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Forord

Resultatenekommer
Den brede satsingenpå kompetansetiltaker videreført gjennom2018og Ringerikekommuneholder
fortsatt stø kurs i forhold til måleneom moderniseringog fornyelse.I løpet av 2018har vi kommet langt
i det omfattende investeringsprogrammetsom ble vedtatt i 2015og flere store prosjekterer ferdigstilt.
Virksomheteni 2018byggerpå det vedtatte handlingsprogrammetog samfunnsdelenav
kommuneplanenfor 2015til 2030.Bådehandlingsprogrammetog budsjettet byggervidere på de
vedtakeneog målenekommunestyrethar satt for perioden2017til 2020.
Strategiog utvikling
Målet om vekster sentralt i kommuneplanenssamfunnsdelog pregernaturligvisde vedtatte
prioriteringenei for 2018.Somen del av dette ble det opprettet en strategi- og utviklingsavdelingunder
ledelseav nytilsatt assisterenderådmann.
Pådennemåten ble kapasitetenøkt bådetil plansakerog til å følgeopp kommunalestrategieri forhold
til blant annet befolkningsvekstog næringsutvikling.
Investeringog fornying
Det har vært et stort behovfor moderniseringog fornying av infrastruktur og bygningsmasse.
I tillegg er
det gjennomførten omfattende fornying av inventar og utstyr innen helsebygg,barnehagerog skoler.
Ved utgangenav periodenfor handlingsprogrammetvil det mesteav bygningsmassen
dermed fremstå
som morderneog godt tilpasseteffektive tjenester.
God kontroll og styring
Ved inngangentil 2018var det god kontroll på driften og på økonomieni Ringerikekommune.De siste
års opparbeidelseav et disposisjonsfondgjør kommunenmer robust og bedre i stand til å kunne
håndtereuforutsette hendelser.
I 2018har det vært lagt vekt på å finne en god balansemellom eksisterendetjenestetilbudog
tjenesteutviklingenfor å møte endredebehovhos brukerne.
God kontroll og styringer helt avgjørendefor å løseutfordringeneog det økte tempoet i omstillingen
fremover.

Side3 av 39

Årsrapport2018

Organisasjonskart
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StatusSykefraværog HM S

Hele kommunen

Admin.og fellesutgifter

Barnehage

Grunnskole

Spesielletiltak barn og unge

Kulturtjenesten

Helseog omsorg

Samfunn(Tekniskeområder)

Totalt
Egenmeldt
Korttid
Langtid
Totalt
Egenmeldt
Korttid
Langtid
Totalt
Egenmeldt
Korttid
Langtid
Totalt
Egenmeldt
Korttid
Langtid
Totalt
Egenmeldt
Korttid
Langtid
Totalt
Egenmeldt
Korttid
Langtid
Totalt
Egenmeldt
Korttid
Langtid
Totalt
Egenmeldt
Korttid
Langtid

Totalt
2015

Totalt
2016

Totalt
2017

Totalt
2018

8,8
1,1
1,7
6
6,5
0,8
0,6
5,1
9,8
1,6
2
6,2
5,7
0,9
1
3,8
6,8
1,1
1,8
3,9
5,2
0,4
0,4
4,4
12
1,2
2,3
8,5
6,1
1
1,3
3,7

8
1
1,6
5,4
5,6
1
0,9
3,7
8,8
1,4
1,6
5,8
6,1
0,8
1,1
4,2
7,6
1,2
1,4
5
5
0,7
1,4
2,9
10,5
1,1
2,1
7,3
4,9
0,9
1,2
2,8

7,7
1,1
1,2
5,4
5,4
1
0,7
3,7
7,6
1,3
0,9
5,4
5,6
0,8
0,9
3,9
5,9
1,4
0,8
3,7
5,2
0,6
0,2
4,4
10,4
1,1
1,7
7,6
4,5
1,1
0,7
2,7

8,6
1
1,3
6,3
7,9
1
0,6
6,3
9
1,4
0,9
6,7
5,9
0,8
0,7
4,4
7,3
1,3
1,1
4,9
6,3
0,8
0,5
5
11,3
0,9
1,6
8,8
6,6
1
1,1
4,5

Ringerikekommune har de sisteårene hatt en nedgangi sykefraværetog det har vært arbeidet godt
med forebyggendearbeid og oppfølgingav sykemeldte.Påtross av godt arbeid med oppfølgingav
sykefraværhar det totale sykefraværeti 2018økt fra 7,7 % til 8,6 % sammenliknet med 2017.Det er en
økningi alle sektorerog det er spesieltlangtidsfraværetsom har økt. Tilgjengeligstatistikk på enhetsog avdelingsnivåvisersom tidligere store forskjelleri sykefravær.
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Med utgangspunkti økningeni sykefraværeti 2018er det nødvendigå sette i gangnye vurderinger,
analyserog tiltak. Kommunener alleredei dialogmed vår bedriftshelsetjeneste,Stamina,om mulig
samarbeidsprosjektmed mål om reduksjoninnen sykefravær.I tillegg vil det arbeidesvidere med
lederopplæringog kompetanseutviklingfor våre medarbeidere.
Ny IA-avtale (inngått 1.1.2019)gir føringerog tydeligeanbefalingeri arbeid med sykefravær.Alle
virksomheteri Norgeer en del av ny IA-avtaleog det er definert en overordnetmålsettingsom er:
Det skal leggestil rette for at så mangesom mulig kan arbeideså mye sommulig, så lengesom mulig.
Ringerikekommunekommer til å følge opp de nye målsetningenei ny IA-avtale,i samarbeidmed
vernetjenestenog de tillitsvalgte.

Oppsummeringtiltak sykefraværog HMS
Det utarbeideshvert år en samarbeidsplanmellom Ringerikekommuneog bedriftshelsetjenesten
.
Samarbeidsplanen
er et verktøyfor å planleggeog gi oversiktover de HMS-aktivitetene som
bedriftshelsetjenestenskalbistå med. Planener en del av kommunens HMS-arbeid.I 2018 ble
tiltakene gjennomførtetter plan.
Av konkretetiltak som er gjennomførtkan det nevneshelsekontrollerav ansattei
risikogrupper,grunnopplæringi arbeidsmiljø,bistandtil arbeidsmiljøarbeid,bistandtil systematiskHMSarbeid og sykefraværsoppfølging.
Ringerikekommunehar et svært godt samarbeidmed bedriftshelsetjenesten.
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Kommunenstjenesteområder
Barnehage
Tjenesteområdebeskrivelse
Ved utgangenav desember2018bestod barnehagesektoreni Ringerikekommuneav 11 kommunale
barnehagerog 17 private barnehage(ordinære- og familiebarnehager).
Visjonenfor de kommunalebarnehageneer «Fraord til handling».
Innholdet i barnehagehverdagen
utviklesi samarbeidmed barnashjem, og er i tråd med kommunens
verdigrunnlagog planer.

