse av Felles kriminalitetsenhet i Skien. Men det
ble tatt saker.
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4 ROS-vurdering
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5 Interne retningslinjer politiråd

Interne retningslinjer

Politiråd - samarbeid mell om kommune og politi

0. Dokument informasjon

Område: Politiråd
Dokumentansvarlig: Driftsenhetsleder Forebyggende
Godk j ent av: Christine Fossen Godk j ent dato:
Vers j on: 1.0
Styrende dokumenter: St.prp.nr 1 (2006/2007), Rundskriv 2013/2012 fra

Politidirektoratet, Politiinstruksens § 15-1, Rammer og
retningslinjer for Nærpolitireformen, politimesterens
disponeringsskriv 2016

Faglige dokumenter: Handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013-2016),
Evaluering av politirådene - Ramb øl juni 2014, politidistriktets
virksomhetsplan, strategisk kriminalitetsanalyse.

1. Formål

Denne retningslinjen regulerer samarbeidet mellom kommune og politi i politiråd.
Politirådssamarbeidet skal omfatte alle områ der der kommune og politi samhandler.
Retningslinjene skal styrke nærpolitimodellen og det strategiske samarbeidet mellom
kommune og politi.

2. Innhold

Ansvar for politirådssamarbeidet

Politimester
Ansvar for at det søkes opprettet po litiråd i alle distriktets kommuner

Retningslinjer knyttet til
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Ansvar for at retnings linjene blir fulgt

Ansvar for at distriktets samlede strategiske satsninger gjenspeiles i distriktets
planverk og i poli tirådssamarbeidet
Presentere resultater fra politirådssa marbeidet internt i organisasjonen årlig

Geografisk driftsenhetsleder
Sørge for at retningslinjene blir fulgt
Ansvar for å sikre at politiråd ene har en skriftlig avtale.
Sikre at driftsenhetens tiltak og planer inneholder strategier og planer fra
politirådssamarbeidet
Ansvar for at det utarbeidel se en årlig evaluering

Tjenestestedsleder
Sørge for at retningslinjene blir fulgt
Ansvar for utarbeidelse av avtale, strategidokument og Tverretatlig
organisasjonskart som skal være kjent for alle ansatte ved tjenestestedet
Sikre at enhetens tiltak og planer inneholder strategier og planer fra
politirådssamarbeidet
Ansvar for å holde seg oppdatert på det kriminalitetsforebyggende arbeidet i
egen kommune og jobbe for å imøtekomme mulige fremtidige utfordringer.
Ansvar forut for hvert møte å kontakte kommunikasjonsstaben for å avklare
hvorvidt distriktet har et budskap som skal fremlegges.
Ansvar for utarbeidelse av års evaluering

Politikontakt:
Se rammer og retningslinjer

Ansvar lagt til leder funksj onell enhet – Forebyggende:
Ansvar for å holde seg oppdatert på nye retningslinjer fra politidirektoratet og
sørge for at dette blir gjort kjent for alle involverte i distriktet
Ansvar for at politidistriktets virksomhetsplan inneholder satsninger og strategier
for politirådssamarbeidet
Ansvar for kontinuerlig evaluer ing av politiråd ssamarbeidet
Ansvar for å utarbeide/koordinere en fe lles årsrapport fra politirådssamarbeidet
med frist i samband med utarbeidelse av politidistriktets øvrig års rapportering.
Ansvar for å oppdatere politidist riktets interne retningslinjer
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Medlemmer i politirådet

En sammensetning der både politikere og administrasjon på toppnivå i kommunene er
representert vil styrke rådets evne til å ta beslutninger.

Som et minimum skal politirådet være sammensatt av representanter fra ledelsen i
kommunen og politiet.

Målsetninger

Hovedmål : Politirådet skal bidra til å redusere kriminalitet, god beredskap og økt
trygghet i lokalsamfunnet.

Delmål:
Politirådet skal bidra til en mer strategisk og målrettet kriminalitetsforebygging og
en hensiktsmessig samordning og k oordinering av innsats og tiltak.
Planlegging er viktig for å målrette det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Den
strategiske kriminalitetsanalysen kan danne grunnlag for det strategiske
planarbeidet, men det viktigste er å avdekke de lokale utfordringene.
Politirådet skal jobbe mer systematisk og gjennom gode tilbakemeldingsrutiner
og evaluering bidra til å styrke arbeidet.
Lokalkunnskap er avgjørende for det loka le kriminalitetsforebyggende arbeidet.
Politirådet skal bidra til økt kunnskap om kriminalitet samt bakenforliggende
årsaker – tverretatlig kartlegging og analyse er sentralt for å sikre en
kunnskapsbasert tilnærming.
Politirådet skal tilrettelegg e for et godt samarbeid om forhold knyttet til redning
og beredskap.
Samarbeid med næringsliv, frivillige og pr ivate aktører skal styrkes. Politirådene
kartlegger og vurderer mulige samarbeidspartnere i disse sektorene.

Avtalen
Det enkelte politiråd skal lage en skriftlig av tale som er forankret i kommune/by-styret.
Politiråd kan organiseres som samarbeid me llom to eller flere kommuner - regionale
politiråd. Prioriteringer og målsettinger i avtalen må kunne justeres og endres underveis.

Avtalen bør avklare:

1. politirådets formål ut over det som er sentralt fastsatt
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2. deltakere ut over minimumskrav
3. ledelse og sekretariatsfunksjon
4. kriterier for lokale mål
5. møtehyppighet
6. evaluering av politirådsarbeidet

Prinsipper for organisering av politiråd

Det er et mål å lage en enkel og mest mulig effektiv struktur med politisk forankring.

Organisering

Organisering av samarbeidet bør sammenfat tes i et tverretatlig organisasjonskart.
for politiråd som behandles i ko mmunestyret/bystyret (ligger ved
samarbeidsavtalen, strukturen definerer det kriminalitetsforebyggende arbeidet
mellom politi og kommune).
Handlingsplaner bør forankres politisk.
Referater utarbeides og føres i doculive, samt registreres under eget tiltak i PSV,
sammen med ulike handlingsplaner, avtaler, strategier og organisasjonskart

Samarbeidskultur
Det vil være av stor betydning at rådsmedlemmene har en åpen og god dialog og
bruker mulighetene til å etablere nettverk og bygge gode relasjoner, men begrensninger
i form av taushetsplikt og personvern må være avklart mellom partene.

3. Endringsoversikt

Vers j on Dato Beskrivelse endrin g Utført a v
1.0

4. Evaluering

Vers j on Dato Navn Kommenta r
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Prosjektnummer/dokumentreferanse: < Prosj ektnummer og/eller dokumentreferanse>

Formål:

Politirådet er politiets og kommunens/ kommunenes formaliserte samarbeidsforum for det lokale
kriminalitetsforebyggende arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med
samfunnssikkerhet.

Gjennom utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune skal politirådet bidra til
involvering og gjensidig ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv, frivillighetssektoren samt
politiet i det kriminalitetsforebyggende arbeidet og innen beredskap og samfunnssikkerhet.

Deltagelse:

Minimum faste medlemmer:

Ordfører i ___________ kommune:______________________/leder

Politistasjonssjef/lensmann:___________________

Rådmann:___________________

Politikontakt:____________________

SLT Koordinator/sekretær:_______________________

Andre kontaktpersoner:

Fra næringsliv:________________

Fra frivillige organisasjoner:_______________

Fra interesseorganisasjoner:_______________________

Det avholdes __antall møter pr. år, minimum 2.

Agenda til møtene sendes ut seneste 1 uke før møtet avholdes. Det utarbeides referat som arkiveres.

Lokale mål og oppfølging:

Basert på kriminalitetsanalyse, forventede utfordringer og annen kunnskap har politirådet for
perioden _____________ blitt enige om følgende satsningsområder med tiltak:

Formålet med satsningsområdene/tiltakene er å bidra til å sikre en helhetlig forebyggende
tilnærming til håndtering av kriminalitet, utrygghet og sårbarhet.
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I lys av disse satsningsområder skal politivedtektene revideres, slik at strategiske satsninger også
gjenspeiles her.

I den grad utfordringene innebærer involvering av næringsliv/organisasjoner/etc., skal også de
involveres i arbeidet.

SLT koordinator, Politikontakt eller andre utpekte ansvarlig, gis ansvaret for at anbefalinger i
Politirådet blir fulgt opp av kommunen, politiet og andre.

Ved årets slutt skal politirådet evaluere effekten av iverksatte tiltak opp mot forventede utfordringer.
Eventuelle læringspunkter videreføres til neste års arbeid.

Gyldighet:

Avtalen revideres hvert fjerde år etter kommunevalg.

Dato :___________________

Kommune/kommuner:___________________

Stasjonssjef/lensmann Ordfører
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Arkivsaksnr.: 16/5431-1   Arkiv:   

 

Aktivitetstilbud for beboere på sykehjem i Ringerike kommune  

 

Forslag til vedtak: 

1. Aktivitetstilbudet for beboere på sykehjem i Ringerike kommune tas til orientering. 

2. Det utarbeides et felles oppsett for en rullerende aktivitetsplan ved sykehjemmene, samt en 

halvårsplan over varierende aktiviteter. Slike oppsett skal være tilgjengelig for alle beboere og 

pårørende, både ved oppslag og på kommunens nettsider. 

 

Innledning / bakgrunn 

I kommunestyresak 159/15 Årsbudsjett 2016 – Handlingsprogram 2016-2019, ble følgende 

verbalforslag vedtatt: 

«Rådmannen fremmer sak om hvordan beboere på sykehjem kan få minimum 1 times aktivitet 

per dag. Dette kan være fellesaktiviteter, mulighet til å være ute i friluft eller andre tiltak som er 

med på øke livskvaliteten for beboerne.» 

 

Beskrivelse av saken 

Vedtaket understøttes av Sosial- og helsedepartementets rundskriv om «Kvalitet i pleie og 

omsorgstjenester», der det står at beboerne har krav på tilbud om varierte og tilpassete 

aktiviteter både inne og ute. Vedtaket understøttes også av stortingsmeldingene «Mestring, 

muligheter og mening: framtidas omsorgsutfordringer» 2006 og «Frivillighet for alle» 2007, 

der det påpekes at den enkelte må få mulighet til å leve i en aktiv og meningsfylt tilværelse i 

fellesskap med andre. 

Rådmannen forstår verbalforslaget slik at institusjonene skal legge forholdene godt til rette, 

og oppfordre beboerne til å delta i aktiviteter tilpasset egne interesser. Dette gjelder 

fortrinnsvis interesser der beboerne selv er aktive og der beboerne selv har evne og vilje til å 

gjennomføre de aktivitetene de ønsker. 

En kartlegging av dagens aktivitetstilbud ved sykehjemmene viser at Ringerike kommune har 

et rikt tilbud av aktiviteter til våre beboere. Hver institusjon har en rullerende plan for hvilke 



aktiviteter som gjennomføres daglig og ukentlig. Dette kan være aktiviteter som bingo, 

avislesing, tur i nærmiljø, fellestrim, sittedans, sangkafé, vaffelsteking, andakt, velvære m.m. I 

tillegg har institusjonene en halvårsplan for variable aktiviteter som kan være diverse 

kulturelle innslag som sangopptredener, danseoppvisninger, «Den kulturelle spaserstokken», 

trubadurer m.m. Her framkommer også felles sammenkomster ved institusjonene som 

julegløgg, sommerfest, rakfisklag m.m. Disse oversiktene er i ulik grad systematisert og 

tilgjengelige. 

Det viser seg at i hverdagen på institusjonene er bidrag fra frivillige, studenter, elever, 

pårørende og foreninger nødvendig for å kunne opprettholde et slikt aktivitetstilbud. Dagens 

beboere på sykehjemmene er svært pleietrengende, og en stor del av sykehjemmets ressurser 

benyttes til å utføre den daglig pleie og omsorg. Det sier seg selv at ved begrensede ressurser 

er det et faglig godt pleietilbud som har hovedprioritet ved våre institusjoner.  

 

Rådmannens vurdering 

Aktivitet og sosialt samvær på institusjonene bidrar til økt livskvalitet, mer aktive liv og 

meningsfulle hverdager. Aktivitet i hverdagen bidrar også til å opprettholde funkjsonsnivå og 

å bedre helsetilstanden. Det er derfor viktig at forholdene legges til rette, og at ansatte aktivt 

oppfordrer de beboerne som har mulighet, evne og vilje til å nyttiggjøre seg slike 

aktivitetstilbud til å delta. 

Rådmannen er svært tilfreds med at sykehjemmene rapportere om verdifulle bidrag fra 

frivillige, studenter, elever, pårørende og foreninger, som muliggjør det tilbudet som i dag 

eksisterer. Innenfor de klare begrensninger som pasientenes helse- og almenntilstand gir, har 

ansatte og ledelse stort fokus på eksisterende tilbud, og muligheter for alternativer. 

Det vil etter rådmannens syn være viktig å synliggjøre og markedsføre eksisterende tilbud ved 

hvert enkelt sykehjem, både ved oppslag, innkomstsamtale og nettsider, slik at beboer selv og 

pårørende kjenner tilbudet og aktivt kan motivere for bruken av dette. En slik felles 

promotering av tilbudene ved de enkelte sykehjem vil også ha en overføringsverdi 

sykehjemmene imellom, da vellykkede aktivitetstilbud et sted med sikkerhet vil kunne 

overføres til andre. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 Ringerike kommune, 18.10.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Kristin Akre Hansen/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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ENDRING I FORSKRIFT OM KOMMUNAL BETALING FOR 

UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER I PSYKISK HELSEVERN OG 

TSB, - Høringssvar  

 

Forslag til vedtak: 

Vedlagte «Forslag til høringsuttalelse til «Endring i forskrift om kommunal betaling for 

utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB» vedtas som Ringerike kommunes 

høringsuttalelse. 

 

Innledning / bakgrunn 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i forskrift om 

kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Departementet foreslår endringer i 

forskriften slik at den også skal gjelde for pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB). Det tas sikte på at endringene skal 

tre i kraft fra 1. januar 2017.  

Departementet foreslår blant annet at kommunene får betalingsplikt for utskrivningsklare 

pasienter i psykisk helsevern og TSB, men at betalingsplikten ikke trer i kraft før tidligst i 

2018. Høringsfristen er satt til 23.11.16 

 

Beskrivelse av saken 

Forskriftens formål er å bidra til bedre arbeidsfordeling mellom tjenestenivåene i helse- og 

omsorgstjenesten, skape gode pasientforløp og kostnadseffektive løsninger som kan gi 

pasienter et like godt eller bedre tilbud i kommunens helse- og omsorgstjeneste som i 

spesialisthelsetjenesten. 

 



Departementet foreslår at gjeldende forskrift i størst mulig grad beholdes uendret og at det 

kun innarbeides nødvendige endringer for å utvide ordningen til også å omfatte 

utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB. 

Pasienter med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer/-avhengighet som legges inn til 

døgnopphold i spesialisthelsetjenesten, har ofte sammensatte problemer og behov for sammensatte 

tjenester. Departementet mener at kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter fra 

døgnopphold vil bidra til at pasienter som er ferdig behandlet i døgninstitusjon i 

spesialisthelsetjenesten raskest mulig kan vende tilbake til et normalt liv i sin hjemkommune. 

Overføring av det økonomiske ansvaret for utskrivningsklare pasienter innebærer at de 

regionale helseforetakene får ett trekk i sine rammer og at kommunene får en økning i sine 

rammer. Departementet mener at døgnprisen bør settes lik prisen for pasienter i somatiske 

døgnavdelinger, slik at innføringen av ordningen ikke gir risiko for uønskede vridnings- og 

prioriteringseffekter. I 2016 er døgnprisen i somatiske døgnavdelinger 4 505 kr. 

Det er knyttet en viss usikkerhet til omfanget av utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og 

TSB, med et sprik mellom registrerte data i Norsk pasientregister og det antall utskrivningsklare 

pasienter man finner gjennom punkttellinger. Departementet mener dette gapet gjør at innføring av 

betalingsplikt medfører for stor risiko for tjenestetilbudet til pasientene, og foreslår derfor at 

betalingsplikten for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB gis utsatt 

ikrafttredelse. Innføring av de øvrige elementer i ordningen vil, etter departementets vurdering, 

både gi bedre oppfølging av den enkelte pasient og styrke datagrunnlaget for ordningen. 

Helse- og omsorgsdepartementet ber høringsinstansene spesielt vurdere:  

 Krav om tidlig kontakt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen 

 Karensperiode for betaling 

 Oppholdsprinsippet – skal plikten kommunene har til å yte tjenester etter helse og 

omsorgstjenesteloven også gjelde for betalingsplikten for utskrivningsklare pasienter? 

 Hvordan betalingsplikten skal innrettes for personer som er bostedsløse og/eller har 

svært liten tilknytning til kommunen de er folkeregistrert. 

 Hvor lang tid som kan være nødvendig fra varsel om boligbehov er mottatt, til egnet 

bolig kan være på plass. 

Forskriften om kommunal betaling for utskrivningsklare retter seg mot kommunal betaling for 

pasienter som oppholder seg i døgnavdeling i spesialisthelsetjenesten etter at de er 

utskrivningsklare. Dette er pasienter kommunen i utgangspunktet er forpliktet både til å yte 

og finansiere tjenester til. I vedlagte høringsnotat foreslår departementet endringer slik at 

forskriften også skal gjelde for pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

behandling for rusmiddelavhengighet (TSB). 

 

Tidlig kontakt 

Departementet mener at det er stort behov for koordinering og samarbeid om utskrivning og 

videre oppfølging av pasienter i psykisk helsevern og TSB. Det blir derfor foreslått at det skal 

tas inn et krav om tidlig kontakt mellom døgninstitusjonen i psykisk helsevern eller TSB og 

kommunen. Kravet vil innebære at spesialisthelsetjenesten må ha kalt inn relevante 

samarbeidspartnere til et møte for å begynne arbeidet med å utarbeide en samlet 

oppfølgingsplan. Før dette har skjedd kan ikke pasient defineres som utskrivningsklar. Dette 

medfører ikke et krav om at spesialisthelsetjenesten og kommunene må ha blitt enige om 



videre behandling og oppfølging, og det er heller ikke et krav om at et første møte må være 

avholdt før pasienten kan defineres som utskrivningsklar. 

