
Kommunestyrerepresentanter 
 
Kommunen har i den senere tid fått en rekke spørsmål fra Nettavisen og Ring Blad relatert til 
flyktningetjenesten fra 2016 og frem til i dag. Det er naturlig å anta at det vil komme medieoppslag 
vedrørende dette.  
 
Spørsmålene har dreid seg om blant annet kostander til «tomgangsleie», anskaffelse av 
hvitevarekjøp og dokumentasjon rundt dette samt en rekke spørsmål som angår interne forhold. 
Rådmannen ønsker å gi kommunestyret informasjon om hva som er meddelt media. 
 
Rådmannen har i sine svar til media vist til at kommunen leier en betydelig boligmasse av Ringerike 
boligstiftelse for fremleie til kommunens brukere. Det vil til enhver tid være ledige boliger som 
kommunen betaler leie for, men som man ikke har brukere til. Dette som følge av beredskapshensyn, 
inn – og utflytting, oppussing etc. 
 
I forbindelse med flyktningestrømmen fra 2016 hadde ikke kommunen tilstrekkelig med boliger og 
måtte derfor i tillegg til kommunale boliger benytte det private leiemarkedet. Kommunen formidlet 
disse boligene og betalte leie i de perioder boligene ikke var i bruk. Totale kostander for perioden 
2016 og frem til i dag beløper seg til i overkant av 2 millioner kroner. Dette er i hovedsak kostnader 
som er betalt de private utleierne og som relaterer seg til perioder hvor boligene stod tomme, i 
hovedsak en til to måneder før bosetting, inn/utflytting. I disse kostnadene vil det også kunne være 
utbedringskostnader som følge av at depositum utbetalt fra NAV ikke dekket de totale 
utbedringskostnadene. 
 
Rådmannen har gjort media oppmerksom på at kommunen til enhver tid har utgifter knyttet til at 
boliger står tomme. Eksempelvis boliger leid av boligstiftelsen. Dette er helt nødvendige kostnader 
som en kommune vil ha for å kunne opprettholde beredskapen ovenfor våre brukere. 
 
Når det gjelder hvitevarekjøp så hadde ikke kommunen noen rammeavtale på slike kjøp i 2016. Det 

ble derfor innhentet tre tilbud på hvitevarepakker (komfyr, vaskemaskin, kombiskap og støvsuger). 

Kommunen satte den gang en ramme på disse hvitevarepakkene på kr. 10.000,-.  

Kommunen valgte den leverandøren som hadde det mest gunstige tilbudet inkludert montering av 

hvitevarene. 

Det er stilt spørsmål rundt bokføringen av hvitevarekostandene og rådmannen har i den forbindelse 

vist til at så lenge vi har en tilknytning fra primærdokumentet som viser hva fakturaen gjelder, så 

tilfredsstiller det kravene til dokumentasjon.  

Media har også stilt en rekke spørsmål relatert til interne forhold rundt ansatte. Etter 

kommunelovens § 13-1 har rådmannen det løpende personalansvaret for de enkelte ansatte. Av 

prinsipp kommenterer ikke rådmannen interne forhold relatert til ansatte. 

Dette til kommunestyrets informasjon. 

Tore Isaksen 

Rådmann 

 