Utvikling og utfordringer
Det stilles tydeligekrav til barnehageneog at alle lovpålagtekrav følgesopp. Barnehagemyndigheten
gjennomførtetilsyn etter barnehageloveni 2018.Temafor tilsyn har vært implementeringav ny
rammeplan, og tilretteleggingfor barn med særskiltebehov.
I Ringerikesamarbeiderde private og kommunalebarnehageneom kompetanse- og kvalitetsutvikling.
Fellessatsningsområderi 2018 har vært kompetanseløftet«Væresammen»,fokuspå tema «vold og
seksuelle overgrep»og «mobbing».
Kunnskapog kvalitet skalvære styrendefor utvikling av barnehagene.
Stortingetvedtok en endringav pedagognormenfra og med 1.august2018.Skjerpetpedagognorm
innebærerminst én pedagogiskleder per 7 barn under tre år og minst én pedagogiskleder per 14 barn
over tre år. Barnehagenei Ringerikekommuneinnfridde den endredepedagognormenfra 1.august
2018.
Det stilles tydeligekrav til barnehageneog at alle lovpålagtekrav følgesopp. Barnehagemyndigheten
gjennomførtetilsyn etter barnehageloveni 2018.Temafor tilsyn har vært implementeringav ny
rammeplan,og tilretteleggingfor barn med særskiltebehov.
Ringerikekommuneoppfylte lovfestet rett til barnehageplass
i 2018for barn født september,oktober
og november2017.For å ha godeprognoser,ble det det utarbeidet en barnehage- og
skolebehovsanalyse
for 2016 – 2030av Norconsulti Bergen.Enoppdatert analysekom våren2018.

Viktige begivenheter
Retningslinjerfor hvordanmistankeom vold og seksuelleovergrepskalhåndteresble vedtatt i 2016.På
bakgrunnav retningslinjeneble det i 2017opprettet en tverrsektoriellarbeidsgruppesom skulle
implementeretiltak mot vold og seksuelleovergrep.Gruppahar fortsatt arbeidet for implementeringi
2018.Det ble blant annet arrangerten fagdagmed tema «vold og radikalisering».Flereav de
kommunalesektorene,andre kommuner,private barnehager,frivillige organisasjonerog politiet deltok
på fagdagen.
Alle de kommunalebarnehagenei Ringerikekommunedeltar i kompetanseløftet «Væresammen»som
haddeoppstart høsten2017,hvor de private barnehagenehar vært invitert til å delta.
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«VæreSammen»er et kompetanseløftfor tidlig innsatsog endringsarbeidi barnehagen.
Kompetanseløfteter et samarbeidmed Stiftelsen«Væresammen» og Universiteteti Stavanger(UIS)),
Læringsmiljøsentret.Det har vært gjennomført4 nettverkssamlingeri 2018.
For å sikre at barn og ansattei de kommunalebarnehagenehar tilstrekkeligdigitale ferdigheter,er det i
samarbeidmed skoleutarbeidet «Temaplanfor digital barnehage- og skolehverdag».Det er kjøpt
digitale verktøytil barnehagene.

KOSTRA

Netto driftsutgifter
barnehagesektoreni prosent
av kommunenstotale netto
driftsutgifter
Netto driftsutgifter per
innbygger1-5 år i kroner, alle
barnehager
Andelbarn 1-2 år med
barnehageplass
i forhold til
innbyggere1-2 år
Andelbarn 3-5 år med
barnehageplass
i forhold til
innbyggere3-5 år
Andel minoritetsspråkligebarn
i barnehagei forhold til alle
barn med barnehageplass
Korrigerteoppholdstimerper
årsverki kommunale
barnehager
Andelbarn i kommunale
barnehageri forhold til alle
barn i barnehage

2018
12,5 %

2017
13,3 %

2016
13,4 %

149 575

147 113

138 894

86,1 %

84,8 %

86,7 %

97,8 %

97,9 %

97,4 %

18,4 %

18,1 %

17,1 %

12 753

13 195

13 488

44,4 %

44,6 %

43,9 %

Kommentartil KOSTRA
-tallene
Indikatorennetto driftsutgifter i barnehagesektoreni prosent av kommunenstotale netto
driftsutgifter viser hvordankommunensfrie inntekter er fordelt til sektoren. Siden2016har det vært en
reduksjon i underkantav 1 prosentpoeng. Det er lavereenn kostragruppe13 som ligger på 15,1
prosent, og landet (uten Oslo)på 14,3 prosent.
Netto driftsutgifter pr innbyggeri alderen1-5 år har økt de senereårene.Blant annet påvirkesdette
av bemanningsnor
men som trådte i kraft august2018,og at flere barn i barnehagenefikk ekstra
ressurserog tiltak innenfor spesial-pedagogisktjeneste.
Det var flere barn i alderen1-2 år med barnehageplass
i 2018enn 2017.Det er færre barn i
aldergruppenenn tidligere, men flere velgerå ha barna i barnehage.
I aldersgruppen3-5 år har det vært en stabil andelbarn i barnehage.
Andelenminoritetsspråkligebarn i barnehagehar økt med 4,8 prosentpoengsiden2014.Det har de
senereårenevært jobbet med å få barnehagetilbudet kjent for minoritetsspråkligefamilier.
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Statusmålsettinger
Målsetting

Statusmåloppnåelse

Dekningsgradbarnehageplasser

Ringerikehar god dekningav plassertil barn i kommunen.
Totalt gikk 86,1 % av alle barn i aldergruppen1-2 år i kommuneni barnehage.Det var
ogsåen god dekningav plassertil barn i aldersgruppen3-5 år. Totalt gikk 97,8 % av 3-5
åringeri kommuneni barnehage.

Formellkompetanse
Minoritetsspråkligebarn i barnehage

Statusmål
Overordnet mål

Mål

Indikator

Brukermedvirkning

God brukermedvirkning

Brukerundersøkelse

2017 Ønsket Oppnådd Beskrivelsemål
resultat resultat
2018
0

4,7

5,0 Brukerundersøkelsen
tar for segtrivsel,
brukermedvirkning,
respektfullbehandling,
tilgjengelighet,
informasjonog fysisk
miljø. Poengskalaen
går
fra 1 til 6, hvor 1 er
dårligstog 6 er best.
For de kommunale
barnehagenevar
resultatet på
brukerundersøkelsen
i
5,0 i 2018.

Dekningsgrad
Tilstrekkelig
barnehageplasser barnehageplasser
etter
brukernesbehov

Formell
kompetanse

Oppnåtilfred sstillende
andel fagarbeidere.