Departementet har skissert to alternativer for å regulere kravet om tidlig kontakt mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunen:  

 Alternativ 1: Krav om tidlig kontakt skal gjelde for pasienter i psykisk helsevern og 

TSB med behov for tjenester fra både helse- og omsorgstjenestene i kommunen og fra 

spesialisthelsetjenesten etter utskriving.  

 Alternativ 2: Krav om tidlig kontakt skal gjelde pasienter i psykisk helsevern og TSB 

som spesialisthelsetjenesten antar vil ha behov for omfattende kommunale helse- og 

omsorgstjenester etter utskriving.  

I alternativ 2 mener departementet pasienter som ville blitt ventende på utskriving om 

kommunale tjenester ikke var etablert. Hvorvidt pasienten skal sies å ha behov for omfattende 

tjenester fra kommunen, må vurderes i forhold til om pasientens videre behandling forventes å 

være langvarig, om videre behandling forutsetter bidrag fra flere 

personellgrupper/kommunale tjenesteområde, om videre behandling stiller store krav til 

samarbeid/koordinering av det totale behandlingstilbudet eller om videre behandling ut fra en 

helsefaglig vurdering fremstår som kompleks og helsefaglig komplisert. 

 

Karensdager  

Det er ofte manglende bolig som er årsaken til at pasienter blir liggende i døgnavdeling i 

spesialisthelsetjenesten etter at de er ferdig behandlet (Sintef-rapport: Unødvendige 

innleggelser, utskrivningsklare pasienter og samarbeid rundt enkeltpasienter; omfang og 

kjennetegn ved pasienten, 2013).  

Departementet har forståelse for at kommuner ikke alltid kan ha et adekvat boligtilbud klart 

samme dag som pasienten defineres som utskrivningsklar og vurderer derfor om det skal 

innføres for eksempel tre betalingsfrie karensdager fra pasienten defineres som 

utskrivningsklar til betalingsplikten inntrer. 

 

Endring av forskriftens bruk av begreper 

Departementet foreslår at forskriftens bruk av begrepet "sykehus" endres. Sykehus-begrepet 

er til dels lite dekkende for mange av de behandlingsformene som er ment omfattet av 

forskriftsendringen. Departementet mener at når det gjelder behandling innenfor psykisk 

helsevern og TSB vil det i stor grad være mer treffende å snakke om "døgnopphold i 

helseinstitusjon". Departementet foreslår derfor at forskriften gjennomgående endres til å 

benytte begrepene "døgnopphold i helseinstitusjon som omfattes av spesialisthelse-

tjenesteloven" eller "helseinstitusjon" i kortform. Bruk av betegnelsen "institusjon" innebærer 

dermed en avgrensning mot privatpraktiserende spesialister som har avtale med et 

helseforetak eller regionalt helseforetak om å yte nærmere definerte tjenester.  

Departementet foreslår at begrepet "helsefaglig" utvides til "helsefaglig og psykososial 

vurdering". Dette begrunnes med at pasienter innen rus- og psykisk helsefeltet i stor grad 

også har psykososiale utfordringer som ikke nødvendigvis er dekket av helsebegrepet. Med 

den store graden av samsykelighet mellom psykiske og somatiske lidelser, er det etter 



departementets syn likevel helt avgjørende at en helsefaglig vurdering ligger til grunn for den 

samlede vurderingen av pasienten.  

 

Utvidelse av fagkretsen som kan avgjøre om en pasient er utskrivningsklar mv. 

Arbeidet i psykisk helsevern og TSB er i større grad preget av tverrfaglig arbeid enn den 

somatiske helsetjenesten. Departementet vil derfor foreslå å utvide fagkretsen som kan 

avgjøre om en pasient er utskrivningsklar, slik at også psykologer kan avgjøre at en pasient er 

utskrivningsklar. 

På samme måte er arbeidsdelingen i kommunene annerledes på dette området. Det innebærer 

også at begrepet "innleggende lege" ikke er dekkende for psykisk helse- og rusområdet, siden 

andre yrkesgrupper er gitt adgang til å henvise til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

behandling for rusmiddelavhengighet. Departementet foreslår at begrepet innleggende "lege" 

endres til innleggende "instans". 

 

Folkeregistrert kommune eller oppholdskommune? 

Dagens forskrift legger til grunn at det er folkeregistrert adresse som er utgangspunktet for 

hvilken kommune som har betalingsplikt. For de fleste pasienter er det samsvar mellom 

folkeregistrert adresse og oppholdskommune. Men for enkelte andre grupper vil det ikke 

være samsvar mellom oppholdskommune og folkeregistrert kommune, for eksempel for 

studenter. Der oppholdskommune er en annen enn folkeregistrert kommune, vil det etter 

dagens forskrift være slik at kommunen som har betalingsplikt har liten mulighet til å sikre 

pasientens tjenestetilbud etter utskrivning, da denne ikke har noen plikt til å yte tjenester etter 

helse- og omsorgstjenesteloven. Hvilken kommune som skal yte tjenester etter utskrivning 

bør kunne avklares av spesialisthelsetjenesten ved å spørre pasienten hvor han/hun tenker å ta 

opphold etter utskrivning.  

Når det gjelder bostedsløse eller personer som har svært liten tilknytning til kommunen de er 

folkeregistrert i, er situasjonen uavklart. Departementet regner i denne sammenheng personer 

som bostedsløse om de ikke disponerer eid eller leid bolig, men er henvist til tilfeldige eller 

midlertidige botilbud, oppholder seg midlertidig hos nær slektning, venner eller kjente. 

Personer som befinner seg under kriminalomsorgen eller i institusjon og skal løslates eller 

utskrives innen to måneder og ikke har bolig regnes i denne sammenheng som bostedsløse. 

Som bostedsløse regnes også personer uten ordnet opphold kommende natt. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen deler departementets syn på at «forskrift om kommunal betaling for 

utskrivningsklare pasienter» også bør gjelde for pasienter innen psykisk helsevern og TSB, 

og tror det er fornuftig å gi betalingsplikten utsatt ikrafttredelse, så lenge det er usikkert hvor 

stort omfanget av utskrivningsklare pasienter er i psykisk helsevern og TSB. 

Det vil også være fornuftig og avklarende at forskriften skal inneholde et krav om at 

spesialisthelsetjenesten skal ha avklart sin videre oppfølging av pasienten og etablert kontakt 

med ansvarlig enhet/behandler i spesialisthelsetjenesten før pasienten defineres som 

utskrivningsklar.  



Institusjonsbegrepet brukes internt om kommunale tjenester og det er et begrep i helse og 

omsorgstjenesteloven knyttet til kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester (§3-2). 

Det vil derfor kunne skape forvirring om begrepet sykehus endres til institusjon i forskriften. 

At begrepet «helsefaglig» utvides til «helsefaglig og psykososial vurdering» som grunnlag 

for vurdering om en pasient er utskrivningsklar vil være positivt. Likeens at begrepet 

«innleggende lege» endres i § 9, slik at forskriften avspeiler at det er flere yrkesgrupper som 

er gitt adgang til å henvise til psykisk helsevern og TSB.  

Departementet foreslår at det inntas et nytt tredje ledd i § 9 hvor det kreves at 

spesialisthelsetjenesten skal ha avklart sin videre oppfølging av pasienten og etablert kontakt 

med ansvarlig enhet/behandler i spesialisthelsetjenesten, før pasienten kan defineres som 

utskrivningsklar. Dersom intensjonen er å sikre kontinuitet i behandlingen må teksten i 

forskriften gjenspeile det. Det må avklares hva «etablert kontakt» betyr. I realiteten etableres 

denne kontakten allerede ved innleggelse. Pasienten bør derfor ikke meldes utskrivningsklar 

før møtet mellom kommunen og sykehus har blitt avholdt, og ikke bare avtalt som det står i 

forslaget. 

Rådmannen er av den oppfatning at kravet om tidlig kontakt bør gjelde alle pasienter som 

trenger videre oppfølging i kommunene etter utskrivelse, uavhengig av 

spesialisthelsetjenestens vurdering av om de trenger litt eller omfattende oppfølging. Det er 

prinsipielt viktig at forskriften bygger på en forståelse av at det ikke er opp til 

spesialisthelsetjenesten å ta stilling til hva slags tilbud pasienten skal ha i kommunen etter 

utskrivning, men at deres ansvar er å definere pasienten utskrivningsklar når det ikke lenger 

er behov for spesialisthelsetjenester. Selv om pasientene ikke skal ha omfattende tjenester, så 

kan det være behov for tiltak som kommunene trenger lang tid å få på plass.  

I forhold til utskrivningsklare pasienter fra somatikken har mangelen på karensdager vært et 

stort savn. Inntil fem betalingsfrise dager (karensdager) vil sikre gode og smidige 

pasientforløp, også ved utskrivning tett opp mot helga. Kommunen må få tid til å etablere 

faglig forsvarlige tjenester. 

Rådmannen er helt klar på at forskriften fortsatt bør legge til grunn at det er folkeregister- 

registrert adresse som er utgangspunktet for hvilken kommune som har betalingsplikt. Dette 

gjelder i særdeles for kommuner som tradisjonelt har mange som oppholder seg i kommunen, 

uten å være folkeregistrert her. Rådmannen er redd for unødvendige diskusjoner i forhold til 

kommunen som vertskommune for studieinstitusjoner, straffeanstalter, private institusjoner, 

kommuner med mange hytter og fritidsboliger og ikke minst det faktum at mange uten fast 

bopel trekker til byene. Mange av disse er brukere av de tjenester den nye forskriften 

regulerer, og vil ofte trenge assistanse fra 2. linjetjenesten.  

Rådmannen antar at de fleste har et botilbud før innleggelse i sykehus, og dersom de ikke har 

det, må kommunen starte arbeidet med å skaffe tilfredsstillende botilbud allerede ved 

innleggelse i sykehus. «Tidlig-kontakt» vil også avdekke slike behov. Avsnittet om karenstid 

(5 dager) bør derfor være tilstrekkelig for å løse slike behov, dersom pasienten fyller 

kriteriene for tildeling av (psykiatri)bolig i kommunen. 

 

Vedlegg 

 Høringsbrev fra Helse og omsorgsdepartementet 



 Høringsnotat, - Forslag til forskrift om endring av forskrift om kommunal betaling for 

utskrivningsklare pasienter 

 Forslag til høringsuttalelse fra Ringerike kommune 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.10.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 



 Høringsbrev 

Vår ref.: 16/5058  

Høringsbrev - Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare 

pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk 

helsevern og TSB 

Innledning 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om 

endringer i forskrift 18. november 2011 nr. 1115 om kommunal betaling for 

utskrivningsklare pasienter. I dette notatet foreslår departementet endringer i 

forskriften slik at den også skal gjelde for pasienter i psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB). 

Departementet foreslår også å innføre noen nye prosesskrav knyttet til 

utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB. Det tas sikte på at 

endringene skal tre i kraft fra 1. januar 2017. Departementet foreslår imidlertid 

at kommunenes betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern 

og TSB ikke trer i kraft før tidligst i 2018. 

Om forslaget 

Dagens forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter gjelder 

bare for somatiske pasienter. Betaling kan i dag kreves fra og med det døgnet 

kommunen er varslet om at pasienten er utskrivningsklar. At pasienter i psykisk 

helsevern og psykisk helsevern har vært holdt utenfor ordningen, har gitt et 

uheldig inntrykk av at samhandlingsreformen ikke omfattet psykisk helse og rus, 

selv om behovet for samarbeid og samhandling kan være minst like stort for 

disse pasientene som for somatisk syke. 

Pasienter med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer/-avhengighet som 

legges inn til døgnopphold i spesialisthelsetjenesten, har ofte sammensatte 

problemer og behov for sammensatte tjenester. Å innføre kommunal betaling 

for utskrivningsklare pasienter fra døgnopphold skal bidra til at pasienter som er 

ferdig behandlet i døgninstitusjon i spesialisthelsetjenesten raskest mulig kan 

vende tilbake til et normalt liv i sin hjemkommune. For å styrke tilbudet til og 

samarbeidet om denne pasientgruppen foreslås det to nye prosesskrav for 



utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB, at spesialisthelsetjenesten 

må ha kalt inn relevante samarbeidspartnere til et møte for å starte arbeidet 

med å utarbeide en plan for oppfølging, og at spesialisthelsetjenesten må ha 

avklart sin videre oppfølging av pasienten. 

  

Departementet ber om høringsinstansenes syn også på spørsmålet om innføring 

av eventuelle betalingsfrie karensdager og hvorvidt det er oppholdskommune 

eller folkeregistrert kommune som skal ha betalingsplikt. 

Det er knyttet en viss usikkerhet til omfanget av utskrivningsklare pasienter i 

psykisk helsevern og TSB, med et sprik mellom registrerte data i Norsk 

pasientregister og det antall utskrivningsklare pasienter man finner gjennom 

punkttellinger. Departementet mener dette gapet gjør at innføring av 

betalingsplikt medfører for stor risiko for tjenestetilbudet til pasientene, og 

foreslår derfor at betalingsplikten for utskrivningsklare pasienter i psykisk 

helsevern og TSB gis utsatt ikrafttredelse. Innføring av de øvrige elementer i 

ordningen vil, etter departementets vurdering, både gi bedre oppfølging av den 

enkelte pasient og styrke datagrunnlaget for ordningen. 

Ny løsning for høringssvar  

Departementet har innført en ny løsning for høringssvar. Høringssvar kan avgis 

digitalt på våre nettsider. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre 

svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten 

å registrere seg. 

Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter 

offentleglova og vil bli publisert. 

Frist for å avgi høringsuttalelse er 23. november 2016. 

  

Med vennlig hilsen                                                            

Petter Øgar (e.f.) 

ekspedisjonssjef 



                                                                                          Maren Skaset 

                                                                                          avdelingsdirektør 
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1. INNLEDNING 

Forskrift 18. november 2011 nr. 1115 om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter gjelder i 

dag bare for utskrivningsklare somatiske pasienter. Betaling kan i dag kreves fra og med det døgnet 

kommunen er varslet om at pasienten er utskrivningsklar.  

I dette høringsnotatet foreslår departementet endringer i forskriften slik at den også skal gjelde for 

pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB).  

Departementet foreslår videre å innføre noen nye prosesskrav knyttet til utskrivningsklare pasienter 

i psykisk helsevern og TSB. Det tas sikte på at disse endringene skal tre i kraft fra 1. januar 2017. 

Departementet foreslår imidlertid at kommunenes betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i 

psykisk helsevern og TSB ikke trer i kraft før tidligst i 2018. 

I tillegg foreslås det enkelte forskriftsendringer av teknisk eller begrepsmessig karakter. 

2. BAKGRUNN FOR FORSLAGET – GJELDENDE RETT  

I St. meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen ble det presentert enkelte grep og 

overordnede prinsipper som skal sikre en fremtidig helse- og omsorgstjeneste som både svarer på 

pasientens behov for koordinerte tjenester og på de store samfunnsøkonomiske utfordringene ved 

den demografiske utviklingen og endring i sykdomsbildet. En av målsetningene med 

Samhandlingsreformen var at sykehuset fortsatt skal yte spesialisthjelp, men at pasienter som ikke 

lenger trenger behandling i spesialisthelsetjenesten raskest mulig skal komme hjem til et lokalt 

tjenestetilbud.  

I tråd med dette ble det derfor i Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester mv. (helse- og omsorgstjenesteloven), foreslått endringer i dagjeldende ordning 

for utskrivningsklare pasienter. Av § 11-4 første ledd i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- 

og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) fremgår derfor at kommunen fra og 

med dag én skal dekke utgifter for pasienter som er utskrivningsklare, men som oppholder seg i 

privat eller offentlig institusjon i spesialist-helsetjenesten i påvente av et kommunalt helse- og 

omsorgstjenestetilbud. Av bestemmelsens andre ledd følger at kommunen skal inngå 

samarbeidsavtale med regionalt helseforetak om utskrivningsklare pasienter. Tilsvarende følger det 

av § 2-6 første ledd i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 

(spesialisthelsetjenesteloven) at regionalt helseforetak skal inngå samarbeidsavtale med 

kommunene om utskrivningsklare pasienter. 

Med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven § 11-4 tredje ledd og spesialisthelse-tjenesteloven § 

2-6 andre ledd, har departementet i forskrift 18. november 2011 nr. 1115 om kommunal betaling for 

utskrivningsklare pasienter, fastsatt nærmere bestemmelser om blant annet ordningens omfang og 

innhold, kriterier for når en pasient er å anse for utskrivningsklar og kriterier for samarbeid mellom 

kommunen og spesialisthelsetjenesten.  

Forskriftens formål er å bidra til bedre arbeidsfordeling mellom tjenestenivåene i helse- og 

omsorgstjenesten, skape gode pasientforløp og kostnadseffektive løsninger som kan gi pasienter et 

like godt eller bedre tilbud i kommunens helse- og omsorgstjeneste som i spesialisthelsetjenesten, jf. 

forskriften § 1. Kommunal betaling for utskrivningsklare  

Forslaget i dette høringsnotatet om å utvide ordningen til også å omfatte utskrivningsklare pasienter 

i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddel-avhengighet (TSB) er en 

oppfølging av uttalelser i Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mv. 
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At det er ønskelig med en slik utvidelse er også omtalt i Meld. St. 16 (2014-2015) Fremtidens 

primærhelsetjeneste. Stortingsflertallet sluttet seg til dette, jf. Innst. 40 S (2015-2016) Innstilling fra 

helse- og omsorgskomiteen om fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. At regjeringen 

ønsker å utvide ordningen til også å omfatte utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB 

fremgår også av Prop. 15 S (2015–2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020). 

Departementet viser også til Nasjonal helse- og sykehusplan som er fremmet i form av Meld. St. 11 

(2015–2016), og Innst. 206 S (2015–2016). 

3. DEPARTEMENTETS VURDERING OG FORSLAG TIL FORSKRIFTS-

ENDRINGER 

Innledning 

Departementet foreslår at gjeldende forskrift i størst mulig grad beholdes uendret, og at det kun 

innarbeides nødvendige endringer for å utvide ordningen til også å omfatte utskrivningsklare 

pasienter i psykisk helsevern og TSB. Etter departementets syn er det likevel behov for å gjøre 

enkelte endringer for å sikre at utskrivningsprosessen tilpasses pasientene i psykisk helsevern og TSB 

og for å sikre at begrepene som brukes i for-skriften også er tilpasset disse fagområdene. 

Departementet foreslår også enkelte andre forskriftsendringer av teknisk eller begrepsmessig 

karakter 

Forskriften skal fremdeles ikke regulere hvor pasienten skal få behandling eller i hvilket omfang 

pasienten skal gis tilbud om behandling. Dette følger særlig av pasient- og brukerrettighetsloven, 

helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og helsepersonelloven. Det 

grunnleggende er at pasienten skal få forsvarlig behandling. Departementet vil derfor presisere at 

vurderingen av hvor pasienten skal få behandling og i hvilket omfang skal ta utgangpunkt i en 

forsvarlighetsvurdering, og ikke som følge av finansieringsordninger. 

Departementet vil også understreke at det ikke er opp til spesialisthelsetjenesten å ta stilling til 

hvorvidt kommunen har et forsvarlig tilbud til vedkommende pasient etter utskrivning. Det er 

kommunen som skal vurdere hvilket tilbud og hvilket omfang tilbudet til pasienten skal ha, og om 

tilbudet totalt sett er forsvarlig. Kommunen kan likevel ikke gi beskjed til spesialisthelsetjenesten om 

at man er klar til å motta en pasient dersom det ikke finnes et forsvarlig tilbud til vedkommende 

pasient i kommunens helse- og omsorgs-tjeneste. I et slikt tilfelle er utgangspunktet at kommunen 

må betale spesialisthelse-tjenesten frem til kommunen er i stand til å tilby et forsvarlig tilbud til 

pasienten. jf. forskriften § 13. Dersom en kommune gir beskjed til spesialisthelsetjenesten om at de 

er klar til å motta en pasient, selv om det ikke finnes et forsvarlig tilbud til pasienten, vil dette kunne 

innebære brudd på helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og pasient- og brukerrettighetsloven § 2-

1a. På samme måte vil det kunne være i strid med spesialist-helsetjenesteloven § 2-1 og pasient- og 

brukerrettighetsloven § 2-1 b dersom sykehuset definerer en pasient som utskrivningsklar selv om 

vilkårene for dette ikke er oppfylt.  

Utvidelse av ordningen til også å omfatte utskrivningsklare 

pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

behandling for rusmiddelavhengighet 

Forskriften retter seg mot kommunal betaling for pasienter som oppholder seg i døgnavdeling i 

spesialisthelsetjenesten etter at de er utskrivningsklare, men hvor kommunen ikke kan yte pasienten 

den hjelp vedkommende trenger. Dette er pasienter kommunen i utgangspunktet er forpliktet både 
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til å yte og finansiere tjenester til. Følgelig får kommunene en betalingsplikt for pasienter de i 

utgangspunktet skulle tatt ansvar for, men som blir liggende på sykehus i påvente av et kommunalt 

tilbud. 

Store pasientgrupper er avhengig av at den kommunale helse- og omsorgstjenesten og 

spesialisthelsetjenesten fungerer som en sammenhengende behandlingskjede som gir et helhetlig 

tilbud. Samhandlingen er i mange tilfeller ikke god nok. Dette kan medføre sviktende 

behandlingstilbud, for tidlig utskrivning fra sykehus, og mangelfull oppfølging fra kommunale 

tjenester eller fra andre deler av spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder i høyeste grad også for 

pasienter i psykisk helsevern og TSB. Mange utskrivningsklare pasienter blir liggende på sykehus i 

påvente av kommunalt tilbud og opplever brudd i behandlingskjeden når de skrives ut fra sykehus. 

Når ordningen med kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter ble innført fra 2012, var 

denne avgrenset til kun å gjelde utskrivningsklare somatiske pasienter som blir liggende på sykehus i 

påvente av et kommunalt tilbud. At pasienter i psykisk helsevern og TSB har vært holdt utenfor, har 

blant annet medført at kommunene ikke må betale for utskrivningsklare pasienter i psykisk 

helsevern og TSB. Dette har gitt et uheldig inntrykk av at samhandlingsreformen ikke omfattet 

psykisk helse og rus. Prioriteringseffekten av dette er synlig i at selv om årsverksinnsatsen i den 

kommunale helse- og omsorgs-tjenesten har økt siden 2008, har årsverksinnsatsen i kommunalt 

psykisk helsearbeid falt i samme periode. 

I tråd med ovenstående foreslår departementet at forskriftens virkeområde endres slik at ordningen 

med kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter utvides til også å omfatte pasienter i 

psykisk helsevern og TSB. Departementet foreslår derfor å oppheve bokstav a) og bokstav b) i 

forskriften § 2 tredje ledd. Departementet viderefører imidlertid innholdet i bestemmelsens bokstav 

c) slik at ordningen fortsatt avgrenses mot pasienter med opphold i private 

rehabiliteringsinstitusjoner  

I de lovpålagte avtalene som kommunene og de regionale helseforetakene skal inngå, jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven § 11-4 andre ledd og spesialisthelsetjenesteloven § 2-6 første ledd, mener 

departementet at det vil være naturlig at prosesser knyttet til samarbeid om utskrivningsklare 

pasienter omtales. Et eksempel kan være å etablere faste kontakt-punkter på begge 

tjenestenivåene. Samtidig mener departementet at det for utskrivnings-klare pasienter i psykisk 

helsevern og TSB gjennomgående er et større behov for koordinering og samarbeid om 

utskrivningsprosess og videre oppfølging.  

Departementet foreslår derfor at det i nytt andre ledd i § 9 skal tas inn et krav om tidlig kontakt 

mellom døgninstitusjonen i psykisk helsevern eller TSB og kommunen. Kravet vil innebære at 

spesialisthelsetjenesten må ha kalt inn relevante samarbeidspartnere til et møte for å begynne 

arbeidet med å utarbeide en samlet oppfølgingsplan, herunder plan for eventuell samtidig poliklinisk 

eller ambulant behandling i spesialisthelsetjenesten. Før dette har skjedd kan ikke pasient defineres 

som utskrivningsklar. Dette medfører ikke et krav om at spesialisthelsetjenesten og kommunene må 

ha blitt enige om videre behandling og oppfølging, og det er heller ikke et krav om at et første møte 

må være avholdt før pasienten kan defineres som utskrivningsklar. 

Departementet ber høringsinstansene særlig vurdere når slikt krav om tidlig kontakt mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunen skal gjelde. Slik departementet ser det kan særlig to 

alternativer her tenkes å være aktuelle: 
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 Alternativ 1: Krav om tidlig kontakt skal gjelde for pasienter i psykisk helsevern og TSB med 

behov for tjenester fra både helse- og omsorgstjenestene i kommunen og fra 

spesialisthelsetjenesten etter utskriving 

 Alternativ 2: Krav om tidlig kontakt skal gjelde pasienter i psykisk helsevern og TSB som 

spesialisthelsetjenesten antar vil ha behov for omfattende kommunale helse- og 

omsorgstjenester etter utskriving  

Departementet ser at både alternativ 1 og alternativ 2 kan gi inntrykk av at spesialisthelse-tjenesten 

skal ha en påvirkning på hvilke tjenester kommunen skal yte. Det er, som tidligere redegjort for, ikke 

tilfelle. Spesialisthelsetjenesten må imidlertid allerede i dag gjøre slike vurderinger for å kunne 

etablere kontakt med kommunen om pasienter som har omfattende behov for kommunale helse- og 

omsorgstjenester etter utskrivning, eller hvor det etter utskrivning fortsatt vil være behov for 

tjenester fra både helse- og omsorgs-tjenestene i kommunen og fra spesialisthelsetjenesten.  

Når det i alternativ 2 vises til pasienter som spesialisthelsetjenesten antar vil ha "behov for 

omfattende" kommunale helse- og omsorgstjenester etter utskriving, mener departementet her 

pasienter som ville blitt ventende på utskriving om kommunale tjenester ikke var etablert. Hvorvidt 

pasienten skal sies å ha behov for omfattende tjenester fra kommunen, må vurderes konkret. 

Momenter i en slik helhetsvurdering vil blant annet være om pasientens videre behandling forventes 

å være langvarig, om videre behandling forutsetter bidrag fra flere personellgrupper/kommunale 

tjenesteområde, om videre behandling stiller store krav til samarbeid/koordinering av det totale 

behandlingstilbudet (primært innad i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, men også opp 

mot spesialisthelsetjenesten) eller om videre behandling ut fra en helsefaglig vurdering fremstår 

som kompleks og helsefaglig komplisert. 

Departementet heller derfor i retning av å mene at alternativ 2 vil være den beste løsningen, men 

ber som nevnt om høringsinstansenes syn på hvilken av disse kravformuleringene som best ivaretar 

ønsket om å sikre et styrket tidlig samarbeid omkring de mest sårbare pasientene i psykisk helsevern 

og TSB. I forslag til forskriftsendringer er det foreslått alternative utforminger av nytt andre ledd i § 9 

som gjelder for de to ulike løsningene.   

Pasienter med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer/-avhengighet som innlegges til 

døgnopphold i spesialisthelsetjenesten har ofte sammensatte problemer som krever videre 

spesialisert utredning og behandling etter et døgnopphold. For denne pasient-gruppen er det derfor 

særlig viktig at overgangen mellom døgnenhet og poliklinikk/ ambulant virksomhet i 

spesialisthelsetjenesten sikres. Kontinuiteten i spesialisthelse-tjenesten må ivaretas samtidig som 

samarbeidet med kommunen må styrkes. Departementet foreslår derfor at det også inntas et nytt 

tredje ledd i § 9 hvor det kreves at spesialisthelsetjenesten skal ha avklart sin videre oppfølging av 

pasienten og etablert kontakt med ansvarlig enhet/behandler i spesialisthelsetjenesten, før 

pasienten kan defineres som utskrivningsklar.  

Etter departementets vurdering vil langt de fleste ventende utskrivningsklare pasienter i psykisk 

helsevern og TSB, ha rett til individuell plan. Dermed innebærer ikke disse endringene i § 9 noen nye 

plikter for partene, men spesialisthelsetjenesten gis et særlig ansvar for å ta initiativ til å starte 

arbeidet med å utarbeide en plan som også kan inngå som en del av individuell plan om pasienten 

ønsker det. Ved behov for kriseplan eller plan for nye vurderinger av risiko for selvmord, overdose 

og/eller voldsadferd kan slike planer inkluderes i dette arbeidet. 

Når en pasient er definert utskrivningsklar, skal spesialisthelsetjenesten straks varsle kommunen om 

dette, jf. forskriftens § 10. Denne plikten må ses i sammenheng med kommunens plikt til straks å gi 
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beskjed om kommunen er i stand til å motta pasienten, jf. § 11. Departementet mener disse pliktene 

bidrar til at spesialisthelsetjenesten og kommunen sammen må etablere gode 

kommunikasjonssystemer ved utskrivning av pasienter som har behov for helse- og 

omsorgstjenester fra kommunen.  

Sintefs rapport om unødvendige innleggelser og utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og 

TSB (Sintef-rapport A25247) synliggjør at det ofte er manglende bolig som er den sentrale årsaken til 

at pasienter blir liggende i døgnavdeling i spesialisthelse-tjenesten etter at de er ferdig behandlet. 

Departementet har forståelse for at kommuner ikke alltid kan ha et adekvat boligtilbud klart samme 

dag som pasienten defineres som utskrivningsklar. Departementet vurderer derfor om det skal 

innføres for eksempel tre betalingsfrie karensdager fra pasienten defineres som utskrivningsklar til 

betalingsplikten inntrer, jf. forslag til nytt andre ledd i forskriften § 13. Denne karensperioden 

foreslås bare å gjelde for pasienter i psykisk helsevern og TSB. Målet med å innføre karensdager, er å 

skape bedre overganger mellom nivåene, til pasientenes beste. Departementet ber 

høringsinstansene særlig vurdere både om en slik karensperiode kan være en god løsning, og i så fall 

hvor lang en slik periode bør være. Departementet ønsker også at kommuner gir innspill på hvor 

lang tid som kan være nødvendig fra varsel om boligbehov er mottatt, til egnet bolig kan være på 

plass. 

Som det vil fremgår av høringsnotatets kapittel 4 foreslår imidlertid departementet at selve 

betalingsplikten for pasienter i psykisk helsevern og TSB ikke skal settes i kraft ennå. Utsatt 

ikraftsetting av betalingsplikten vil gi kommunene bedre tid til å innrette seg og også tid til å 

fremskaffe bedre datagrunnlag for beregning av administrative og økonomiske konsekvenser av 

ordningen. For øvrige endringer tas det sikte på ikraftsetting fra 1. januar 2017. 

Videre vil departementet foreslå at det tas inn et nytt andre punktum i forskriften § 8 første ledd 

som skal lyde: "Forventer spesialisthelsetjenesten at pasienten vil stå uten egnet bolig etter 

utskrivningen skal varselet opplyse om dette." Dette skal sikre at kommunene så tidlig som mulig blir 

varslet dersom spesialisthelsetjenesten blir kjent med at pasienten vil ha behov for tilrettelagt bolig 

etter utskriving. Vurderingen av om en pasient vil stå uten egnet bolig kan for eksempel innebærer å 

vurdere om personen er uten egen bolig, står i fare for å miste sin bolig eller bor i en uegnet bolig 

eller bomiljø.  Sammen med en kort karensperiode for betalingsplikt etter at pasienten er definert 

som utskrivningsklar, mener departementet at dette vil være tilstrekkelig til at kommunene får den 

informasjonen som er nødvendig for å kunne etablere et tjenestetilbud som er klart når pasienten 

skal skrives ut. 

Endring av forskriftens bruk av begrepet "sykehus" 

Departementet foreslår at forskriftens bruk av begrepet "sykehus" endres.  Sykehus-begrepet er til 

dels lite dekkende for mange av de behandlingsformene som er ment omfattet av denne 

forskriftsendringen. Når det gjelder behandling innenfor psykisk helsevern og TSB vil det i stor grad 

være mer treffende å snakke om "døgnopphold i helseinstitusjon". Departementet foreslår derfor at 

forskriften gjennomgående endres til å benytte begrepene "døgnopphold i helseinstitusjon som 

omfattes av spesialisthelse-tjenesteloven" eller "helseinstitusjon" i kortform. Bruk av betegnelsen 

"institusjon" innebærer dermed en avgrensning mot privatpraktiserende spesialister som har avtale 

med et helseforetak eller regionalt helseforetak om å yte nærmere definerte tjenester. Avtale-

spesialistenes tjenester vil være en del av spesialisthelsetjenesten, jf. Spesialisthelse-tjenesteloven § 

2-1a sjette ledd, men bare unntaksvis vil det her bli gitt behandling i form av døgnopphold.  

I tråd med dette foreslås det endringer i forskriften §§ 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15.  
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Endring av forskriftens bruk av begrepet "helsefaglig" 

Departementet foreslår videre at begrepet "helsefaglig" utvides til "helsefaglig og psykososial 

vurdering" i forskriften § 9 første ledd. Dette begrunnes med at pasienter innen rus- og psykisk 

helsefeltet i stor grad også har psykososiale utfordringer som ikke nødvendigvis er dekket av 

helsebegrepet. Med den store graden av samsykelighet mellom psykiske og somatiske lidelser, er 

det etter departementets syn likevel helt avgjørende at en helsefaglig vurdering ligger til grunn for 

den samlede vurderingen av pasienten. 

Utvidelse av fagkretsen som kan avgjøre om en pasient er 

utskrivningsklar mv. 

Arbeidet i psykisk helsevern og TSB er i større grad preget av tverrfaglig arbeid enn den somatiske 

helsetjenesten. Departementet vil derfor foreslå å utvide fagkretsen som kan avgjøre om en pasient 

er utskrivningsklar, slik at også psykologer kan avgjøre at en pasient er utskrivningsklar. I tråd med 

dette foreslår departementet å endre § 9 første ledd ved at det tas inn et nytt andre punktum som 

presiserer at for denne pasientgruppen kan "lege eller psykolog" avgjøre at en pasient er 

utskrivningsklar. 

På samme måte er arbeidsdelingen i kommunene annerledes på dette området. Det innebærer også 

at begrepet "innleggende lege" ikke er dekkende for psykisk helse- og rusområdet siden andre 

yrkesgrupper er gitt adgang til å henvise til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling 

for rusmiddelavhengighet. Departementet vil derfor foreslå å endre bokstav a i § 9 første ledd, 

fjerde punktum (etter at det inntas nytt andre punktum som foreslått ovenfor) slik at begrepet 

innleggende "lege" endres til innleggende "instans".  

Departementet vil også foreslå å endre bokstav b i § 9 første ledd, fjerde punktum (etter at det 

inntas nytt andre punktum som foreslått ovenfor) for å tydeliggjøre at bestemmelsen omfatter 

"helse- og sosialfaglige" problemstillinger. Denne endringen vil presisere hvilke problemstillinger 

som dagens begrep, "øvrige", sikter til.  

Folkeregistrert kommune eller oppholdskommune? 

Dagens forskrift legger til grunn at det er folkeregistrert adresse som er utgangspunktet for hvilken 

kommune som har betalingsplikt. For de fleste pasienter er det samsvar mellom folkeregistrert 

adresse og oppholdskommune. For pasienter med behov for døgnopphold i spesialisthelsetjenesten 

på bakgrunn av psykiske lidelser og/eller rus-middelproblemer/-avhengighet, vil likevel 

folkeregistrert adresse i noe mindre grad gi uttrykk for oppholdskommune etter helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-1. Videre vil det for enkelte andre grupper naturlig ikke være samsvar 

mellom oppholdskommune og folkeregistrert kommune, for eksempel for studenter. Der 

oppholdskommune er en annen enn folkeregistrert kommune, vil det etter dagens forskrift være slik 

at kommunen som har betalingsplikt har liten mulighet til å sikre pasientens tjenestetilbud etter 

utskrivning, da denne ikke har noen plikt til å yte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. 

Hvilken kommune som skal yte tjenester etter utskrivning bør kunne avklares av spesialist-

helsetjenesten ved å spørre pasienten hvor han/hun tenker å ta opphold etter utskrivning. 

Departementet mener det på denne bakgrunn det kan være hensiktsmessig å presisere at det er 

oppholdskommunen som skal faktureres dersom spesialisthelsetjenesten har informasjon som tilsier 

at pasienten skal skrives ut til et tjenestetilbud i annen kommune enn der pasienten har 

folkeregistrert adresse, jf. forslag til endring av forskriften § 2 første ledd, andre punktum. 
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Samtidig ser departementet at det kan finnes vektige argumenter mot å gjøre denne endringen, og 

departementet ber derfor om at høringsinstansene særlig vurderer hvorvidt oppholdsprinsippet som 

ligger til grunn for plikten til å yte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, også bør gjelde for 

betalingsplikten for utskrivningsklare pasienter.  