Andelbarn 1-2 år
med
barnehageplass
i
forhold til
innbyggere1-2 år

84,8 %

87,0 %

86,1 % Andelenbarn i
aldersgruppen1-2 år
som går i barnehage,
økte med 1,3 % fra
2017til 2018.Totalt
gikk 86,1 % av alle barn
i aldergruppen1-2 år i
kommuneni
barnehage.

Andelbarn 3-5 år
med
barnehageplass
i
forhold til
innbyggere3-5 år

97,9 %

98,0 %

97,8 % Det var god dekningav
plassertil barn i
aldersgruppen3-5 år i
barnehagenei 2018.
Totalt gikk 97,8 % av 35 åringeri kommuneni
barnehage.

0,0 %

25,0 %

23,4 % Resultatetviserandel
fagarbeiderei både
kommunaleog private
barnehageri 2018.

Andelfagarbeidere

Det ble i 2018
gjennomført
eksamensforberedende
kurs for assistenteri

Side9 av 39

Årsrapport2018

Overordnet mål

Mål

Indikator

2017 Ønsket Oppnådd Beskrivelsemål
resultat resultat
2018
kommunale
barnehageri barne- og
ungdomsarbeiderfaget.
Endel av dissehar
avlagtfagprøvei løpet
av 2018.Flerehar
meldt segopp til
fagprøvei 2019.

Minoritetsspråklige Økeandelen
barn i barnehage minoritetsspråkligebarn i
barnehagen

Andel
72,1 %
minoritetsspråklige
barn i barnehage i
forhold til
innvandrerbarn1-5
år
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75,6 %

Tallenefrigis først 15.
juni. Det er derfor
ingenoppdatert
informasjonom denne
indikatorentil
årsrapporten.

Grunnskole
Tjenesteområdebeskrivelse
I Ringerikeer det 14 kommunalebarne- og ungdomsskolersamt Læringssenteretfor voksne.
Handlingsplanen«Sammenskapervi Ringeriksskolen»
har fokus på at eleveneskalopplevemestringog
et godt læringsutbyttei et inkluderende,godt læringsmiljø.

Utvikling og utfordringer
I 2018viser resultateneat elevenesprestasjonerer nær gjennomsnittetfor landet og at trivseleni
skoleneer god. Gjennomføringav Handlingsplanfor Ringeriksskolen
er godt i gang,det sammegjelder
prosjektet «Digitalbarnehage- og skolehverdag».Ny barneskolei HønefossSør,Benterud skole,er
ferdigstilt og byggingav nye Ullerål skolehar startet.
Mål
Målene for grunnskolenvar i 2018knyttet til eleveneslæringog trivsel. Eleveneskalpresterepå linje
med landet for øvrigpå nasjonaleprøver i lesing,regningog engelsk.Det er og et mål å øke elevenes
gjennomsnittligegrunnskolepoengog fortsatt ha høy scorepå trivsel og lav på opplevdmobbing.
Påde nasjonaleprøvenei lesing,regningog engelski 2018 liggerresultatenefor 8. og 9. trinn på fylkesog landsgjennomsnit
tet. På5. trinn er resultatenefortsatt litt under landsgjennomsnittet.I 2018var
gjennomsnittetfor grunnskolepoeng40,9,en oppgangi forhold til 2017.Landsgjennomsnitteter 41,7.
Elevundersøkelsen
viserat elevenepå Ringerikescorerover landsgjennomsnittet på spørsmålom trivsel
og motivasjon,bortsett fra på 10. trinn der trivsel ligger litt under landsgjennomsnittet.Den viservidere
at elevenei Ringerikei 2018melder om mobbingpå et noe høyerenivå enn fylket og landet for øvrig.På
10. tri nn er det i Ringerikeen stor nedgangi andelelever som melder om mobbingsett i forhold til
2017.

Utvalgte resultater
På de nasjonaleprøveneer elevenesprestasjonerer nær gjennomsnittetfor landet.
Elevundersøkelsen
viserat trivsel og motivasjoni skoleneer bedrei Ringeriksskolen
enn
gjennomsnittetfor landet.
På 10. trinn er det fra 2017til 2018en nedgang på hele3,7 % i andeleleversommelderom
mobbing.
Gjennomføringav Handlingsplanfor Ringeriksskolen
er godt i gang.
1 500 eleverhar tat t i bruk Chromebookgjennomprosjektet«Digital barnehage- og
skolehverdag».
Ny barneskolei HønefossSør,Benterudskole,er ferdigstilt.
Byggingav nye Ullerål skoleer startet.

Viktige begivenheter
Det har vært en nedgangi antall eleveri 2018. Sisthøst var det 3 266 eleveri de kommunale
grunnskolene.
8,1 prosentav elevenei Ringerikemottok spesialundervisning
høsten2018mot 7,8 prosent i landet for
øvrig.Det er et mål at flest mulig eleverskalfå utbytte av den ordinæreopplæringen.

Årsrapport2018
I handlingsplanen«Sammenfor Ringeriksskolen»
er hovedmåletå sikre en helhetligopplæringfra 1. til
10. trinn, som blir tilrettelagt i et raust og støttendelæringsmiljøder de opplevermestringog utvikling
både fagligog sosialt.
Hovedsatsningenfor inneværende skoleårer «Språkløyper»,en nasjonalsatsingpå lesingog skriving
som grunnleggendeferdighet.
Temaplanfor digital barnehage- og skolehverdaghar som mål å fremme læringved bruk av digitale
verktøyinnen alle fagområder.Kompetansebygging
innen IKTer et satsningsområdeog alle eleverog
pedagogerfår i perioden2017-2019sin egenChromebook.
Ogsåi 2018 har lærere deltatt på statligekompetansehevendetiltak. 13 lærere deltar på regional
videreutdanningi norsk 1-7. Ellevelærere tar 30 studiepoeng i henholdsvismatematikk,norsk,naturfag,
spanskog andrespråks
-pedagogikk.Ni lærere har stipendordning,15 lærere har delvispermisjonmed
lønn fra lærerjobben.
Ved skolestarti augustble det arrangertfelles kursdagfor alle lærere i skolenhvor hovedtemaetvar
fagfornyelseni forbindelsemed ny læreplanog IKT. SFO-ansattehaddeeget kurs om «Younghappy
minds»,et oppleggsom er utarbeidet for bedre kvalitet i skolefritidsordningen.I novemberble det
arrangertfagdagmed ti ulike kurs hvor ansatte meldte segpå ut fra interesse.
Nye Benterudskoleer ferdigstilt, den ble tatt i bruk i januar 2019.Byggingav nye Ullerål skolestartet
sommeren2018.
Vangskolefikk fornyet inventar til skolestarti august2018.
Læringssenteretfor voksnesflyktningeavdelingbosatte 36 flyktninger, i tråd med kommunestyrets
vedtak og IMDI sin anmodning.I tillegg ble to ensligemindreårigeasylsøkerebosatt og en personble
bosatt gjennomfamiliegjenforening.
Læringssenterethaddeen svaknedgangi deltakertall i undervisningog introduksjonsprogram.