Høringsinstansene bes i tillegg særlig vurdere hvordan betalingsplikten skal innrettes for personer 

som er bostedsløse, og/eller har svært liten tilknytning til kommunen de er folkeregistrert i. 

Departementet regner i denne sammenheng personer som bostedsløse om de ikke disponerer eid 

eller leid bolig, men er henvist til tilfeldige eller midlertidige botilbud, oppholder seg midlertidig hos 

nær slektning, venner eller kjente. Personer som befinner seg under kriminalomsorgen eller i 

institusjon og skal løslates eller utskrives innen to måneder og ikke har bolig regnes i denne 

sammenheng som bostedsløse. Som bostedsløse regnes også personer uten ordnet opphold 

kommende natt. En kartlegging fra 2012 viste at det var 6250 bostedsløse i Norge. Om lag en 

fjerdedel av disse hadde en ROP-lidelse. Se nærmere omtale av økonomiske og administrative 

konsekvenser i kapittel 5. 

Opphold i private rehabiliteringsinstitusjoner  

Departementet foreslår som nevnt at forskriften fremdeles ikke skal gjelde for opphold i private 

rehabiliteringsinstitusjoner, jf. forskriften § 2 tredje ledd, nåværende bokstav c. Etter øvrige 

foreslåtte endringer vil denne bestemmelsen bli nytt andre ledd i § 2.  

4. IKRAFTSETTING AV FORSKRIFTSENDRINGENE 

Grunnlaget for å vurdere de økonomiske og administrative konsekvensene av å innføre ordningen 

for pasienter i psykisk helsevern og TSB er innrapporterte data fra helse-foretakene til Norsk 

pasientregister (NPR) om antall utskrivningsklare pasienter. Det er til dels stort avvik mellom det 

innrapporterte antallet utskrivningsklare pasienter, og det antallet man finner i punkttellinger av 

pasienter i psykisk helsevern og TSB. Departementet mener at dette avviket medfører en risiko for at 

den økonomiske overføringen mellom rammene til helseforetakene og kommunerammen ikke 

reflekterer de faktiske forhold i tjenesten. Om overføringen ikke reflekterer forholdene i tjenesten, 

vil pasientene kunne bli skadelidende.  

Som tidligere nevnt vil departementet derfor foreslå at selve betalingsplikten for pasienter i psykisk 

helsevern og TSB ikke trer i kraft fra 1. januar 2017. Departementet vil sette i kraft betalingsplikt for 

denne pasientgruppen når datagrunnlaget er godt nok til en mer eksakt beregning av administrative 

og økonomiske konsekvenser. Foreløpig tas det sikte på at slik betalingsplikt tidligst skal settes i kraft 

fra 2018. 

Å la kravene til varsling, samarbeid og avklaring av videre behandling og oppfølging tre i kraft 

allerede fra 1. januar 2017 vil, etter departementets syn, både bidra til å bedre samhandlingen om 

en utsatt pasientgruppe og også være et viktig tiltak for å bedre datagrunnlaget. 

5. ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV 

ENDRINGSFORSLAGENE 

Overføring av det økonomiske ansvaret for utskrivningsklare pasienter innebærer at de regionale 

helseforetakene får ett trekk i sine rammer og at kommunene får en økning i sine rammer. Som 

redegjort for over, er det i dag for stort sprik mellom de registrerte data om antall utskrivningsklare 

pasienter og det antall utskrivningsklare pasienter man finner gjennom punktundersøkelser av 

forekomsten av slike pasienter. Departementet mener som nevnt dette gapet medfører at innføring 
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av en betalingsplikt innebærer er en for stor risiko for tjenestetilbudet til pasientene, og foreslår 

derfor at betalingsplikten for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB gis utsatt 

ikrafttredelse. 

Departementet mener videre at døgnprisen bør settes lik prisen for pasienter i somatiske 

døgnavdelinger, slik at innføringen av ordningen ikke gir risiko for uønskede vridnings- og 

prioriteringseffekter.  

De foreslåtte kravene om bedret varsling og styrket samhandling omkring pasientene vil kunne ha 

administrative konsekvenser for både spesialisthelsetjenesten og kommunene. Samtidig vil en 

styrket samhandling om disse pasientene både gi bedre behandling og oppfølging for den enkelte, så 

vel som mulighet til kostnadsbesparelser for begge tjenestenivåene gjennom mindre bruk av tvang, 

færre reinnleggelser og mindre behov for omfattende kommunale tjenester. 

Departementet forutsetter også at langt de fleste utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og 

TSB har rett til individuell plan etter lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-5. Kravet om at 

relevante aktører, herunder selvsagt også pasienten selv, møtes for å planlegge videre oppfølging og 

behandling, innebærer dermed ikke noen ny plikt. Men, departementet foreslår at 

spesialisthelsetjenesten skal gis ansvar for å kalle inn til et første møte for å påbegynne 

planleggingen av videre behandling og oppfølging av disse pasientene. Dette vil, etter 

departementets vurdering, kun ha marginale økonomiske og administrative konsekvenser. 

En eventuell endring til at oppholdskommunen, ikke den folkeregistrerte kommunen skal ha plikten 

til å betale for utskrivningsklare pasienter kan medføre at enkelte kommuner får betalingsplikt for 

utskrivningsklare pasienter de ikke har blitt kompensert for gjennom rammeoverføringene i 

forbindelse med innføringen av ordningen. Departementet ser at dette trolig i større grad kan 

komme til å ha negativ effekt for storbykommuner og for kommuner med større 

utdanningsinstitusjoner. Samtidig er det også uheldig at kommuner som ikke har plikt til å yte 

tjenester til en pasient, likevel skal ha betalingsplikt fordi pasientens oppholdskommune ikke yter 

nødvendige tjenester til vedkommende. Pasientens folkeregistrerte kommune vil i disse tilfellene ha 

begrensede muligheter til å legge til rette for at pasienten kan skrives ut. Departementet ber derfor 

høringsinstansene særlig vurdere denne foreslåtte endringen.  

6. SAMLET OVERSIKT OVER ENDRINGSFORSLAGENE 

I det videre gjengis forskriften med de foreslåtte endringer i kursiv.  

Forskrift 18. november 2011 nr. 1115 om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter 

Kapittel 1. Formål og virkeområde 

§ 1. Formål 

Forskriften skal bidra til bedre arbeidsfordeling mellom tjenestenivåene i helse- og 

omsorgstjenesten, skape gode pasientforløp og kostnadseffektive løsninger som kan gi pasienter et 

like godt eller bedre tilbud i kommunens helse- og omsorgstjeneste som i spesialisthelsetjenesten. 

§ 2. Virkeområde 

Forskriften regulerer betaling for utskrivningsklare pasienter som blir værende innlagt i døgnopphold 

i helseinstitusjon som omfattes av spesialisthelsetjenesten i påvente av et kommunalt tilbud. 

Betalingsplikten gjelder personer som er folkeregistrert i kommunen, med mindre helseinstitusjonen 

har informasjon som tilsier annen oppholdskommune. 
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Forskriften gjelder ved behandling i døgnopphold i helseinstitusjon som omfattes av 

spesialisthelsetjenesteloven. Forskriften gjelder ikke opphold i private rehabiliteringsinstitusjoner. 

Kapittel 2. (Opphevet) 

Kapittel 2 opphevet ved forskrift 11 des 2014 nr. 1590 (i kraft 1 jan 2015). 

Kapittel 3. Kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter 

§ 7. Vurdering av en pasient som legges inn på døgnopphold i helseinstitusjon som omfattes av 

spesialisthelsetjenesteloven  

Når en pasient legges inn på døgnopphold i helseinstitusjon som omfattes av spesialisthelse-

tjenesteloven, skal helsepersonellet på helseinstitusjonen gjøre en vurdering av om pasienten kan ha 

behov for hjelp fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten etter utskrivning fra døgnoppholdet. 

§ 8. Varsling til kommunen om innlagt pasient 

Viser vurderingen etter § 7 at pasienten kan ha behov for hjelp fra den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten etter utskrivning, skal helseinstitusjonen varsle kommunen om dette innen 24 

timer etter innleggelsen. Forventer helseinstitusjonen at pasienten vil stå uten egnet bolig etter 

utskrivningen skal varselet opplyse om dette. Dersom vurderingen tilsier at pasienten ikke har behov 

for hjelp etter utskrivning, men dette endrer seg i løpet av døgnoppholdet i helseinstitusjonen, skal 

fristen løpe fra det tidspunktet det blir klart at et slikt behov foreligger. 

Varselet etter første ledd skal inneholde 

a) pasientens status, 

b) antatt forløp 

c) forventet utskrivningstidspunkt. 

Dersom det antas å være behov for omfattende eller langvarig behandling i døgnopphold i 

helseinstitusjon eller det på grunn av pasientens helsetilstand ikke er mulig å foreta vurderingene 

etter andre ledd innen 24 timer etter innleggelsen, skal vurderingene foretas og kommunen varsles 

så snart det lar seg gjøre. 

Helseinstitusjonen skal varsle kommunen dersom det blir endringer i forventet utskrivningstidspunkt 

eller hjelpebehov. 

§ 9. Vilkår for at en pasient er utskrivningsklar 

Pasient i somatisk døgnavdeling er utskrivningsklar når lege i helseinstitusjon vurderer at det ikke er 

behov for ytterligere behandling ved døgnopphold i helseinstitusjon som omfattes av 

spesialisthelsetjenesteloven. Pasient i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for 

rusmiddelavhengighet er utskrivningsklar når lege eller psykolog ved helseinstitusjonen vurderer at 

det ikke er behov for ytterligere behandling ved døgnopphold i døgnopphold i helseinstitusjon som 
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omfattes av spesialisthelsetjenesteloven. Vurderingen skal være basert på en individuell helsefaglig 

og psykososial vurdering. Følgende punkter skal være vurdert og dokumentert i pasientjournalen: 

a) problemstillingen(e) ved innleggelse, slik disse var formulert av innleggende instans, skal være 

avklart 

b) øvrige helse- og sosialfaglige problemstillinger som har fremkommet skal være avklart 

c) dersom enkelte spørsmål ikke avklares skal dette redegjøres for 

d) det skal foreligge et klart standpunkt til diagnose(r), og videre plan for oppfølging av pasienten 

e) pasientens samlede funksjonsnivå, endring fra forut for innleggelsen, og forventet framtidig 

utvikling skal være vurdert. 

(ANM.: Forslag til nytt andre ledd, alternativ 1:) 

For pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet med 

behov for tjenester fra både kommune og spesialisthelsetjeneste etter utskrivning skal 

spesialisthelsetjenesten ved behov, og før pasienten er utskrivningsklar, også kalle inn relevante 

samarbeidspartnere for å starte arbeidet med å utarbeide en samlet plan for videre behandling og 

oppfølging, herunder plan for eventuell samtidig poliklinisk eller ambulant behandling i 

spesialisthelsetjenesten.  

(ANM.: Forslag til nytt andre ledd, alternativ 2:) 

For pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet med 

behov for omfattende kommunale helse- og omsorgstjenester etter utskrivning skal 

helseinstitusjonen ved behov, og før pasienten er utskrivningsklar, også kalle inn relevante 

samarbeidspartnere for å starte arbeidet med å utarbeide en samlet plan for videre behandling og 

oppfølging, herunder plan for eventuell samtidig poliklinisk eller ambulant behandling i 

spesialisthelsetjenesten.  

For pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet med 

behov for samtidig poliklinisk eller ambulant behandling i spesialisthelsetjenesten skal det før 

pasienten er utskrivningsklar også etableres kontakt med ansvarlig enhet/behandler i 

spesialisthelsetjenesten. 

§ 10. Varsel til kommunen om utskrivningsklar pasient 

Når en pasient er definert som utskrivningsklar, jf. § 9, skal helseinstitusjonen straks varsle 

kommunen. Dette gjelder ikke utskrivningsklare pasienter som ikke har behov for et kommunalt 

helse- og omsorgstjenestetilbud. 

§ 11. Melding til helseinstitusjonen om når kommunen kan ta imot pasienten 

Kommunen skal etter å ha mottatt varsel om en utskrivningsklar pasient, jf. § 10, straks gi beskjed 

om kommunen kan ta imot pasienten. Dette gjelder ikke dersom det foreligger omstendigheter 
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utenfor kommunens kontroll som hindrer dette. Dersom kommunen ikke kan ta imot pasienten, skal 

helseinstitusjonen varsles om når et kommunalt tilbud antas å være klart. Kommunen skal straks gi 

beskjed når et kommunalt tilbud er klart for pasienten. 

§ 12. Overføring av utskrivningsklar pasient fra helseinstitusjonen til kommunen 

Helseinstitusjonen kan overføre utskrivningsklar pasient når kommunen har bekreftet at et 

kommunalt helse- og omsorgstjenestetilbud til pasienten er klart. 

Ved utskrivning fra helseinstitusjon skal epikrise eller tilsvarende informasjon sendes det 

helsepersonell som trenger opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig oppfølging, jf. 

helsepersonelloven § 45a og forskrift om pasientjournal § 9. 

§ 13. Betaling for utskrivningsklare pasienter i døgnopphold i helseinstitusjon som omfattes av 

spesialisthelsetjenesteloven i påvente av et kommunalt tilbud 

Kommunen skal betale for utskrivningsklare somatiske pasienter som er innlagt på døgnopphold i 

helseinstitusjon som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven i påvente av et kommunalt helse- og 

omsorgstjenestetilbud. Kommunen skal ikke betale for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern 

og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet som er innlagt på døgnopphold i 

helseinstitusjon som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven i påvente av et kommunalt helse- og 

omsorgstjenestetilbud. 

For pasienter som mottar somatisk helsehjelp inntrer betalingsplikten fra og med det døgnet 

pasienten blir erklært utskrivningsklar og vilkårene i § 8 til § 10 er oppfylt, og kommunen har gitt 

beskjed om at den ikke kan ta imot pasienten. Betalingsplikten inntrer også dersom kommunen ikke 

har svart på varselet etter § 10 om utskrivningsklar pasient.  

(Merknad til høringsinstansene: Departementet tar sikte på å endre forskriften slik at 

bestemmelsen får et nytt tredje ledd om betalingsplikt for pasienter i psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet som først settes i kraft når 

datagrunnlaget er godt nok til en mer eksakt beregning av administrative og økonomiske 

konsekvenser. Det er allerede varslet at betalingsplikten tidligst vil tre i kraft i 2018. Fra det 

tidspunkt det besluttes å innføre betalingsplikt vil  bestemmelsens første ledd første punktum 

måtte endres til å gjelde alle pasientgrupper, bestemmelsens første ledd nytt andre punktum bli 

opphevet og nytt tredje ledd fastsatt med følgende ordlyd: For pasienter i psykisk helsevern og 

tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet inntrer betalingsplikten fra og med det 

fjerde døgnet etter at pasienten blir erklært utskrivningsklar og vilkårene i § 8 til § 10 er oppfylt, og 

kommunen har gitt beskjed om at den ikke kan ta imot pasienten. Betalingsplikten inntrer også 

dersom kommunen ikke har svart på varselet etter § 10 om utskrivningsklar pasient.) 

Helseinstitusjonen skal rapportere at pasienten er utskrivningsklar til Norsk pasientregister når 

vilkårene i andre ledd er oppfylt. 

Døgnpris for opphold for utskrivningsklar pasient i helseinstitusjon som omfattes av 

spesialisthelsetjenesteloven fastsettes i statsbudsjettet. 

§ 14. Krav på redegjørelse 
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Kommunen kan kreve å få en redegjørelse for de vurderinger helseinstitusjonen har foretatt etter § 

9. Redegjørelsen skal inneholde tilstrekkelig og nødvendig informasjon slik at kommunen kan 

etterprøve vurderingene foretatt av helseinstitusjonen. 

De alminnelige regler om taushetsplikt gjelder ved utlevering av opplysninger etter første ledd. 

§ 15. Det økonomiske oppgjøret 

De regionale helseforetakene skal sørge for at det sendes regning til kommunen for betaling av 

utskrivningsklare pasienter som er blitt værende på døgnopphold i helseinstitusjon som omfattes av 

spesialisthelsetjenesteloven i påvente av et kommunalt tilbud, jf. § 13. 

Kapittel 4. Ikrafttredelse 

§ 16. Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2017. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 16. desember 1998 nr. 

1447 om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. 

 



RINGERIKE KOMMUNES HØRINGSSVAR TIL FORSLAG OM «ENDRING I 

FORSKRIFT OM KOMMUNAL BETALING FOR UTSKRIVNINGSKLARE 

PASIENTER-INNFØRING AV BETALINGSPLIKT FOR UTSKRIVNINGSKLARE 

PASIENTER I PSYKISK HELSEVERN OG TSB». 
 

Ringerike kommune er enig i at «Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare 

pasienter» også bør gjelde for pasienter i psykisk helsevern og TSB.  

 

Ringerike kommune støtter departementets vurdering av å gi betalingsplikten for 

utskrivningsklare pasienter utsatt ikrafttredelse så lenge det er usikkert hvor stort omfanget av 

utskrivningsklare pasienter er i psykisk helsevern og TSB. 

 

Ringerike kommune støtter også departementets forslag om at forskriften skal inneholde et 

krav om at spesialisthelsetjenesten skal ha avklart sin videre oppfølging av pasienten og 

etablert kontakt med ansvarlig enhet/behandler i spesialisthelsetjenesten før pasienten 

defineres som utskrivningsklar.  

 

Ringerike kommune ønsker ikke å endre begrepet sykehus til institusjon i forskriften. 

Institusjonsbegrepet brukes internt om kommunale tjenester og det er et begrep i helse og 

omsorgstjenesteloven knyttet til kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester (§3-2). 

 

Ringerike kommune er enig med departementets forslag om at begrepet «helsefaglig» utvides 

til «helsefaglig og psykososial vurdering» som grunnlag for vurdering om en pasient er 

utskrivningsklar. 

 

Ringerike kommune er enig med departementet i at «innleggende lege» bør endres i § 9 slik at 

forskriften avspeiler at det er flere yrkesgrupper som er gitt adgang til å henvise til psykisk 

helsevern og TSB.  