KOSTRA
Netto driftsutgifter til grunnskole(202),per
innbygger6-15 år
Netto driftsutgifter til skolelokaler(222),per
innbygger6-15 år
Netto driftsutgifter til skoleskyss(223),per innbygger
6-15 år
Eleverper kommunalgrunnskole
Gjennomsnittliggruppestørrelse,1.-10. års trinn
Andeleleveri grunnskolensom får
spesialundervisning
Andel elever med direkte overgangfra grunnskoletil
videregåendeopplæring
Antall eleveri kommunalSFO
Antall eleveri kommunalegrunnskoler
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2018
82 597

2017
79 996

2016
76 083

17 210

13 831

14 718

2 992

2 854

2 817

233
14,8
8,1 %

237
14,5
8,2 %

230
14,3
7,6 %

97,5 %

95,8 %

98,0 %

794
3 266

869
3 321

862
3 218

Årsrapport2018

Kommentartil KOSTRA
-tallene
Elevtalleti kommunaleskolerhar gått noe ned i forhold til 2017.Driftsutgifteneper innbygger6-15 år er
fortsatt lavereenn sammenlignbarekommuner.
Det er i regnskapetgjort avskrivningerpå skolebyggmed 19,1 mill kroner i 2018,mot 12,7 mill i 2017.
Dette er hovedårsakentil at netto driftsutgifter til skolelokalerper innbygger6-15 år er vesentlighøyere
i 2018enn i 2017.Forutenavskrivningerpå skolebygg,har det vært økte utgifter til leie av lokaler,
strøm, fyring og vedlikeholdi 2018.
Ut over dette er det småendringerfra 2017 til 2018.

Statusmål
Overordnet
mål

Mål

Indikator

Brukermedvirkning

Elevundersøkelsen
- trivsel,
mestring,mobbing,
elevdemokratiog
medvirkningsamt støtte
hjemmefra.

Elevunders.10.
trinn - Andelelever
som har opplevd
mobbing2-3
gangeri måneden
eller oftere (pros
Elevunders.10.
trinn Elevdemokratiog
medvirkning
Elevunders.10.
trinn - Mestring
Elevunders.10.
trinn - Støtte
hjemmefra
Elevunders.10.
trinn - Trivsel
Elevunders.7. trinn
- Andeleleversom
har opplevd
mobbing2-3
gangeri måneden
eller oftere (prose
Elevunders.7. trinn
- Elevdemokratiog
medvirkning
Elevunders.7. trinn
- Mestring
Elevunders.7. trinn
- Støtte hjemmefra
Elevunders.7. trinn
- Trivsel
Andelgodkjente
skolebygg

Omfangpå
tjenester
tilpasset
brukernes
behov

Alle skolebyggi kommunen
er godkjent.
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2017

Ønsket Oppnådd Beskrivelsemål
resultat resultat
2018

2,6

4,5

7,6

3,3

3,4

3,1

4,0

4,1

3,9

4,0

4,1

3,9

4,2

4,5

4,1

3,1

4,0

7,5

4,0

4,0

3,8

4,1

4,2

4,0

4,4

4,5

4,4

4,5

4,6

4,4

64,0 %

80,0 %

64,0 % Veienskolemistet
godkjenningi
2018.Det vil
sommeren2019
bli installert nytt
ventilasjonsanlegg.

Årsrapport2018

Overordnet
mål

Mål

Indikator

Tilstrekkelig
kvalitet

Grunnskolepoeng- målet er Grunnskolepoeng
å hevegjennomsnittlig
grunnskolepoeng.
Nasjonale prøver: målet er at Nasjonaleprøver 5.
Ringerikselevene
skalligge
trinn: Lesing
over landsgjennomsnittet
med henholdtil
mestringsnivåi lesing,
regningog engelsk.
Nasjonaleprøver 5.
trinn: Regning
Nasjonaleprøver 8.
trinn: Lesing
Nasjonaleprøver 8.
trinn: Regning
Redusereandel elevermed Andeleleveri
spesialundervisning
grunnskolensom
får
spesialundervisning
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2017

Ønsket Oppnådd Beskrivelsemål
resultat resultat
2018

41,0

41,5

40,9

48,0

50,0

49,0

49,0

50,0

48,0

50,0

50,0

50,0

49,0

51,0

49,0

8,1 %

7,0 %

8,1 %

Spesielletiltak barn og unge
Tjenesteområdebeskrivelse
Alle tjenester for barn og ungefra 0-23 år er organiserti sektor Barnog unge.Formåleter å øke
kvaliteten gjennomsamhandlingog samordningav tjenester og kompetanse.
Sektorensoverordnedemål er å se barnslæring,mestringog selvhjulpenhet i et livslangtperspektiv.De
kommunaletiltakene settesi stadigstørre grad sammenpå tvers av bådesektorerog tjenester. Påden
måten nåsflere bedre og tidligere.
De fleste barn og ungei Ringerikehar en trygg og god oppvekst.Allikevelfi nnesdet barn og ungesom
har utfordringer i oppvekst- og livssituasjon.Dette hengersammenmed kommunensfolkehelseprofil.

Utvikling og utfordringer
Avlastning,barneboligog utvidet skole- og barnehagetilbud
Frahøsten2018overtok sektor Helseog Omsorg boligeni Hvelven87. To av brukernesom tidligere
bodde i Hvelven87, flyttet da til nyetablert barneboligi Færden29.
23 barn haddeavlastningi institusjonpå Austjord.30 barn haddeprivat avlastning.Austjord
administrerteogsået helhetlig helsetilbud i hjemmet. Seksbarn haddehele sitt skoletilbudved
Austjord,og en elev haddedeler av sitt tilbud der. Ett barn haddebarnehagetilbudved Austjordto
dageri uken. I 2018solgtekommunenen skoleplassog et avlastningstilbudtil Hole kommune.Det ble
solgt en skoleplass,et barnehagetilbudog to avlastningsplasser
til Jevnakerkommune.Buskerud
fylkeskommunekjøpte to skoleplasserfor videregåendeskole.

Forebyggendehelsetjenester
Helsestasjonog skolehelsetjenesten
Det var betydeligflere ansatte i kommunensom i 2018takket ja til influensavaksinering
samt andre
yrkesrelatertevaksiner.Andelenansattesom tok influensavaksinedoblet segfra 2017til 2018,totalt tok
248 ansattevaksinen.I samarbeidmed Flyktningetjenestenbegynteen helsesykep
leier og en
flyktningkonsulentpå utdanningi Flex-Id (et bevisstgjøringskurs
for ungdommermed krysskulturell
oppvekst).Det blir arrangertgrupperfor å styrke identitetsfølelsehos ungdommermed to kulturer.
Gruppensom får tilbudet, er ungdommerpå Læringssenteret.
Enansatt i enheten styrket kompetanseni foreldreveiledning,De Utrolige Årene(DUÅ), slik at det er nå
fem ansattemed dennekompetansen.
Det er avvikletto kurs med til sammen24 foreldre, bådefor førskolebarnog skolebarn.Enhetenble
t ildelt prosjektmidlerfor å styrke helsetjenestenpå Hov- og Veienmarkaungdomsskole,hvor det har
blitt gjennomførtTankeviruskurs(mestringskursom hvordantankeneog oppmerksomhetenpåvirker
humøret og handlingenedine) for 10. klasse.Seksualundervisni
ng ble flyttet fra ungdomsskolene
til Ungdoms-helsestasjon
en. Det ble ogsågjennomførtfem temakvelderfor ungdom.
Ergo- og fysioterapeutenesøktemidler fra helsedirektoratetfor styrkingav tjenestenmed tre stillinger.
Tjenestenhar doblet tilstedeværelsenpå helsestasjonen.Det har blitt arrangert"Aktiv Skolevei"ved
flere skolerfor å stimuleretil økt aktivitetsnivå.Ergoterapeutenehar sammenmed Heradsbygda
barnehagegjennomførtet finmotorisk prosjekt – «Superklubben»,for skolestarterne.Videreble
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det gjennomførten stor kartleggingav fysiskaktivitet og kostholdi alle de kommunalebarnehagene.
Resultatetav prosjektetblir lagt frem våren2019.

Folkehelse
Frisklivssentralener en helsefremmendeog forebyggendehelsetjeneste.Målgruppen er de som har økt
risiko for, eller som har utviklet sykdomog trenger støtte til å endre levevanerog mestre
helseutfordringer.Det har blitt gjennomførtkurs i tobakksavvenning.I samarbeidmed Hole og Jevnaker
er det blitt gjennomførtsøvnkurs,"Sovgodt". I samarbeidmed NAVble det etablert kurstilbud i
belastningsmestring(«KIB»)og «Tankevirus».Frisklivssentralenavholdt kurs i mestringav nedstemthet
og depresjon(«KiD»)og kostholdkurset«BraMat for bedre helse».Det var god oppslutningrundt
kurseneog temaundervisningeneog vi opplevdeen økningi individuelleveiledningerog henvisninger
ved sentralen- totalt 150 deltakerei 2018.

Ensligemindreårigeflyktninger
Avdelingenhar ansvarfor oppfølgningav de ensligemindreårigeflyktningenesom ble bosatt fra 2016–
2018.Enhetenbegynteen nedbemanningsprosess
i 2018,med bakgrunni kommunestyrevedtakfra
desember2017om å ikke bosette flere ensligemindreårigeflyktninger. Avdelingener nå organisert
under Forebyggendehelsetjenesterbarn & unge/Folkehelse.Etter nedbemanningsprosessen
består
avdelingenav seksansattesom følger opp og veileder18 ungdommersom bor i egneboliger. Enheten
holder til i EllingM. Solheimsveiog har åpent hus for ungdommeneflere ettermiddagerog kvelderi
uken.

Barnevernstjenesten
Barneverntjenestenhar hatt en økningi antall meldingerfra 2017 (305)til 316 i 2018. Det er en stabil
mengdemeldingersom omhandlervold/seksuelleovergrep.I 2017kom det 66 meldinger,og i 2018var
det 67 meldinger.Barnevernstjenesten
mistenker fremdelesstore mørketall,men mener at blant
annet tettere besøkog kontakt med skoleog barnehagevil reduseredissemørketallenepå sikt.
Det er gjennomførttiltak som skalbidra til positiv endringi familiene,og gi større faglig trygghet for
ansatte i tjenesten.Det er utdannet 10 CircleOf Security(COS)veiledere,og fem ansattehar fullført
kurs i "barnesamtalen".Tiltakenebenyttesi foreldreveiledningsom gis individuelt eller i
grupper.Barneverntjenestenhar deltatt i tverrsektorielt prosjektarbeidsom har hatt som mål å heve
kompetansenom vold og seksuelleovergrep,og ser direkte resultat av dette arbeidet med 10 nye
saksbehandleresom har blitt kurset i håndteringav traumebevisstomsorg.
Barnevernstjenestennasjonaltog lokalt har vært utsatt for et stort fokus fra nyhetsmedierog sosiale
medier. Rutinerfor netthets ble politisk vedtatt i 2018,og flere saker har blitt anmeldt til politiet.
Barneverntjenestenhar etablert et ressursteamsom skalbidra til at flere får hjelp tidli gere.Tjenesten
ønskerå utføre tiltakene selv,for å redusereantall plasseringerutenfor hjemmet.
Barneverntjenestenhar hatt oppmerksomhetpå endringsarbeidi organiseringen,både for brukereog
ansatte.
Barnevernvakten,som ble startet opp som prosjekt i 2017,har bidratt til at barneverntjenesten har et
døgnåpenttilbud, i tillegg til at ansattei barneverntjenestenhar fått redusertettermiddag- og
kveldsarbeidet.Dette fører til større tilstedeværelsepå dagtid.
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Barnevernstjenestendeltar i «Aktiv i skole»som er et lavterskeltilbudfor ungdomi videregåendeskole
og i ungdomsteametpå NAV.Tjenestendeltar i ressursgruppeni prosjektet for lavinntektsfamilier.Vi
har fortsatt det tette samarbeidetmed skoleog barnehage,som har vært et fokusområdede sisteårene
for å kommeinn så tidlig som mulig i saker.

Spesialpedagogisk
tjeneste (SPT)
Det er fremdelesen økningi antall henvistesakertil SPT.Somi foregåendeår er det anmodet fra
tjenestenat barnehageneog skolenehenvisersakerpå systemnivå og så tidlig som mulig. Dette har
bidratt til at både PPTog spesialpedagogisk
team /Tidlig innsatsteam(Tit) har i større grad fått veiledet i
forkant av henvisninger.Likeveler det en økningpå ca. 7 % totalt i henvisningerpå spesialpedagogisk
hjelp/ spesialundervisning.
Sakerfra barnehagenehar gått noe ned (fra 46 til 42 nye saker),mens
skolenehar henvistmer i 2018 enn i foregåendeår (fra 138 til 156 nye saker).