 

Departementet foreslår at det inntas et nytt tredje ledd i § 9 hvor det kreves at 

spesialisthelsetjenesten skal ha avklart sin videre oppfølging av pasienten og etablert kontakt 

med ansvarlig enhet/behandler i spesialisthelsetjenesten, før pasienten kan defineres som 

utskrivningsklar. Dersom intensjonen er å sikre kontinuitet i behandlingen må teksten i 

forskriften gjenspeile det. Det må avklares hva «etablert kontakt» betyr.  

Ringerike kommune mener at pasienten ikke kan meldes utskrivningsklar før møtet mellom 

kommunen og sykehus har blitt avholdt, og ikke bare avtalt som det står i høringen 

 

Ringerike kommune mener at kravet om tidlig kontakt bør gjelde alle pasienter som trenger 

videre oppfølging i kommunene etter utskrivelse, uavhengig av spesialisthelsetjenestens 

vurdering av om de trenger litt eller omfattende oppfølging. Det er prinsipielt viktig at 

forskriften bygger på en forståelse av at det ikke er opp til spesialisthelsetjenesten å ta stilling 

til hva slags tilbud pasienten skal ha i kommunen etter utskrivning, men at deres ansvar er å 

definere pasienten utskrivningsklar når det ikke lenger er behov for spesialisthelsetjenester. 

Selv om pasientene ikke skal ha omfattende tjenester, så kan det være behov for tiltak som 

kommunene trenger lang tid å få på plass.  
 

Ringerike kommune støtter forslaget om betalingsfrie karensdager for å sikre gode 

pasientforløp. Det har vært et stort savn i somatikken. Fem dager vil gi kommunene tid til å 

etablere tjenester, også ved utskrivning tett opp mot helg. 
 



Ringerike kommune mener at forskriften bør legge til grunn at det er folkeregisterregistrert 

adresse som er utgangspunktet for hvilken kommune som har betalingsplikt, også for de som 

defineres som bostedsløse, og ikke har et uttrykt ønske om hvilken kommune de vil bosette 

seg i etter utskrivning. 

 

Ringerike kommune mener at 2 - 5 dager vil være tilstrekkelig fra varsel om boligbehov er 

mottatt/definert, til egnet bolig kan være på plass. Da forutsettes det at pasienten fyller 

kriteriene for tildeling av) bolig i kommunen 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 
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VELFERDSTEKNOLOGI I RINGERIKE KOMMUNE, - Status og 

framdrift  

 

Forslag til vedtak: 

Redegjørelsen for status og framdrift når det gjelder velferdsteknologiske løsninger i 

Ringerike kommune, tas til orientering. 

 

Innledning / bakgrunn 

Anbefalinger fra Helsedirektoratet om å ta i bruke velferdsteknologiske løsninger og hvilke 

områder som bør prioriteres, (IS-2416) legges til grunn for hvordan helse og 

omsorgtjenestene i Ringerike kommune dreier sin satsning på velferdsteknologi feltet. 

Velferdsteknologi skal styrke pasientens mestring i hverdagen og gi bedre utnyttelse av helse- 

og omsorgstjenesten ressurser. Teknologien skal bidra til at pasienten har mulighet til å bidra 

aktivt i eget liv, bli mer selvhjulpen og kunne bo lengst mulig, trygt i egen bolig. 

 

Velferdsteknologi deles inn i fire hovedkategorier, der Ringerike kommune foreløpig har 

størst fokus på 1 og 2: 

 

1. Trygghetsskapende teknologi som skal muliggjøre at mennesker kan føle trygghet og 

gis mulighet til å bo lengre hjemme. I dette inngår løsninger som gir mulighet for 

sosial deltakelse og motvirke ensomhet. 

2. Mestringsteknologi som skal muliggjøre at mennesker bedre kan mestre egen helse. I 

dette inngår teknologiske løsninger til personer med kronisk sykdom/lidelser og 

personer med behov for rehabilitering/opptrening og vedlikehold av mobilitet. 

3. Helseteknologi som muliggjør avansert medisinsk utredning og behandling i hjemmet 

4. Velværeteknologi som bidrar til at mennesker blir mer bevisst på egen helse og 

avhjelper hverdagslige gjøremål uten at nedsatt helsetilstand er årsaken til bruken av 

teknologi. Teknologien kan bidra til folkehelsefremmende arbeid. 

 



Beskrivelse av saken 

Vi står ovenfor et paradigmeskifte innen helse og omsorgstjenester, med det faktum at vi i 

dag ikke ser hvordan det i framtiden skal være mulig å skaffe nok mennesker med adekvat 

fagbakgrunn for å kunne ivareta omsorgen på det faglige nivå vi i dag har. Antall brukere 

øker, kvalitetskravene øker, gjennomsnittsalderen, antall oppgaver øker og pleiebehovet øker. 

Dette skjer samtidig med at det blir stadig færre mennesker som vil være disponible for å 

arbeide i sektoren og at ressurstilgangen strammes inn. 

De forsøksprosjekter som er gjennomført i Norge med dagens velferdsteknolog viser at 

tjenestene bruker ca. 60% mindre tid hos brukerne, og at kommunen faktisk kan spare over 

70 000 kroner/bruker/år. Dette uten å forringe kvaliteten på tjenesten (snarere tvert imot), 

dersom man sørger for at brukerens behov for sosiale stimuli og kontakt med andre ivaretas 

på andre måter enn gjennom kommunalt ansatte. Det er også en rekke oppgaver 

hjemmetjenesten i dag bruker mye tid på, og som ikke er direkte pasientrelaterte.  

Rapportene viser også at pasientsikkerheten øker, og at brukerens selvstendighet, mestring 

og frihet øker. Dette beskriver hvorfor det er så viktig at kommunen har fokus på 

velferdsteknologi og har vilje og evne til å nyttiggjøre seg dette. 

Ringerike kommune har p.t. følgende aktiviteter og planlagte aktiviteter innen området: 

 Informasjon til innbyggerne i Ringerike kommune om muligheter som ligger i 

velferdsteknologi.  

 Etablere arenaer for demonstrasjon og utprøving; planlegger å etablere 

demonstrasjonsleilighet i tilknytning til nytt hjelpemiddel lager på Austjord høst 2017 

 Gi tilstrekkelig opplæring som trygger brukere og medarbeidere i bruk av ny 

teknologi. Bruke erfaringer vi gjør oss i implementeringsarbeidet inn i kontinuerlig 

kvalitetsforbedringsarbeid; ved å reflektere over erfaringer og lære av dem.  

 Gjøre utprøvde og gode løsninger tilgjengelig for pasienter i Ringerike kommune 

 Ferdigstille nettverk/infrastruktur med trådløs internett tilgang til alle driftsenheter. 

 Skifte fra analoge trygghets-alarmer til digitale trygghetsalarmer. Dette for å utnytte 

mulighetene som ligger i teknologiske hjelpemidler; f. eksempel fallsensor. Det testes 

denne høsten bruk av mobile digitale trygghetsalarmer i hjemmetjenesten sone Øst. 

 Prøve ut lokaliseringsteknologi (GPS) 

 Fortsette å implementere elektronisk medisineringsstøtte/medisindispenser; til 

hjemmeboende i Ringerike kommune. 

 Prøve ut elektroniske dørlåser (e-lås) i en hjemmetjeneste sone. 

 Etablere et forsøk med «medisinkabinett» på Austjord behandlingssenter med mål om 

tryggere og mer effektiv medisinhåndtering 

 Elektronisk natt tilsyn, pilot i bofellesskap årsskifte 2016/17 

 Utrede nytt alarmmottak som sentralt kommunikasjonspunkt i sammenheng med ny 

legevakt 

Det er mange utfordringer relatert til implementering av velferdsteknologien, og Ringerike 

kommune har valgt å «skynde seg langsomt» og profittere på erfaringer andre også gjør seg i 

disse prosessene. Av større utfordringer kan nevnes: 

 Velferdsteknologi har ingen etablert standard ennå, det er vanskelig å velge riktig 

elektronisk plattform. 

 Lovgivningen er ikke fastsatt ennå, vi venter på de endelige retningslinjene fra 

Helsedirektoratet 



 Leverandørene vil heller selge sitt eget system enn å integrere i eksisterende 

fagsystem. Vi er avhengige av åpne grensesnitt som sikrer leverandørnøytralitet og 

konkurranse. 

 Fagsystemleverandørene er «uvillige» til å integrere inn nye produkter og kommunene 

er i stor grad «låst» til sitt valgte fagsystem.  

 Det er erfaringsmessig veldig få velferdsteknologi prosjekt som ender opp i daglig 

drift etter prosjektperioden.  

 Det er få erfaringstall om gevinstrealisering av velferdsteknologi i daglig drift.  

 Dekning av fiber eller annet høyhastighets samband er en forutsetning, og det er mye 

dårlige kommunikasjonslinjer i utkanten av Ringerike. Teleleverandører/-kraftverk 

styrer dette markedet. Dårlig mobiltelefondekning de samme steder forsterker 

problemet. 

 For å sikre en god løsning for velferdsteknologien, må IT få et overblikk over kabling 

og føringsveier og hvordan det fysiske nettverket er designet. Dvs. at IT-avdelingen 

mangler deler av det fundamentet avdelingen trenger for å kunne designe en dedikert, 

forutsigbar og ikke minst sikker føringsvei for data for kommende velferdsteknologi. 

 

Rådmannens vurdering 

Gevinster ved bruk av velferdsteknologiske løsninger viser seg først når gode retningslinjer 

for bruk er etablert, og systemene har vært i bruk noe tid. Men så langt er det hevet over 

enhver tvil at en fornuftig bruk av denne teknologien vil gi gevinster av både kvalitativ og 

kvantitativ art, ikke minst i form av økt pasientsikkerhet, større trygghet i hverdagen, 

selvstendighet og større grad av mestring og frihet for den enkelte bruker. Den vil også kunne 

gi vesentlige økonomiske gevinster og redusert ressursinnsats, noe som vil kunne være 

avgjørende dersom kommunene skal kunne møte morgendagens utfordringer på området med 

faglig forsvarlige tilbud. 

Rådmannen registrerer at valg av elektroniske plattformer kan ha avgjørende effekt, både på 

anskaffelser, valg av utstyr og muligheter for å realisere de forespeilede gevinster, og er 

tilfreds med at IT-kompetanse av den grunn nå er i tidlig inngrep i planfasen i forhold til de 

forskjellige prosjekter. 

Rådmannen ser at den tekniske utviklingen på området er formidabel og at dagens løsninger 

av den grunn i løpet av relativt kort tid kan måtte erstattes av mer moderne og typiske «high-

tech» løsninger. Det er derfor viktig at kommunen i første omgang strekker seg «etter 

lavthengende frukter», følger Helsedirektoratets anbefalinger, ikke forhaster seg, men sørger 

for god implementering av allerede utprøvd og anbefalt teknologi  

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.10.2016 

 



 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Ungdomsplan for perioden 2017 – 2021 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak:  

Ungdomsplanen for 2017-2021 godkjennes med de justeringer som foreligger: 

A) Ungdomsrådet utvides med en (1) representant, som velges fra ungdomsskole. 

B) Ungdomshøringen i samarbeid med ungdomsrådet disponerer 40 000 kroner årlig til 

arbeidet. 

 

 

Saksutredning 

Planen er en rullering av eksisterende ungdomsplan og gjelder for neste 4-årsperiode.  

Ungdomsrådet ønsker å utvide rådet med en representant, fra fem representanter til seks 

representanter. Rådets begrunnelse er at de ønsker flere og bredere utvalg av medlemmer til å 

drøfte sakene med og få innspill fra.. Den nye representanten skal velges fra ungdomsskolene.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Konsekvensen er noe økt møtegodtgjørelse. 

Ungdomsrådet ber også om økt årlig bevilgning på 10 000 kroner, slik at de totalt disponeres 

40 000 kroner årlig.  

Det har ikke vært økte bevilgninger til ungdomsrådet siden oppstart i 2004. Ungdomsrådet 

har de siste årene brukt midlene på å arrangere ungdomshøringen og en større 

Ungdomskonferanse i året.  

En økning på kr 10 000,- vil gi rom for å fortsette å arrangere konferanser for ungdom med 

gode foredragsholdere. 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser på ungdomsrådet som et viktig organ for å drøfte aktuelle saker som angår 

ungdom og et kontaktforum med ungdomsmiljøene i Ringerike. Rådmannen støtter derfor 

utvidelsen av rådet, og den økonomiske rammen som rådet foreslår. 



 

 

 

 Ringerike kommune, 03.10.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Karianne Berg 

 



Ringerike kommune 

UNGDOMSPLAN RINGERIKE KOMMUNE 2017-2021 
 

MANDAT 

Ungdomsplanen skal klargjøre og definere ungdomsrådets funksjon og rolle slik at ungdom blir hørt 

og kan påvirke politiske beslutninger i saker som angå ungdom. 

Ungdomsrådets sammensetning må sikre at ulke ungdomsmiljøer blir representert. 

 

UNGDOMSHØRINGEN ROLLE 
Ungdomsrådet arrangerer ungdomshøringen i februar måned hvert år, der ungdom fra fritidsklubber, 

ungdomsskoler og videregående skoler er representert. 

Målet med ungdomshøringen er at ungdom får ta opp saker som de er opptatt av, og som de mener 

er en kommunal oppgave. 

 

Fritidsklubber og skoler er representert på følgende måte: 

 Kommunale fritidsklubber: En (1)representant 

 Private fritidsklubber: En (1) representant 

 Ungdomsskoler: To (2) representanter fra hver skole, til sammen 12 representanter. 

 Videregåendeskoler: Tre (3)representanter fa skole, til sammen seks (6) representanter 

I alt møter 20 representanter. 

Ungdomsrådet sine representanter møter på ungdomshøringen. 

Fra Ringerike kommunes administrasjon møter i tillegg til nødvendig sekretariat, rådmann og/eller 

den/de han bestemmer. 

Fra politisk hold møter inntil tre (3) medlemmer av Hovedutvalget for oppvekst og kultur, utnevnt av 

sammen utvalg. 

 

Ungdomshøringen disponerer i samarbeid med ungdomsrådet 40 000 kroner årlig. 

Ungdomshøringen skal også velge et ungdomsråd. Begge kjønn skal være representert. 

 

 

 



Ringerike kommune 

 

UNGDOMSRÅDETS ROLLE 
Ungdomsrådet skal bestå av: 

 Fritidsklubber: en (1) representanter 

 Ungdomsskoler: tre (3) representanter 

 Videregåendeskole: to (2) representanter 

Til sammen seks representanter som velges for to (2) å r.  

Det skal også velges tre vararepresentanter. De velges for ett (1) år. 

OVERORDNET MÅL 

Ungdomsrådet skal være pådriver for at Ringerike kommune hele tiden skal ha gode tilbud til barn og 

unge. 

UNGDOMSRÅDETS ARBEIDSOPPGAVER/FUNKSJON 

Ungdomsrådet velger en leder og nestleder.  

Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ for administrasjon og politikere i saker som berører 

ungdom. 

Ungdomsrådets leder har ansvar for nettsiden og for å besvare rådets e-post. 

Ungdomsrådet skal følge opp vedtak som gjøres på ungdomshøringen og følge opp at midler blir 

brukt som vedtatt. 

Ungdomsrådet skal utnevne en ungdomsrepresentant til Ringerike idrettsråd. 

FOLKEVALGTE 

Hovedkomiteens representanter i ungdomsrådet og på ungdomshøringen har ikke stemmerett, men 

uttalerett. 

Ungdomsrådets innstillinger bør følge sakene hele veien frem til kommunestyret, slik at alle kan lese 

dem i forhold til sakene. 

SEKRETERIAT 

Politisk sekretariat er sekretariat for ungdomsrådet. 

KONTAKTPERSON 

Rådmannen utnevner en kommunalt ansatt kontaktperson for ungdomsrådet. 

Vedkommende skal ha følgende oppgaver: 

 Være bindeleddet mellom administrasjon og ungdommen. 

 Hjelpe med oppstart og gjennomføringen av møter og lignende 

 Sørge for kontinuitet i ungdomsrådets arbeid. 
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Arkivsaksnr.: 16/5447-1   Arkiv:   

 

Arbeid og aktivitet, - utfordringer i en ny tid  

 

Forslag til vedtak: 

Saken om Arbeid og aktivitet, - utfordringer i en ny tid, tas til orientering. 

 

Innledning / bakgrunn 

Saken har sitt utgangspunkt i spørsmål fra representanten Arnfinn Holten (Krf) til ordfører i 

kommunestyrets møte 15.2.2016 (vedlegg 1), og ordførers svar i samme møte (vedlegg 2) 

 

Beskrivelse av saken 

Hovedutfordringer 

Innenfor Ringerike kommunes organisasjon er ansvaret for arbeidstiltak og aktivitet lagt til 

Helse og omsorg, der NAV og Ringerike arbeidssenter (Aurora) er hovedaktører. 

NAVs brukere har rett på oppfølging og tiltak fra NAV etter hvor stort bistandsbehov de har. 

NAV Ringerikes virkemidler for å få flere innbyggere i arbeid og aktivitet er per i dag 

hovedsakelig statlige tiltak samt NAVs egne ansatte og deres oppfølgingskompetanse. NAV 

Ringerike har medarbeidere som er kommunalt eller statlig ansatte, og kommunen har ansvar 

for å levere forsvarlige tjenester innen økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning (herunder 

gjeldsrådgivning), kvalifiseringsprogram og midlertidig bolig. Fra 01.01.17 innføres 

aktivitetsplikt for alle sosialhjelpsmottakere under 30 år. 

Den statlige delen av NAV har som oppdrag å få flere i arbeid og aktivitet, innbefattet 

oppfølging av brukere på statlige ytelser. Staten benytter balansert målstyring for å sikre 

riktig innretting av NAV kontorenes arbeid. 

NAV Ringerikes hovedutfordringer kan oppsummeres i tre hovedområder: 

 

 Få unge ut i utdannelse eller arbeid 

 Få flere innvandrere og flyktninger i arbeid og få de til å bli i arbeid 

 Få langtidsmottakere av sosialhjelp ut i arbeid og få de til å bli i arbeid 



  

En ny tid 

NAVs arbeid påvirkes av en rekke utviklingstrekk i samfunnet. Endringer blant annet i 

demografi, arbeidsmarked, teknologi og trygdeforbruk framover vil kunne skape nye 

betingelser for organiseringen av og oppgaveløsningen i NAV-kontorene, for kontorenes 

samhandling med brukerne og med eksterne samarbeidsparter. 