KOSTRA

Netto driftsutgifter per
innbygger0-17 år,
barnevernstjenesten
Tiltak i alt. Andelbarn med
barnevernstiltaki løpet av året
Netto driftsutgifter til
forebygging,helsestasjons
- og
skolehelsetjeneste,
kroner pr.
innbyggere0-20 år
Netto driftsutgifter pr. innbygger
i kroner,
kommunehelsetjenesten

2018
13 515

2017
14 556

2016
11 384

4,6 %

5,1 %

4,9 %

3 064

3 054

2 486

2 273

2 230

1 989

Kommentartil KOSTRA
-tallene
Flereav tjenesteneinnenfor spesielletiltak barn og ungerapporteresi KOSTRA
-sammenhengsammen
med grunnskole,helseog omsorgeller barnehage.Vi velgerderfor å se spesieltpå barnevernog
kommunehelsetjenesteni dette kapitelet.
Det var i 2018en reduksjoni netto driftsutgifter pr innbyggeri aldersgruppen0-17 år. Ringerikehar
hatt høyedriftsutgifter til dennetjenestensammenlignetmed andre kommunerog kostragruppe13.
Blant annet skyldesdette at Ringerikehar hatt en høyereforekomstav levekårsutfordringerenn
sammenligningskommunene
og kostragruppen. Ringerikehar ogsåbosatt ensligemindreårige
flyktninger som vi ser gjorde et utslagpå driftsutgiftene fra 2016.I 2018 har enheten for enslige
mindreårigeflyktningervært gjennomen omstillingsprosess,
og dette vil blant annet være en av
årsakenetil at indikatorenviser en reduksjoni 2018.
KOSTRA
har i 2018gjort noen endringeri indikatorstrukturen for området "Barnevern".Det er derfor
valgt å se på en ny indikator for andelbarn med barnevernstiltak.Indikatoreni tabellen ovenfor viser
tiltak i alt (hjelpetiltak og omsorgstiltak).Andelenbarn med barnevernstiltakgikk ned i 2018.Andelener
noe høyereenn gjennomsnitteti kostragruppe13 og landet uten Oslo,men ogsåandelen
i kostragruppa(3,8 %)og landet uten Oslo(4,2 %)har gått noe ned i 2018.
Totalt mottok barnevernet336 meldingeri 2018,hvor 75 % av dissegikk til undersøkelse.Målt mot
antall barn med undersøkelseeller tiltak, har Ringerike20,2 årsverkå fordele dissesakenepå. Tidligere

Side17 av 39

Årsrapport2018
har Ringerikehatt færre årsverkå fordele sakerpå enn det landsgjennomsnittet,kostragruppe13 og
sammenligningskommuner
har hatt. I 2018 ligger Ringerikenoe høyereenn kostragruppen og landet
(uten Oslo),men på omtrent sammenivå som Gjøvik.
I 2017prioriterte kommunenressursertil helsestasjon
- og skolehelsetjenesten.
Det har vært liten
endringi netto driftskostnaderi tjenestenepr innbygger i alderen0-20 år. Antallet innbyggerei
aldersgruppenhar gått noe ned det sisteåret, men det er kun en liten endringpå 0,3 %.
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten
målt per innbyggerhar økt med 43 kr siden2017.
Ringerikeligger605 kr lavere enn landet uten Oslo,264 kr lavereenn kostragruppe13, og 668 kr lavere
enn Drammenkommune.Sammenlignetmed GjøvikliggerRingerike307 kr lavere.

Statusmålsettinger
Dekningsgradbarnevernstiltaki forhold til innbyggertall0-17 år
God ressursutnyttelse
Reduserebehovetfor langvarigeeller permanentetilbud fra barnevernet

Statusmål
Overordnet
mål

Mål

Dekningsgrad
Tidliginnsats
barnevernstiltak
ift.
innebyggertall017 år

Indikator

2017

Andelbarn med
barnevernstiltak
ift. innbyggere017 år

5,3 %

Ønsket Oppnådd Beskrivelsemål
resultat resultat
2018
5,5 %

4,8 % Rettelseav
indikator:
Indikatorenviser
andel barn i
barnevernet,
korrigert for
behov.
Andelenbarn i
barneverneter
gått noe ned i
2017.Dette vil gi
et positivt utslag
på nøkkeltallets
resultat.
Barnevernethar
de senere
årenehatt som
mål å snu
ressursbrukenfra
sent til tidlig i
barnetslivsløp.En
positiv reduksjoni
andelenbarn i
barnevernetkan
væreet resultat av
innsatsenpå tidlig
innsats.

God
Effektivarbeidsflyt
ressursutnyttelse

Andel
undersøkelser
med
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98,0 %

98,0 %

93,0 % Det har vært en
nedgangi
saksbehandlingstid
under
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Overordnet
mål

Mål

Indikator

behandlingstid
innen 3 måneder

2017

Ønsket Oppnådd Beskrivelsemål
resultat resultat
2018
tre måneder.
Resultateter
allikevelgodt over
gjennomsnitteti
landet (uten Oslo).
Landetuten Oslo
har et
gjennomsnittpå
88 % av
alle undersøkelser
som behandles
innen 3 måneder.
I følgelov om
barneverntjenester
skalundersøkelser
gjøressenest
innen tre
måneder.
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Kulturtjenesten
Tjenesteområdebeskrivelse
Ringerikekommuneskalleggetil rette for et aktivt og mangfoldigkulturliv. Vi skalsikre innbyggernes
mulighet for aktiv deltagelseog utøvelseav kultur, idrett og frivillighet. Dette gjøresbåde direkte og
indirekte. Direkte gjennomdrift og utvikling av Kulturskole,bibliotek, kursing,opplæringog opplevelser
for barn, ungeog voksne;samt indirekte gjennomtilskudd til organisasjoner,arrangørerog arealerbåde
innen kultur, idrett og friluftsliv.
Ringerikekommunehar en visjon om at det hos ossskalvære«Kultur for alle». For å gi kultur til alle må
tilbudet i kommunenværevariert, tilgjengeligog mangfoldig.
Kulturenhetenbestår av avdelingeneKulturskole,Bibliotekog Kulturadministrasjon.Enhetenhaddei
201822,5 årsverk.Dissefordeler segpå Bibliotek:9,4 årsverk,Kulturskolen:10,2 årsverkog
Kulturadministrasjonen:2,9 årsverk.
Driftsbudsjetteti 2018var på 27,5 millioner, og fordelt slik:

Kulturskolen
Kulturskolenunderviseri kunstfag,musikk,visuellkunst, teater, film og dans.
I tillegg har kulturskoleni 2018hatt gratis kulturopplæringpå skolenegjennomprosjektene«Splash»,
«Korpsi skolen»og musikk/dramai Velkomstklassen,
samt drevet Språkkafepå Biblioteket.
Undervisningenforegår bådei Kulturskolenslokaler i HønefossSentrumog ute på skoleri kommunen.
Totalt har 372 eleverfått kulturskoleundervisning,240 eleverhar fått korpsopplæringi skolenog 263
voksnefra 49 nasjonerhar deltatt en eller flere gangerpå språkkafé.