Statistisk Sentralbyrå har i sitt mellomalternativ lagt til grunn at det i de kommende ti-årene 

fortsatt vil være relativ sterk befolkningsvekst i Norge. Økningen ventes å fordele seg ulikt på 

ulike aldersgrupper, og vil klart være høyest i aldersgruppen 67 år og over. 

Befolkningsframskrivingene påvirkes blant annet av hva som skjer på migrasjonsområdet. Det 

er også knyttet usikkerhet til omfanget av utvandring, og særlig i hvilken grad dette påvirkes 

av utsiktene på arbeidsmarkedet. 

Dagens migrasjonsbilde med høy innvandring fra Asia og Afrika stiller arbeidslivet og det 

offentlige overfor store utfordringer. Dette omfatter blant annet å tilby egnede tjenester, tiltak 

og arbeid til et betydelig antall mennesker som i utgangspunktet har manglende 

norskkunnskaper og som ofte mangler grunnleggende kompetanse. Flyktningsituasjonen 

stiller kommunene overfor økte og til dels nye utfordringer ved at den skal bidra til at flest 

mulig av de som får opphold i kommunen blir integrert i det lokale arbeidslivet. 

Utfordringsbildet forsterkes av at det blir stadig færre arbeidsplasser der det ikke stilles krav 

om yrkesutdanning eller videregående utdanning og mer formell kompetanse. Samtidig er det 

fortsatt relativt høyt frafall fra videregående skole og mange med svak yrkes-kvalifiserende 

kompetanse som trenger en egnet jobb. Sterkere konkurranse om denne type jobber som 

følge av den økte innvandringen, kan gjøre innsatsen med å bistå denne gruppen enda mer 

krevende i årene framover. 

Samtidig som grupper med manglende formalkompetanse kan ha problemer med å komme i 

jobb, kan det bli mangel på arbeidskraft innen visse yrker. NAV må forholde seg til begge 

deler – både bistå vanskeligstilte med å få arbeid, og levere eller formidle arbeidskraft til 

virksomheter innenfor næringer som har behov for kvalifisert personell. 

Økt bruk av arbeidslivet som kvalifiseringsarena øker dessuten NAVs behov for 

arbeidsmarkedskompetanse og direkte kontakt med arbeidsgivere for å kunne skaffe jobb til 

de med nedsatt arbeidsevne og andre med behov for bistand. 

På Ringerike er det til enhver tid ca. 3000 av kommunens innbyggere som er registrert som 

brukere av NAV. Noen er som skissert over, avhengig av NAV i kortere perioder, mens flere 

har komplekse utfordringer som skulle vært avdekket og håndtert på et mye tidligere 

tidspunkt i livet, for noen allerede i barnehagealder. 

Mennesker med helseproblemer utgjør en dominerende andel av NAVs brukere som har 

behov for arbeidsrettet bistand. Økende bruk av trygdeytelser på grunn av psykiske/-

psykososiale lidelser og plager, er en utvikling som Norge deler med de fleste land i Europa. 

Økningen er størst i de yngre aldersgruppene. Disse vil kreve spesielle tiltak for å komme i 

arbeid, men ofte er NAVs virkemidler alene ikke tilstrekkelig. Det er derfor behov for å 

styrke båndene mellom NAV, skoler og helsetjenestene, og å utvikle en felles forståelse om at 

arbeid også kan ha positive helseeffekter. 

NAV er, og vil være avhengig av å kjøpe tjenester til målgruppen fra eksterne aktører. Slik 

lovverket nå er, har dette blitt en rendyrket «bestiller/utfører-modell», der Nav legger disse 



oppgavene ut på anbud. Dette gjøres dels av NAV sentralt og dels lokalt. Disse innkjøpene 

gjøres i tråd med «Lov om offentlige anskaffelser» av 1.7.2001. Pr. i dag er det i hovedsak 

Fontenehuset, StjerneGruppen, Adaptor as og Menova as som er aktuelle lokale 

leverandører. 

Men også her endrer situasjonen seg. Det har oppstått et marked, og konkurransen mellom 

disse virksomhetene er stor, også over kommune og fylkesgrenser. Dette er en utfordring 

arbeidsmarkedsbedriftene må håndtere med kostnadseffektiv drift, markedsføring og 

kompetanse på anbudsberegninger. Ved siste sentrale anbudsrunde ble Menova as sin 

aktivitetsportefølje redusert, og derav inntjeningsevne redusert. Dette har gitt grunnlag for 

bekymring, både hos daglig leder og bedriftens styre, men også for Ringerike kommune som 

majoritetseier sammen med Hole kommune. 

Ringerike kommune kjøper også vesentlige tjenester av Menova as innenfor vaskeritjenester, 

og er her selskapets største kunde. Samlet betalte Ringerike kommune og NAV-Ringerike 

over ti mill. kroner for tjenester fra Menova as i 2015, og så langt i 2016 har vi betalt over 9 

mill. kroner. Sammen med andre offentlige tilskudd (staten) bidrar disse overføringene i stor 

grad til de gode økonomiske driftsresultat selskapet så langt har presentert. 

 

Hvem er i målgruppen? 

NAV mottar føringer om hvilke målgrupper som skal prioriteres gjennom kommunebrevet og 

mål -og disponeringsbrevet fra Arbeids- og Velferdsdirektoratet. Høyest prioritert gruppe er 

yngre brukere under 30 år. Andre prioriterte målgrupper er innvandrere/flyktninger, 

langtidsmottakere av sosialhjelp, barnefamilier, langtidsledige og sykemeldte.  

 

I Ringerike kommune var det: 

 2020 uføre i pr 1. september 2016. Av disse er 95 under 30 år. 

 1000 personer som mottar arbeidsavklaringspenger på Ringerike. 200 er under 30 år. 

Det utgjør 20 % av alle på Ringerike som mottar arbeidsavklaringspenger. 

 799 sykmeldte på Ringerike (Pr 15. september). 109 av disse er under 30 år.  

 139 brukere under 30 år som mottok sosialhjelp (pr 1. september 2016). 103 av disse 

hadde sosialhjelp som hovedinntekt. 

 409 helt arbeidsledige på Ringerike i september 2016. 117 personer var under 30 år 

(28 %). 

 

Rådmannen har bedt eget fagmiljø å redegjøre for utfordringer og tiltak til de prioriterte 

målgruppene. Slik utredning følger til saken (vedlegg 3). 

 

Statlige og kommunale tiltak 

Tiltakstrappen (Vedlegg 4) illustrerer hvilke tiltak som er kommunalt ansvar og hvilket nivå 

statlige tiltak krever. Kommunens ansvar ligger for de brukerne som er først i trappen 

(markert med blått). 

I det kommunale ansvaret ligger altså oppfølging og prekvalifisering av de brukerne som har 

for lav fungering på ulike områder til å kunne delta i statlige tiltak. For å være i målgruppen 

for, og kunne nyttiggjøre seg, statlige tiltak, må altså brukerne være klare til å kunne være i 

direkte arbeidsrettede aktiviteter. 

 



Kommunale tiltak: 

Kommunen har ett lavterskeltiltak rettet mot aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk 

sosialhjelp. Tiltaket er lokalisert på den gamle brannstasjonen på Follum. NAV Ringerike har 

disponert en veileder til dette arbeidet som hovedsakelig retter seg mot de brukerne som ikke 

er klare til å nyttiggjøre seg statlige tiltak. Tiltaket har begrensede muligheter ift antall 

brukere, det er derfor primært rettet mot brukere under 30 år. Kommunen har pr i dag ikke 

kjøpt kommunale tiltaksplasser for NAVs brukere hos noen tiltaksarrangører/arbeids-

markedsbedrifter. 

NAV Ringerike har vært aktive søkere av prosjektmidler for å styrke oppfølgingen av 

brukere, og har nå 9 prosjektstillinger knyttet til kontoret på ulike områder. 

 

Statlige tiltak: 

Den statlige delen av NAV Ringerike (sammen med NAV Hole) mottar og bruker nær 50 

millioner kroner i året på arbeidsmarkedstiltak. Bruk av de statlig finansierte 

arbeidsmarkedstiltakene er regulert av blant annet Arbeidsmarkedsloven med forskrifter. Det 

går klart frem at statlige arbeidsmarkedstiltak skal brukes til tiltak som gir økt kompetanse 

eller arbeid. Tiltak som for eksempel skal brukes til basiskompetanse som norskopplæring, 

regneferdigheter eller for å øke motivasjonen til å komme i gang med utdannelse eller arbeid 

skal finansieres av kommunene. Alle tiltak har arbeid som mål, noen med kort tids 

oppfølging, og andre med lengre tidsperspektiv.  

Det er knapphet på statlige arbeidsmarkedstiltak. NAV Ringerike har til enhver tid rundt 

2000 brukere som kan ha krav på et arbeidsmarkedstiltak. Samtidig har Hole og Ringerike 

rundt 460 tiltaksplasser hver måned til disposisjon. Spriket mellom behov og tilgjengelig 

tilbud gjør at det hele tiden må prioriteres hvilke brukere som vil ha mest nytte av å være i 

tiltak. Som grunnlag for disse vurderingene ligger også tydelige nasjonale føringer på hvilke 

grupper som skal prioriteres.  

Alle de statlige arbeidsmarkedstiltakene NAV Ringerike har igangsatt er arbeidsrettet. De 

fleste av tiltakene er kjøpt av leverandører som Menova, Adaptor, Fontenehuset, 

StjerneGruppen og Nordic Academy. Anskaffelsene/anbudene er administrert av NAVs 

statlige fylkesledd. I tillegg brukes arbeidstreningsplasser og lønnstilskudd som også styres av 

statlige rammebetingelser.  

Rådmannen har bedt om en nærmere beskrivelse av de statlige tiltakene, som følger saken 

som vedlegg 5. 

 

Rådmannens vurdering 

 

I stortingsmelding nr. 33 (2015-2016) «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet», trekkes 

linjene for hvilke endringer som er nødvendige for at NAV skal bli bedre til å hjelpe flere i 

arbeid og aktivitet, og å skape bedre brukermøter. 

 For at NAV skal nå målet om å få flere ut i arbeid må medarbeiderne ha bedre 

kunnskap om arbeidsmarkedet og ha tettere kontakt med arbeidsgiverne. For det 

lokale NAV-kontoret betyr dette at de må bli enda bedre kjent med arbeidsgiverne i 

regionen og bruke det lokale arbeidsmarkedet som tiltaksarena for brukerne.  



 For å få til dette må NAV-kontoret gjøre mer av avklarings- og oppfølgingsjobben 

selv og ikke i så stor grad som tidligere kjøpe tjenester av eksterne tilbydere 

(tiltaksarrangører).  

Stortingsmeldingen er også tydelig på at NAV må prioritere de yngste brukerne og stille 

tydelige krav til brukernes aktivitet og medvirkning. Den kommunale og statlige delen av 

NAV må samarbeide om digitalisering av brukermøtene i NAV-kontorene og utvikle flere 

selvbetjeningsløsninger. 

Rådmannen erfarer at det fortiden er stor optimisme i arbeidsmarkedet på Ringerike. De siste 

månedene har arbeidsledigheten på Ringerike stadig gått nedover. I august 2016 var det 124 

færre helt ledige i kommunen enn i august 2015 (406 i september 2016 mot 530 i 2015). Det 

er flere stillinger utlyst og NAV får mange henvendelser fra bedrifter som er på jakt etter 

arbeidskraft. I tillegg har kommunen flere bemanningsbyråer som klarer seg og er stabile.  

Det vil i fortsettelsen bli satt i gang store prosjekter på Ringerike, spesielt innen bygg og 

anleggsvirksomheter. Vi ser at det allerede i dag er etterspørsel etter arbeidskraft innen bygg, 

anlegg og transportvirksomhet. Imidlertid er arbeidsgivere ofte på jakt etter medarbeidere 

med en spesifikk kompetanse, enten fagkompetanse eller høyskoleutdannelse.  

Rådmannen er orientert om tre grupper av arbeidssøkere som ofte faller igjennom stilt 

overfor disse kravene; unge, eldre og de som kommer fra andre land. De fleste yngre 

brukerne av NAV-systemet har ikke fullført videregående skole og har liten eller ingen 

arbeidserfaring. Eldre arbeidssøkere har ofte lang arbeidserfaring, men ikke så mye formell 

utdannelse. Ofte har de ikke den arbeidserfaringen som arbeidsgiver er ute etter. Innvandrere 

og flyktninger mangler i flere tilfeller både norskkunnskaper og den etterspurte kompetansen.   

NAV vil ha en viktige oppgaver i denne tiden, som: 

 å gjennom å informere, veilede, kvalifisere de unge i tråd med arbeidskraftbehovet og 

jobbmuligheter lokalt. 

 å samarbeide tettere med andre aktører, herunder skole og bedrift slik at man kan gi et 

godt bilde av yrkenes variasjon og innhold. Dette vil gi de unge et bedre grunnlag for 

valg av yrke som passer seg. En «jobb- og yrkesmesse» er et slikt tiltak. 

 å bistå godt voksne som trenger «omskolering», dvs. kompetanseheving i tråd med 

etterspurt spisskompetanse i markedet. Voksne kan også ha behov for 

karriereveiledning og støtte i yrkesveivalg. 

Hvert år utfører NAV en bedriftsundersøkelse hvor et stort utplukk av bedrifter blir spurt 

om sitt fremtidige arbeidskraftbehov, og som danner grunnlag for de vurderinger NAV 

gjør av arbeidsmuligheter fremover. I tillegg er NAV i daglig dialog med bedrifter 

gjennom tiltak og tjenester.  

Rådmannen er kjent med at enkelte bransjer rapporterer at bedrifter må takke nei til oppdrag 

fordi de ikke klarer å rekruttere folk med rett kompetanse. Utbyggingen av vei og bane 

skaper positivitet i bransjer som skal stå for selve utbyggingen, men også for under-

leverandører og andre lokale aktører som drar fordeler i form av ulike tjenester som skal 

tilbys. Dette er for eksempel catering, renhold av anleggsbrakker og handel som kan gi «spin-

off» effekter av utbyggingen i lokalmiljøet.  

NAV har rekrutteringstjeneste til bedrifter som trenger arbeidskraft. NAV Ringerike har de 

to siste årene koordinert sin bistand til bedriftene i regionen gjennom samarbeid med NAV i 

nabokommuner. Bedrifter som ikke har tid til å lyse ut stillinger selv, kan kontakte NAV og 



få nye medarbeidere på plass gjennom direktemeldte oppdrag. Bedriftene kan også selv ta 

kontakt med registrerte arbeidssøkere via nav.no. Velger bedriften i stedet å kontakte NAVs 

veiledere i rekrutteringstjenesten, vil veileder identifisere aktuelle personer blant de 

arbeidsledige og sende over CV til bedriften på aktuelle arbeidssøkere.  

I 2016 har NAV Ringerike hatt stor pågang fra bedrifter som ønsket hjelp til å finne aktuelle 

personer til jobb som de ikke klarte å rekruttere selv. Yrker som kokker, servitører, 

betong/anleggsarbeidere, sveisere, renholdere og sjåfører dominerte rekrutteringsbehovet. 

Det er også viktig å være klar over at for de bedriftene som ønsker å forsøke å rekruttere fra 

utlandet, har NAV en spesialtjeneste (Eures) som kan bistå bedrifter med dette. Dette er en 

tjeneste som nok i større grad enn i dag både kan markedsføres og benyttes mer. Samtidig er 

det slik at vårt regionale arbeidsmarked har stor pågang av aktive arbeidssøkere fra øst 

Europa som konkurrerer med våre lokale arbeidssøkere. Størst utfordring skaper dette 

ungdom som søker lærlingeplass og andre sårbare brukere med utfordringer og med behov 

for oppfølging og tilrettelegging på arbeidsplassen.  

NAV har dialog med bransjer for både å kvalifisere, mobilisere og formidle ledig sårbare 

arbeidssøkere, men trenger nok et enda mer utvidet og formalisert samarbeid med store 

offentlige og private virksomheter for å lykkes med å få alle med på «oppturen» i den nye tid. 

Et formalisert og målrettet samarbeid over tide vil kunne bidra til at arbeidsledige blir bedre 

«istandsatt» og således målrettet bli formidlet ut i jobb i større grad enn i dag. Rådmannen vil 

ta spesifikt initiativ til at Ringerike kommunes egne arbeidsplasser ikke oppleves som 

«bremseklosser» i denne sammenheng.  

Ringerike kommune har et tett og godt forhold og samarbeid til Menova as. Rådmannen har 

hatt møter med ledelsen i Menova i forhold til den markedstilpasning som synes nødvendig i 

tiden framover. Ringerike kommune er majoritetseier i selskapet med 93,3% av 

aksjeporteføljen, og ser de problemer selskapet har, og vil få i fortsettelsen. Disse forsterkes 

ved at Staten og NAV sentralt gir klare føringer i egen organisasjon både for å benytte det 

lokale arbeidsmarkedet som tiltaksarena i større grad, og at NAV-kontorene skal gjøre mer 

av avklarings- og oppfølgingsjobben selv og ikke i så stor grad som tidligere kjøpe tjenester 

av eksterne tilbydere/tiltaksarrangører som for eksempel Menova as. 

Rådmannen har bedt NAV Ringerike om en gjennomgang av dagens tiltak, med tanke på 

ytterligere å legge tjenester/tiltak ut i markedet. Det er enighet med NAV om at NAV i 2017 

skal lyse ut et anbud på et kommunalt avklarings/oppfølgingstiltak som er rettet mot 

langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp. Det vil være svært avgjørende at Menova as 

strekker seg langt for å være konkurransedyktige i forhold til slike anbud. 

Rådmannen forutsetter at NAV så langt det er mulig finner de beste løsninger for brukernes 

behov innenfor sine organisatoriske og økonomiske rammer, og at StjerneGruppen, Adaptor 

as, Fontenehuset og Menova as får muligheter til å videreføre sin drift.  

 

 

Vedlegg 

1. Spørsmål til ordfører i kommunestyrets møte 15 februar 2016 

2. Ordførers tilsvar i samme møte 

3. Fagmiljøets redegjørelse for utfordringer og tiltak til de prioriterte målgruppene 

4. Tiltakstrappen 

5. De statlige tiltakene 



 

 

 

 Ringerike kommune, 19.10.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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VEDLEGG 1 
 
Til ordfører 
 
Spørsmål til kommunestyrets møte 25.2.2016 
 
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? 
 