Biblioteket
Biblioteket har sitt hovedbiblioteki HønefossSentrum,filialer på Soknaog Nes,samt driver
Fengselsbibliotekpå RingerikeFengsel.BådeHovedbiblioteketog Soknabibliotek er Meråpent, med fri
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tilgangfor publikum utenom bemannetåpningstid.1 230 personerhaddetegnet meråpent-avtale i
2018,godt over målet.
Biblioteket huseren rekke arrangementer,bådegjennomå fasilitereandrestiltak og produsereegne
arrangementer.I 2018haddebiblioteket 186 arrangementermed 3 406 deltagere.
Biblioteket benyttesaktivt av alle deler av befolkningen,og har et utstrakt samarbeidmed ulike
kompetansemiljøerfor å sikreet kvalitativt godt og variert innhold.

Kulturadministrasjonen
Kulturadministrasjonenforvalter tilskudd, idrettsflateneog produsererkulturaktiviteter for barn, unge,
voksneog eldre.
GjennomDen kulturelle skolesekkenog Denkulturelle spaserstokkenfår alle barn, ungeog eldre
mulighet til å oppleveprofesjonellkunst og kultur. UngKultur Møtes (UKM)er et åpent
kulturarrangementfor ungdomskultur,InternasjonaltKulturArrangementRingerike(IKAR)arbeidermed
kulturelt mangfoldog deltagelse.Kulturenhetenhar prosjektledelsei oppgraderingav kulturminnet
Riddergården,arbeidermed Pilegrimsled,turskiltprosjekterog er aktiv samarbeidspartfor Idrettsrådet i
kommunen.Vi forvalter 5 idrettsflater fordelt på 3 lokaliteter, i tillegg leiesskolenesgymsalerut. Det er
fullt beleggpå idrettsflatene.
Sværtmangeav Kulturenhetensprosjekterog tiltak realiseresgjennomsamarbeidinternt og eksternt.
Bådemed offentlige, frivillige og private aktører.

Utvikling og utfor dringer
Kultur er livskvalitet
Kulturaktiviteteri Ringerikekommunerealiseresav frivillige, organisasjoner,næringsaktørerog
offentlige aktører.Det å delta i kultur-, idrett - og frivilligaktiviteter har stor betydningfor det enkelte
mennesketslivskvalitet og folkehelse.Deltagelseforebyggerutenforskap,bidrar til meningsutveksling
og meningsfullhet.Kommunenhar en viktig rolle i å leggetil rette for organisasjonsliv,idrett og kultur,
samt utforske muligheterfor uorganisertfritid og sosialemøteplasser.
Rapporterpå frivillighet og organisasjonsmedlemsskap
og kulturaktiviteter viser høy deltagelseblant
velstående,høyt utdannedeinnbyggere.Innbyggeremed lav utdannelseog lav inntekt deltar i mindre
grad. Dette gjelder uavhengigav etnisitet. Ungdomdeltar mindre enn før i organiserteaktiviteter.
Rapportenepeker på ulike årsakertil den segregertedeltagelsen.Sosiale/etablertefellesskap,økonomi,
og tradisjon/arv kan væremed på å opprettholde skillene.Frivillig.norapporterer om at de f leste som
rekrutteres til frivilligheten rekrutteres av vennerog alleredeer frivillig i andre sammenhenger.
Kultur, idrett og frivillighet har en stor betydningfor folks helseog livskvalitet.Derfor er det et svært
viktig fokus for Kulturenhetenå prioritere tiltak som ivaretar flere befolkningsgrupper,som leggertil
rette for ulike kulturuttrykk, og som sikrer allesrett til deltagelse.
Det er ogsåslik at Ringerikekommuneprioriterer kultur, idrett og frivillighet lavt i drift og investering.
Dette gjør at vi realiserertiltak i stor grad gjennomutradisjonelledriftsformer og ekstern
prosjektfinansiering.Gjennomdennemåten å jobbe på får vi utforsket og testet ulike tiltak.
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Utvalgte resultater
Ringerikekulturskoleer, som 1 av 3 norskekulturskoler, deltageri et skandinavisk
kulturskoleutviklingsprogram
i regi av Kulturrådet,NordiskMinisterråd og Kulturskolerådet.
«Kulturskolensom inkluderendekraft i lokalsamfunnet(KIL)». 10 utvalgte kulturskolerdeltar i
samarbeidet.RingerikeKulturskole har gjort segbemerketgjennombl.a. prosjektet «Splash», og har
blitt invitert til å presentereprosjektet i Larvikog Stockholm.
KulturPopUp2 –Kulturenhetensåpnekontor og kulturarena,januar-september2018.I samarbeidmed
RingerikeKultursenterkunne Kulturenhetentilby en åpenarbeidsplass,gratis visningsarenaog åpne
kurs. I periodenble det holdt over 50 arrangementer,bådemed kulturenhetensom arrangørog med
foreningerog ildsjelersom arrangører.Prosjektetble realisertgjennomfri bruk av lokaler,omfordeling
av arbeidsoppgaverog tett samarbeidmed interne og eksterneaktører.
Biblioteket deltok i 2018 i den nasjonaleog digitale Sommerles-kampanjenfor første gang– Det var god
interesseog deltakelselokalt. 260 sommelesereleste hver i snitt 8,4 bøker.–Totalt ble 2 178 bøkerlest i
perioden.
Hovedbiblioteketfikk i 2018 en scenemed lyd og lysutstyrtil arrangementene.Scenenble finansiert
gjennomeksterneprosjektmidlerfra Nasjonalbiblioteket.

KOSTRA
2018

2017

2016

2 032

1 214

1 021

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge
per innbygger

52

41

40

Netto driftsutgifter til folkebibliotekper innbygger

241

230

236

Netto driftsutgifter til kommunaleidrettsbyggper
innbygger

814

492

489

Netto driftsutgifter til kommunalemusikk- og
kulturskoler,per innbygger

227

177

177

Eleveri kommunenskulturskole

268

229

223

Netto driftsutgifter for kultursektoren(kroner per
innbygger)

Kommentartil KOSTRA
-tallene
Det er i regnskapetgjort avskrivningerpå kommunaleidrettsbyggmed 11,7 millioner kroner i 2018,mot
2,9 millioner i 2017.Det er ogsåavsatt 6,2 millioner kroner til overføringtil Ringeriksbadet(mva-krav) i
2018,i 2017var det ingenslik avsetning.Disseto posteneer hovedårsakentil at netto driftsutgifter for
kultursektorentotalt er vesentlighøyerepr. innbyggerenn i 2018enn i 2017.
Det er utbetalt noe høyeretilskudd til aktivitetstilbud til barn og ungei 2018,i forhold til i 2017.
Forutenavskrivningerpå kommunaleidrettsbygg,har det vært økte utgift er til strøm, fyring og
renholdstjenesteri 2018.
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Det ble i 2018igangsattnye tilbud i kulturskolensom har ført til flere eleverog høyerelønnsutgifter,
enn i 2017.Brukerbetalingenhar vært noe lavereenn forventet i 2018.