VEDLEGG 2 

Representanten Arnfinn Holten (KrF) har2.2.2016 levert følgende spørsmål til kommunestyrets 

møte 25.2.2016: 

«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»? 

 

Spørsmålene er mange og omfattende, og det er ikke mulig å gi noe tilfredsstillende svar på alle 

spørsmål i dag.  Ordfører vi derfor begrense dagens svar til å omtale dagens situasjon når det 

gjelder tiltak, og også en redegjørelse om situasjonen for arbeidstreningsbedriftene. 

Regjeringens forslag om å stille vilkår om aktivitet for økonomisk sosialhjelp ble vedtatt av 

Stortinget 24. mars 2015. Det følger av stortingsvedtaket at lovendringen ikke skal iverksettes før 

kommunene blir kompensert for eventuelle merutgifter lovendringen medfører. Arbeidet med å 

utrede de økonomiske konsekvensene for kommunene er i gang, og Regjeringen vil fastsette 

ikrafttredelsestidspunkt når nødvendige avklaringer er foretatt.  

Lovendringen vil innebære økt oppfølging av, og plikt til å kunne tilby aktiviteter til personer 

som mottar stønad til livsopphold. Aktivitetstilbudene til sykemeldte avklares som regel i forhold 

til arbeidsgiverne og den sykefraværsoppfølging som er pålagt i regelverket. 

Mange kommuner har startet opp arbeidet med aktivitetsplikten og de fleste bygger opp 

arenaer i egen kommune. NAV Ringerike har også startet opp arbeidet. NAV har i dag 

arbeidslag som sysselsetter rundt 30 personer, men antall kommunale tiltaksplasser må, for å 

møte lovkravet, dimensjoneres opp for å kunne sysselsette et betydelig større antall brukere. 

Det er pr. 31/1  231  brukere registrert med sosialhjelp som hovedinntekt (sosialhjelp utgjør 

mer enn 50 % av inntekten). NAV forventer at når aktivitetsplikt blir obligatorisk, vil 

anslagsvis 100-150 brukere ha vilkår om aktivitet knyttet til sosialhjelpsvedtaket.  

Lovgiver har besluttet at aktivitetsplikt skal være hovedregelen ved innvilgelse av økonomisk 

sosialhjelp, og dette skal reguleres ved at man setter vilkår i vedtakene. Brudd på vilkår skal 

følges opp, og kan f.eks. føre til sanksjoner som redusering av eller stans av ytelse.  



 

Det er et poeng at aktivitetsplikten i hovedsak skal omfatte oppgaver som vil gi en merverdi 

for kommunen, og utbygging av aktivitetstilbud vil derfor ha potensiale i seg til å gi gevinst 

for kommunen dersom man utnytter muligheten. Det utføres i dag oppgaver innenfor renhold, 

pleie- og omsorg, teknisk og kantine/kjøkken. Oppgavene innenfor disse områdene kan 

utvides, og oppgaver på nye områder kan komme til.  

NAV Stat har en rekke virkemidler relatert til mennesker som av ulike grunner har nedsatt 

arbeidsevne, og for å hjelpe brukerne i Hole og Ringerike ut i arbeid. De viktigste tiltakene 

kan oppsummeres slik: 

1. Arbeid med Bistand(AB)  

Arbeid med bistand er forbeholdt brukere med nedsatt arbeidsevne. Arbeid med bistand 

vil være aktuelt for brukere som trenger individuell oppfølging og tilrettelegging over tid 

i forbindelse med å finne en egnet arbeidsplass og beholde et arbeid. 

2. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet(APS) 

Tiltaket er forbeholdt brukere med nedsatt arbeidsevne. Brukerne som er aktuelle vil 

vanskelig kunne nyttiggjøre seg tiltak i ordinært arbeidsliv. Aktuelle brukere for 

tiltaket anses å ha særlig usikre yrkesmessige forutsetninger, og vil trenge bred og tett 

oppfølging. Tiltaket skal kunne styrke basisferdigheter samtidig som tiltaket skal gi 

yrkesspesifikk arbeidstrening som kan nyttiggjøres i det ordinære arbeidsliv. 

3. Avklaring  

Avklaring kan tilbys brukere som har behov for en mer omfattende avklaringsbistand enn 

den NAV kan tilby selv. Tiltaket skal avklare deltakers muligheter og bistandsbehov for å 

beholde eller skaffe arbeid.  

4. Oppfølging 

Tiltaket skal gi den enkelte deltaker individuelt tilrettelagt oppfølgingsbistand som er 

nødvendig for å få eller beholde ordinært lønnet arbeid. 

5. Varig tilrettelagt arbeid(VTA) 

Den statlige delen av NAV finansierer 65 VTA-plasser i året for innbyggerne i Hole og 

Ringerike. Vilkår for å delta i varig tilrettelagt arbeid, er at man mottar uførepensjon. 

Hver plass koster kr 12.532,- pr måned, slik at NAV totalt utbetaler kr 814.580,- pr 

måned til Adaptor og Menova. Dette utgjør kr 9.774. 960,- i året, fordelt på kr 

5.564.208,- til Menova (34 plasser) og kr 4.210.752,- til Adaptor (28 plasser). I tillegg 

medfinansierer kommunene i Hole og Ringerike 25 % av den statlige satsen. 

6. Varig tilrettelagt arbeid(VTO) 

Dette er varig tilrettelagt arbeid for uførepensjonister i ordinært arbeidsliv. Dette har blitt 

et ønske og alternativ for mange unge uførepensjonister som heller ønsker å arbeide i en 

ordinær bedrift i stedet for på en skjermet arbeidsplass. Ved varig tilrettelagt arbeid i en 

ordinær bedrift, mottar arbeidsgiver kr 5.257,- pr måned i driftsstøtte.  

 

Dette er alle tiltak som er arbeidsrettet og rettet inn mot konkrete målgrupper. Dette er ikke tiltak 

som er tilrettelagt for å dekke kommunens behov for realisere aktivitetsplikten, og bør heller ikke 

være det. Mange av sosialhjelpsmottakerne har utfordringer som gjør at de står langt fra 

arbeidslivet og de vil derfor ikke være i målgruppen for disse tiltakene. Disse brukerne skal 



likevel, uavhengig av fungeringsnivå, ha et aktivitetstilbud fra kommunen for å tilfredsstille 

lovens krav om generell aktivitetsplikt. Dette er tiltak kommunene selv må opprette og 

organisere. 

Felles for disse statlige virkemidlene er at tilbudene fra NAVs sin side skaffes tilveie eksternt, og 

i tråd med reglementet for offentlige anskaffelser. Derfor er arbeidstreningsbedriftene havnet i en 

situasjon der de i en viss grad er konkurranseutsatt gjennom et anbudssystem. 

I disse dager har NAV sentralt lagt ut tjenestene «Avklaring» og «Oppfølging» på anbud. 

Resultatet skulle vært kjent, men er blitt noe forsinket, og p.t. vet vi ikke om kommunens egen 

bedrift Menova as får fortsette med disse oppgavene og de konsekvenser dette eventuelt vil 

medføre.  

Vi ser i dag konturene av større endringer i det norske samfunnet som trolig vil slå ut i 

konjunkturnedgang og økt arbeidsledighet. Dette vil sette et større fokus på de tiltakene som 

settes i verk for å bistå personer med å få seg en jobb, og til å hjelpe personer med å beholde den 

jobben de har i dag. 

En tilbakegang i norsk økonomi og økt arbeidsledighet sammenfaller også med økt innvandring, 

større andel arbeidstakere i aldersgruppen 50+ og økt press på ufaglært arbeidskraft. Dette vil 

kreve robuste og kompetente arbeidsmarkedstiltak med spisskompetanse i å arbeide med 

personer som har usikre jobbmuligheter. Dette kan være personer som sliter med psykiske 

lidelser, unge som faller ut av utdanningsløp uten å komme i jobb, personer med rushistorikk, 

eldre arbeidstakere med bedriftsintern kompetanse og personer med fysiske begrensninger. 

Vi ser at kommunens egen virksomhet har denne kompetansen, samt evne til omstilling og 

nytenking. Men kvalitet koster, og i et anbudsregime kan fort slik kvalitet generere kostnader 

som gjør at man ikke når opp i en anbudskonkurranse. 

Kommunens egen bedrift, Menova as, har tatt mål av seg til å betjene egen region (Hole og 

Ringerike), og har derfor ikke vært aktive på anbudsmarkedet ellers i landet. Vi ser nå at 

kommunale arbeidsmarkedsbedrifter, sammen med private etablissementer, opererer med anbud 

over hele landet, uten den lokale kompetanse vi tidligere trodde var et suksesskriterium for å 

lykkes med slikt arbeid. Ordfører er derfor både betenkt og bekymret for mange 

arbeidsmarkedsbedrifters framtid, deriblant Menova as der Ringerike kommune er majoritetseier 

med 93,33 % eierandel. 

Slik ordfører ser det vil det være behov for konsolidere denne virksomheten, å sikre et mest 

mulig forutsigbart driftsgrunnlag. Vi ser at bedriften har utviklet seg i tråd med 

samfunnsutviklingen, - fra Vinn Industrier/Eikeli til MultiPro til dagens Menova. Det er 

antagelig nå på tide at majoritetseier tar initiativ til å utvikle en ny eierstrategi, med basis i en 

politisk diskusjon om hva vi vil med Menova as. Hvilke kommunale oppgaver ønsker vi at 

bedriften skal løse for eierne, både i samarbeid med næringslivet, frivillige og ideelle 

organisasjoner og i egen regi.  

Ordfører vi med dette anmode kommunestyret å be rådmannen utrede og foreslå en ny 

eierstrategi for Menova as, tilpasset dagens situasjon og samfunn, og med de oppgaver 

kommunen har ansvaret for å håndtere. 



VEDLEGG 2 

Unge  

Antall unge med nedsatt arbeidsevne har økt de senere år. Passive perioder i ungdomsårene 

øker risikoen for lange og tilbakevendende perioder med arbeidsledighet eller ekskludering 

fra arbeidslivet. Varig ekskludering fra arbeidsmarkedet er et stort tap både for den enkelte og 

for samfunnet. 

De unge som står lenge utenfor utdanning og arbeid har sammensatte utfordringer; ofte 

knyttet til avbrutt videregående opplæring, psykisk helse og rus. Mens andre europeiske land 

har høy arbeidsledighet blant de unge, er situasjonen i Norge i større grad preget av at det er 

mange unge som er registrert med helseproblemer. Nasjonalt er ledighetstallene økende. Unge 

er generelt sårbare for å falle ut av arbeidsmarkedet når ledigheten øker, fordi de har kortest 

arbeidserfaring. 

Unge er også i høy grad representert blant mottakere av økonomisk sosialhjelp, og andelen 

unge med lavinntekt har økt de siste årene. Dette betyr at en økende andel unge står i fare for 

å bli stående utenfor arbeidslivet. 

Unge har ofte kortere ledighetsperioder enn andre aldersgrupper. Mange unge har flere skifter 

mellom arbeid og utdanning og mellom ulike jobber i starten av sin arbeidskarriere. Det er 

også slik at mange av de som faller fra videregående opplæring fullfører i voksen alder, eller 

etablerer seg med arbeid og videre utdanning uten fullført videregående opplæring. Det er 

likevel viktig å forbygge frafall og bidra til at flest mulig kan fullføre videregående opplæring 

uten å oppleve passive perioder utenfor utdanning og arbeid. Dette øker sannsynligheten for at 

den enkelte kan få en stabil og varig tilknytning til arbeidsmarkedet senere i livet.  

 

Utfordringsbilde 

NAV anser at forebygging og tidlig innsats vil være viktig for å forhindre at antallet ungdom 

som faller utenfor fortsetter å øke.  

Tallene viser likevel også at mange yngre innbyggere i kommunen har behov for massiv hjelp 

for å komme seg videre ut i utdanning og arbeid. Det er nødvendig med et godt samarbeid 

med aktører innenfor utdannings – og helsesektoren, samt kommunale tjenester, spesielt 

innenfor rus og psykiatri. Ringerike kommune har i dag ikke aktivitetstilbud eller 

boligtjenester for å møte denne gruppens behov. 

 

Aktivitetsplikt 

Både ved statlige ytelser og ved mottak av økonomisk sosialhjelp er det krav om at aktivitet 

skal iverksettes raskt. Forskning viser at et vilkår om aktivitet har særlig god effekt overfor 

unge mottakere og at effekten synker med økende alder. 

Regjeringen har på denne bakgrunn (13.05.2016) kommet fram til at det er hensiktsmessig å 

innføre aktivitetsplikt til mottakere av økonomisk stønad under 30 år i første omgang. 

Kommunen har da ansvar for å tilby et egnet aktivitetstilbud tilpasset den enkeltes behov og 

funksjonsnivå.  



Regjeringens forslag om å stille vilkår om aktivitet for økonomisk sosialhjelp ble vedtatt av 

Stortinget 24. mars 2015. Det følger av stortingsvedtaket at lovendringen ikke skal iverksettes 

før kommunene blir kompensert for eventuelle merutgifter lovendringen medfører. Den 15. 

september 2016 varslet arbeidsministeren at det vil settes av 60 millioner kroner til dette 

arbeidet nasjonalt i 2017. Dette er beregnet til å dekke kommunenes merkostnader ved 

ordningen. 

 

Tiltak 

NAV ser at yngre arbeidssøkere trenger informasjon om muligheter på arbeidsmarkedet, 

veiledning i valg av yrker, og kvalifisering i tråd med arbeidskraftbehovet og jobbmuligheter 

lokalt. NAV samarbeider tett med andre aktører, herunder skole og bedrift slik at man kan gi 

et godt bilde av yrkenes variasjon og innhold. Det mener vi vil gi de unge et bedre grunnlag 

for valg av yrke som passer seg og hvor det er mulig å få jobb.  Det må være et omforent 

ønske fra alle parter og et målrettet arbeid i felleskap. En jobb- og yrkesmesse er et slikt tiltak 

som NAV har tatt initiativ til i samarbeid med skoler og Næringsforening og som vi forsøker 

å få på plass i 2017. 

 

Tiltak for å forhindre(forebygge) frafall blant unge: 

 Samarbeidsmøter hver tredje uke med PPOT, barnevern og NAV. 

 Aktiv Jobb i skolen: Målet med prosjektet er å komme enda nærmere brukeren. Å få 

til et godt fungerende lavterskeltilbud. I tillegg å få til et godt samarbeid på tvers av 

etater. Deltakerne er Ringerike og Hønefoss videregående skole, ungdomskontakten, 

SLT koordinator, NAV, Barneverntjenesten, Skolehelsetjenesten, Krisesenteret og 

ruskonsulent. Kommunepsykologen deltar ved behov.  

 

Tiltak til brukere av NAV under 30 år: 

 Samarbeidsmøter hver tredje uke mellom PPOT, barnevern og NAV. 

 Snu-i-døra: Alle nye unge under 30 år som søker sosialhjelp får oppfølging fra dag 

en. Målet er å avklare ungdommenes utfordringer og muligheter, både når det gjelder 

mulighetene for å gjennomføre videregående skole eller annen utdanning, jobb, 

medisinske utfordringer (herunder psykisk helse og rusproblematikk) eller andre 

sosiale utfordringer.  

 Kick-start: Som et resultat av at NAV deltok i Innovasjonsløft, har vi nå 

gruppesamtaler med brukere under 24 år som søker sosialhjelp. Gruppesamtalene 

fokuserer i første rekke på jobb- og utdanningsmuligheter, men også på muligheter til 

hjelp dersom man har utfordringer ved rus, helse eller økonomi. 

 Aktiv mot læreplass: I Buskerud er det hvert år rundt 1000 elever som trenger 

læreplass, rundt 250 får ikke denne muligheten. Flere av disse hører hjemme på 

Ringerike. Den statlige delen av NAV Ringerike har et kurs hvor 15 ungdommer fra 

Hole og Ringerike får mulighet til å delta på en teoretisk og praktisk del som gir 

mulighet for læreplass. 



 Aktiv Ungdom: Statlig finansiert arbeidsmarkedskurs. Individuelt tilrettelagt 

avklarings-, veilednings- og oppfølgingsbistand som er nødvendig for å komme i eller 

beholde lønnet arbeid, utdanning, eventuelt gjennomføre et nødvendig og 

hensiktsmessig arbeidsrettet tiltak. Kurset består av to faser: en teoretisk del og en 

praktisk del. Det er 15 deltakere i hver av de to delene.  

 Tiltaket «Brannstasjonen»  på Treklyngen som kan brukes som arena for 

arbeidstrening for ungdommene. 

 Den statlige delen av NAVs arbeidsmarkedstiltak som arbeidspraksisplasser og 

lønnstilskudd 

 Økonomisk rådgivning: unge blir prioritert til veiledning hos NAV 

 

 

Innvandrere/flyktninger 
I Stortingsmelding nr. 30: «Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk» legges 

det vekt på viktigheten av at en større andel nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn 

kommer raskere i arbeid eller utdanning, og blir værende der.  

 

Utfordringsbilde 

Sysselsettingen er i snitt lavere blant innvandrere enn ellers i befolkningen, det er imidlertid 

store variasjoner fra hvilket kontinent og hvilke land innvandrerne kommer fra. En viktig del 

av forklaringen på lavere yrkesdeltagelse er at mange, og da særlig innvandrere med 

fluktbakgrunn fra land i Afrika, mangler utdanning. Mange kvinner har også liten eller ingen 

skolebakgrunn.  

Flere innvandrere er verken i arbeid, utdanning eller opplæring. Nasjonalt mottok ni prosent 

av alle innvandrere i aldersgruppen 20-66 økonomisk sosialhjelp i 2014, tre ganger så mange 

som blant dem uten innvandrerbakgrunn. Innvandrere har i snitt lavere inntekter enn resten av 

befolkningen, og de er mer utsatt for lavinntekt. Særlig gjelder dette barnefamilier. 

I Ringerike er en stor andel av langtidsmottakere av sosialhjelp kommet til kommunen som 

flyktninger. Innvandrere/flyktninger utgjør 61 % av brukerne med høyest utbetaling av 

sosialhjelp. 

Ringerike kommune har vedtatt å bosette et økt antall flyktninger. IMDI oppgir at 10,6 % av 

kommunens befolkning er flyktninger og innvandrere. Det vil være vesentlig for utviklingen 

av blant annet kommunens fremtidige utgifter til denne gruppen at integrering og raskeste vei 

til arbeid følges opp effektivt og målrettet. Det er viktig både for den enkelte flyktning og 

familiene, men også for kommunen som helhet at man lykkes med dette arbeidet. Arbeid er 

viktig for god integrering og gir stolthet, nettverk, uavhengighet og mestringsfølelse. På grunn 

av språkutfordringer, gjerne kombinert med manglende grunnkompetanse ser vi at mange 

forblir langt unna det ordinære arbeidslivet etter at introduksjonsordningen er over. 

 

Tiltak 

NAV har få tiltak rettet mot innvandrere spesielt. Ved behov benyttes de ordinære tiltakene til 

NAV. To tiltak kan likevel nevnes: 



 

 Arbeid og aktivitet – tidlig innsats (prosjekt) 

 NAV mottar kommunale utviklingsmidler for prosjektet fra IMDI. Prosjektet er et 

samarbeid mellom Læringssenteret, NAV og lokale arbeidsgivere der vi sammen 

forsøker å finne en måte nyankomne innvandrere med lav eller ingen utdanning kan 

komme raskere ut i arbeid.  

Målgruppen for prosjektet er nyankomne innvandrere med lav eller ingen utdanning. 

Deltakerne må delta i introduksjonsprogrammet i Ringerike kommune. Målet med 

prosjektet er at 70 % av deltakerne skal ut i jobb eller eventuelt utdanning. Siden 

deltakerne har lav utdanning, er fokuset på arbeid, da de trenger arbeid for å sikre egne 

inntekter. Utdanning kan eventuelt være en plan på litt lengre sikt.  

Deltakerne går først gjennom et kurs der de forberedes på hva arbeidsgivere vil 

forvente av dem. 

I løpet av kurset snakkes det om formelle og uformelle koder på arbeidsplassen, f.eks. 

arbeidstid, kleskoder og ledelsesstruktur på arbeidsplassen. Deretter skal deltakerne ut 

i praksis i ordinær arbeidsplass. På arbeidsplassen følges deltaker opp av veiledere fra 

NAV etter deltaker og arbeidsgivers behov. I samarbeid med lokale arbeidsgivere 

avklares det hva deltakerne mangler av kompetanse for at de skal kunne være ordinære 

arbeidstakere på arbeidsplassen. Samtidig ønsker NAV å bidra til at etterspørsel etter 

lokal arbeidskraft dekkes. 

 Veien til arbeid for minoritetsspråklige: (statlig tiltak) Tiltaket er en utvidet 

jobbklubb som varer over noe tid hvor praksisplass eller helst arbeid er målet. 

 

Langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp 
En av Ringerikes største utfordringer er at brukerne går for lenge på stønad fra NAV. Brukere 

av økonomisk sosialhjelp mottar hjelp i vesentlig lengre grad enn i de fleste andre kommuner.   

Brukere som har gått lenge på økonomisk sosialhjelp har ofte flere utfordringer som gjør at de 

står et stykke unna arbeidslivet. De aller fleste har ikke fullført videregående skole. De har 

ofte utfordringer med innenfor rus og psykiatri, sosiale utfordringer med bolig, familie og 

venner.  

For å veilede disse brukerne inn i arbeidslivet eller eventuelt over på statlige ytelser, har 

brukerne behov for tett oppfølging.  

 

 

Barnefamilier med lavinntekt 
Det er en økende nasjonal trend at flere mottakere av økonomisk sosialhjelp har 

forsørgeransvar. I 2010 var det 199 mottakere av økonomisk sosialhjelp som hadde 

forsørgeransvar. I 2013 var tallet steget til 210 og i 2015 var det 250 mottakere av sosialhjelp 

som hadde forsørgeransvar.  

Stabile inntekter gir forutsigbarhet og danner et fundament familiene kan bygge på. Felles for 

barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt, er at foreldrene har svak eller ingen 

tilknytning til arbeidslivet.  



Enslige forsørgere, husholdninger med innvandrerbakgrunn og mottakere av økonomisk 

sosialhjelp er overrepresentert blant lavinntektsgruppene. Barn av innvandrede foreldre 

utgjorde 51 % av alle barn i Norge som var i vedvarende lavinntekt i perioden 2011-2013.  

NAV Ringerike har to prosjekter finansiert av Arbeids- og Velferdsdirektoratet og 

Fylkesmannen i Buskerud: 

 «Helhetlig oppfølging av barnefamilier» er et forskningsprosjekt som vil foregå i 

perioden 2016 - 2018.  Ringerike er en av tre kommuner som ble valgt ut til å delta i 

første runde av prosjektet(pilotkommune). Målet for prosjektet er å forhindre sosial 

arv, og forebygge at barn i familier med lav inntekt forblir fattige på grunn av 

manglende utdanning, arbeidsmuligheter og manglende sosial integrering. Den 

kortsiktige målsettingen er å utvikle og prøve ut en oppfølgingsmodell som kan gi 

bedre resultater av innsatsen for familiene i målgruppen.  

 «Over terskelen»: Prosjektet er forankret i ungdomsteamet ved kontoret. Gjennom 

arbeidet med denne brukergruppen ser vi at den sikreste måten å oppnå at unge 

kommer seg i arbeid, opplæring og aktivitet, er gjennom tett og koordinert oppfølging. 

Prosjektet «over terskelen» vil ta sikte på å gi slik tett oppfølging til unge som står 

uten skoleplass eller som nettopp har mistet plassen på videregående utdanning. Målet 

vil være å unngå at unge kommer over på/ eller fortsetter på passive ytelser uten 

aktivitet, og heller motiveres til å starte i aktiviteter og tiltak som fremmer målet om 

arbeid, og utdanning. Ved siden av å følge opp ungdom i forhold til tiltak og aktivitet 

vil prosjektet kunne ta tak i andre forhold rundt den unge som er til hinder for å 

komme i arbeid. Dette kan dreie seg om helse, bolig, økonomi/gjeld, familie- og 

sosiale forhold samt andre utfordringer. 

 

Langtidsledige 
Arbeidsledigheten på Ringerike har gått ned de siste månedene. I september 2016 var det 124 

færre helt arbeidsledige enn i september 2015. Av de 409 helt ledige i august 2016 hadde 123 

personer vært ledige lenger enn seks måneder. Det er 28 % av de ledige. 

Som nevnt over var 117 personer eller 28 % av de ledige under 30 år. 22 av disse har gått 

ledige lengre enn seks måneder (19 %). 100 av de ledige var over 50 år (24 %). Av de ledige 

over 50 år var 45 personer langtidsledige (45 %). 

De langtidsledige er en prioritert målgruppe, men bortsett fra NAVs generelle tiltak, settes 

ingen egne tiltak inn. Noen i denne gruppen trenger veiledning i «omskolering», dvs. 

kompetanseheving i tråd med etterspurt spisskompetanse i markedet. Voksne kan ha behov 

for Karriereveiledning og støtte i yrkesveivalg i dagens arbeidsmarked som er i rask endring. 

 

Sykmeldte 
I Ringerike er det til enhver tid i underkant av 900 sykmeldte (i underkant av 6%). 

Sykefraværet har vært stabilt over flere år.  

NAVs arbeidsmarkedstiltak består av oppfølging, avklaring og arbeidsrettet rehabilitering 

samt behandling for lettere psykiske og sammensatte lidelser. 
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Økonomisk 
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Kvalifiseringsprogram 
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Følge opp mot 
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Arbeidstrening 
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oppfølging mot arbeid 

og aktivitet 
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Oppmøtekompetanse 
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arbeidstrening 

(oppmøte, være hele 

dager, adferd, 
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kosthold o.l. 
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kontakt med 

hjelpeapparat 

Noe opplæring 

Språkpraksis 
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Statlige tiltak – oversikt 

 

Beskrivelse av statlige tiltak:  

 

Oppfølging 

Oppfølgingstiltaket skal gi den enkelte deltaker individuelt tilrettelagt oppfølgingsbistand 

som er nødvendig for å få eller beholde ordinært lønnet arbeid.  

Dette er et nytt tiltak fra 1. oktober 2016. Det er Nordic Academy som vant dette anbudet 

og er A-leverandør. Menova er B-leverandør. Behovet fra NAV Ringerike er rundt 130 

plasser pr måned. Prisen for dette tiltaket er i underkant av kr 5000,- pr måned pr bruker. 

 

Avklaring 

Avklaring skal bidra til individuell systematisk kartlegging og vurdering av deltakers 

arbeidsevne og eventuelle ytterligere behov for bistand for å komme inn på 

arbeidsmarkedet eller beholde arbeidet. Avklaringen skal bidra til at deltaker får økt 

innsikt i sine muligheter på arbeidsmarkedet og også innsikt i egne ressurser og 

ferdigheter i jobbsammenheng.   

Dette er et nytt tiltak fra 1.oktober 2016. Menova skal levere tiltaket til NAV Ringerike og 

behovet er rundt 35 plasser pr måned. Prisen på dette tiltaket er kr 7.900,- pr måned for 

hver bruker. 

 

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (fra 1. januar 2017 bytter dette tiltaket navn til 

Arbeidsforberedende tiltak (AFT)) 

I det nye arbeidsforberedende tiltaket skal det legges vekt på utprøving og trening i 

ordinært arbeidsliv etter en innledende fase av arbeidsforberedende karakter i et tilrettelagt 

arbeidsmiljø. Hovedinnholdet i det nye tiltaket vil være avklaring, arbeidsutprøving, 

arbeidstrening og opplæring. Målgruppa for tiltaket er personer med nedsatt arbeidsevne, 

som i tillegg har særlig usikre yrkesmessige forutsetninger, og som har behov for tett og 

bred oppfølging.  

NAV Ringerike har totalt 32 plasser til dette tiltaket, 25 plasser hos Menova og 7 plasser 

hos StjerneGruppen. Pr i dag betaler den statlige delen av NAV kr 15.805,- pr plass pr 

måned. Det vil si at NAV betaler kr 4.741.500,- til Menova og kr 1.327.620,- til 

StjerneGruppen hvert år for dette tiltaket. 

 

VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid) – for brukere som mottar uførepensjon 

NAV Buskerud, Hole og Ringerike kommune kjøper hver måned 37 VTA-plasser på 

Menova og 28 VTA-plasser på Adaptor, totalt 65 plasser. For dette betaler NAV Buskerud 

(staten) hver måned kr 12.532,- pr plass, mens kommunenes medfinansiering (25 %) 

utgjør kr 3.133,- pr plass pr måned.  

 



NAV Buskerud betaler i 2016 kr 5.564.208,-  til Menova og kr 4.210.752,- til Adaptor for 

VTA-plassene. Totalt utbetaler NAV Buskerud kr 9.774.960,-  til Menova og Adaptor for 

VTA-plasser. Kommunenes andel er kr 2.443.740,- pr år. 

NAV har ett alternativ til VTA-plass i arbeidsmarkedsbedriftene, - det er VTA-plass i 

ordinære bedrifter. Ordningen blir i sin helhet finansiert av NAV Buskerud. Beløpet er kr 

4.946,- pr plass pr måned og går direkte til arbeidsgiver. Dette er således et rimeligere 

alternativ for kommunene (som betaler ingenting) og NAV. 

NAV har de siste to årene sett at unge uføre i noen tilfeller ønsker en VTA-plass i 

ordinære bedrifter fremfor hos Menova og Adaptor. Vi har pr i dag 13 uføre på VTA-

plasser i ordinære bedrifter.  
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Bosetting av flyktninger 2017 – reduksjon av vedtak  

 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommune vedtar å bosette totalt 90 flyktninger i 2017. 

2. 15 av bosettingene skal forbeholdes bosetting av enslige mindreårige flyktninger. 

BUF-etat kan disponere inntil fem av disse plassene til enslige mindreårige under 15 

år. 

3. Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg. 

Beskrivelse av saken 

IMDI har i samråd med KS utarbeidet behovsanalyser om bosetting av flyktninger 

(voksne/familier og enslige mindreårige) i 2017.  

I 2017 vil det anslagsvis være behov for å bosette 13 000 flyktninger i norske kommuner, 

hvorav 1 100 er enslige mindreårige under 18 år. Om lag 40% av de enslige mindreårige er 

under 15 år. 

Det anslåtte bosettingsbehovet er lavere enn tidligere plantall fra IMDI. Færre asylsøkere til 

Norge og færre som innvilges opphold, er hovedårsakene til at behovet har gått ned. 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike kommune har i tidligere vedtak akseptert en bosetting i 2017 på 130 flyktninger, 

herav 30 mindreårige. Dette i tråd med de anbefalinger og de anslag som da ble gjort fra 

IMDI`s side i samråd med KS for samme periode. 

Da vi ser tydelige endringer både i flyktningestrømmen og i hvor mange som får innvilget 

bosetting, er det naturlig at anslaget blir nedjustert, og at de kommuner som har fattet vedtak 

som ligger høyere enn beregnet behov får mulighet til å nedjustere sine vedtak. 



Dette er også viktig da kommunen dimensjonere ressurser til bosettingsarbeidet 

budsjettmessig relatert til forventede tilskudd fra staten, som er basert på et visst volum. 

Likeens bindes boligmasse opp i forventet bosetting. 

Dagens situasjon er svært uavklart. Rådmannen ser at de nye politiske utfordringer spesielt i 

Syria og ved avviklingen av europeiske flyktningeleirer som «Jungelen», raskt kan 

framprovosere endringer både i volum og flyktningeruter. Dette kan igjen medføre at 

kommunen vil måtte vurdere å realisere opprinnelige vedtak om bosetting. Dersom slik 

anmodning vil komme fra IMDI, vil rådmannen komme tilbake med ny sak. 

 

Vedlegg 

 Anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) om bosetting i kommunen 

for 2017 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.10.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Magnar Ågotnes, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Bosetting av flyktninger 2017 – reduksjon av vedtak

Norske kommuner har de siste årene gjort en formidabel innsats med bosetting og
kvalifisering av flyktninger, og oppgavene er store også i 2017.

I 2017 vil det være behov for å bosette 13 000 flyktninger i norske kommuner, hvorav 1 100
er enslige mindreårige under 18 år. Om lag 40% av de e nslige mindreårige er under 15 år.
Bosettingsbehovet er lavere enn tidligere plantall fra IMDi. Færre asylsøkere til Norge og færre
som innvilges opphold er hovedårsakene til at behovet har gått ned.

Så langt har kommunene vedtatt å bosette i underkant av 10 000 flyktninger neste år.

Ringerike kommune har tidligere vedtatt å bosette 130 flyktninger i 2017, inkludert
30 enslige mindreårige. Det nedjusterte bosettingsbehovet gjør at vi ber kommunen
redusere sitt vedtak til å bosette 90 flyktninger i 2017. Av disse ber vi om at 15
plasser forbeholdes bosetting av enslige mindreårige og at Bufetat kan disponere 5
plasser til enslige mindreårige under 15 år. Vi ber om fleksibilitet i fordelingen av
plasser til enslige mindreårige over/under 15 år dersom alderssammensetningen i
denne gruppen endrer seg.

Anmodningstallene til den enkelte kommune er utarbeidet i samråd med KS.

Vi oppfordrer kommunene til å fatte presise vedtak for hvor mange flyktninger kommunen skal
bosette, og at vedtaket ikke inkludere r familiegjenforente, eller har andre forbehold. Dette er
nødvendig for å avveie ansvarsdelingen mellom kommunene.

IMDi understreker at bosetting er første skritt i integreringsprosessen i kommunen, og at et
godt kvalifiseringsarbeid styrker den enkeltes mulighet for å integreres gjennom arbei d og
utdanning.

For mer informasjon om planlegging og bosetting, se http: //www.imdi.no/planlegging - og -
bosetting/ Her finnes bl.a. informasjon om tilskudd og økonomi, boliger til flyktninger, samt
statistikk over bosetting.

Ta kontakt med IMDi Indre Øst dersom dere ønsker dialog om anmodningen og bosetting av
flyktninger. Vi deltar gjerne på møter med kommunen, også i samarbeid med andre statlige
aktører på feltet.

Vi ber om at tilbakemelding på brevet sendes til post@imdi.no , med kopi til nina.gran@ks.no
og ebt@imdi.no innen 10.12.2016 .

Med hilsen
for lntegrerings - og mangfoldsdirektoratet

Eva Khan
r egiondirektør

Dette brevet er godkjent elektroni sk og har derfor ingen signatur.
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Drift av Ringerikehallen  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerikshallen driftes inntil skoleanleggene ved Ullerål og Hov er ferdig utbygd og ny 

flerbrukshall i Hønefoss nord er på plass. 

 

 

Sammendrag 

Kommunestyret vedtok i sak 22/15 at Ringerikshallen skulle driftes videre, og at dette skulle 

vurderes årlig ved behandlingen av årsbudsjett og handlingsprogram. 

 

Beskrivelse av saken 

Av kapasitetshensyn bruker Hov ungdomsskole nå Ringerikshallen for å få gjennomført 

undervisning i kroppsøvingsfaget.   

På ettermiddagstid og i helger brukes hallen av idrettslag. Det er for tiden ikke noe ledig 

utleietid i Ringerikshallen. Behovet for idrettslokaler i kommunen er stort. 

Flere idretter vil stå uten treningslokale dersom Ringerikshallen skulle bli vedtatt lagt ned nå. 

Bedriftsidretten i Ringerike bruker også Ringerikshallen. Området ved hallen vurderes for 

plassering av skolepaviljonger i utbyggingsperiodene ved Ullerål skole og Hov 

ungdomsskole. 

 

Økonomiske forhold 

Drift av Ringerikshallen beløper seg årlig til om lag 1,2 millioner kroner. Leieinntektene 

forventes å bli ca. kr. 500 000,-. 

Det er ingen kjente umiddelbare vedlikeholdsbehov ved Ringerikshallen. 



 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunestyret vedtok i sak 22/15 at Ringerikshallen skulle driftes videre, og at dette skulle 

vurderes hvert år ved behandlingen av budsjett og handlingsprogram. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er opptatt av at kommunens innbyggere skal motta gode og forutsigbare 

tjenester. Elevene i grunnskolen skal få god opplæring i gode skolelokaler. Fortsatt drift av 

Ringerikshallen er en forutsetning for at grunnskoleelever og andre brukergrupper ikke skal 

miste det tilbudet de har i en periode med fornying av skolene i området. 

Rådmannen anbefaler fortsatt drift av Ringerikshallen inntil skoleutbyggingene i Hønefoss 

nord er fullført.   

 

 

 Ringerike kommune, 03.11.2016 

 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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