Statusmål
Overordnet
mål

Mål

Indikator

Brukermedvirkning

God brukermedvirkningi
kulturskolen

Andel
gjennomførte
elevsamtaler
Antall brukere
med "Meråpentavtale" - ny
indikator 2017
Antall barn

God
Økeantall brukeremed
ressursutnyttelse "Meråpent-avtale"

Tilstrekkelig
kvalitet

Økeantall eleveri
kulturskolen,målt i prosent
av antall barn i
grunnskolealder.
Økefagtilbudet i
kulturskolen

Antall fag
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2017

Ønsket Oppnådd Beskrivelse
resultat resultat mål
2018

87,0 %

86,0 %

86,0 %

720

900

1230

6,7 %

10,0 %

2

4

11,0 % Hvisman regner
med eleveri
korpsi skolen
blir tallet 18%.
5

Helseog omsorg
Tjenesteområdebeskrivelse
Helseog omsorgstjenesteneomfatter hjemmetjenester,rus- og psykiatritjenester,
institusjonshelsetjenester,
interkommunallegevakt,helsetjenester i fengselog transittmottak,
krisesenterdrift,miljørettet helsevern,sentralkjøkken,sosialetjenester organiserti NAV,
tildelingskontorog boligkontor.

Utvikling og utfordringer
2018 har helseog omsorgssektoreni Ringerikekommunehatt stort fokus på kompetansebygging
både
blant medarbeidereog ledere.I tillegg har stipendordningerblitt innvilget for å kunnemotivere til
relevant høyereutdanningsamt aktuell videreutdanning.
Ringerikekommunehar forholdsvishøyeutgifter til økonomisksosialhjelp. I 2018 er det satsetpå økt
bruk av startlån, etableringav aktivitetstilbud for ungepå sosialstønadog forsterket innsatsmot
lavinntektsfamilier. Dette for å kunnesnu trenden og øke mulighetenfor selvhjulpenheti et langsiktig
perspektiv.
Ringerike kommunebyggerfor fremtiden og det er flere store byggeprosjektersom er blitt vedtatt i
2018.Et nytt omsorgssenter«NyeHeradsbygdaomsorgssenter»skalstå klart til bruk i 2021,nye og litt
mindre omsorgsboligkompleks
skalstå klart i området rundt Hov gård i 2021. Intensjonsavtalenmed
VestreVikenom ny legevaktble inngått i 2018og planleggingsfasen
har vært preget av samarbeidog
hensiktsmessige
løsningerfor beggeparter.
I løpet av 2018 har alle ledernei helseog omsorgi Ringerikegjennomført et studium i økonomistyring
og kvalitetsledelse.
Ledernei helseog omsorghar i 2018utført en stor jobb for å tilpassesegrammene.Samtidighar de
utviklet tjenestene,lagt til rette for økt kompetansehos sine medarbeidere,arbeidet med tettere
samarbeid og samhandlingmellom enheteneog andre sektorer, sørgetfor kompetansedekningi driften,
sikret godedialogeri hverdagenemed tillitsvalgte og verneombud,drevet utviklingsprosjekterog alle
har bidratt til utvikling av eget lederteam.

Viktige hendelser
Nye Heradsbygdaomsorgssenter
I løpet av 2018 har planleggingenresultert i politisk vedtakom byggestarti 2019med antatt
ferdigstillelsei 2021.Omsorgssenter
et bestårav 64 omsorgsboligerfordelt på åtte boliggruppermed
åtte beboerei hver gruppe. I tillegg vil det bli et dagsentermed plasstil inntil 20 brukere,lokaler for
hjemmebasertetjenester, parkeringsanleggsamt garderober,arealerfor avfallshåndteringog
skittentøy,lagerog kjølekapasiteti kjeller.
Husbankenskrav/ønskerom å unngå institusjonspreger godt ivaretatt, samtidigsom ansattesbehovfor
effektiv logistikkog kommunikasjon/transportveierer hensyntatt.Bygningenskalframstå som et
hyggeligsted å bo, oppholdesegog arbeide.

Årsrapport2018

Ny legevakt
Kommunestyrethar vedtatt at ny legevaktskaletableresi nybyggi sykehusetsumiddelbarenærhet,når
dagensleieavtaleutgår. I den valgteløsningener legevakteni 1. etasjeog ambulansesentraleni
underetasjen.
Det er ingenvesentligeusikkerheteri prosjektet med tanke på økonomi.Planer fremkommeti
forprosjektet er langt fremskredneog godt forankret i brukergrupperog styringsgruppehvor ledelsen
fra VestreVikenhelseforetakog Ringerikekommunehar deltatt.

Hov øst
Etableringenav omsorgsboligenepå Hov øst, i henholdtil vedtatt skisseprosjekt,vil gi et meget godt
tilpasset, fr emtidsrettedeog driftseffektivt omsorgsbygg. I 2018ble det, som følgeav omdefineringav
målgruppen,mulig å øke antall enheter fra 18 til 21.
Den planensom nå er vedtatt baserersegpå minimumsløsninger med tanke på krav og føringerfra
Husbanken.
Prosjektetble utlyst på anbudsom totalentreprisesenhøsten2018,med oppstart ca. mars2019og
ferdigstillelsesommeren2020.

Økonomisksosialhjelp
Utgiftene til økonomisksosialhjelphar vært økendeover flere år. Mottakerne av økonomisksosialhjelp
mottar i gjennomsnittstønadi lengre tid enn i de fleste andre sammenlignbarekommuneri landet. NAV
har satt inn flere tiltak, men den forventedenedgangenhar likevel ikke kommet. Hovedårsakenetil at
utgiftene til sosialhjelphar økt i 2018er bl.a. at tiden man kan motta arbeidsavklaringspenger
(AAP)har
blitt kortet ned fra fire til tre år. Samtidiger mulighetenfor å forlengestønadeninnskjerpetbetydelig.
Ringerikehar hatt noe nedgangi AAP,men noe av reduksjonenhar medført dreiningover til økonomisk
sosialhjelpeller kvalifiseringsstønad.
Enannenhovedårsaker et stramt statlig tiltaksbudsjettsom har
ført til mindre overføringertil kommuneneog mindre tiltaksstønadtil aktuellemålgrupper.Personene
går derfor på sosialhjelpi stedet for å være på arbeidstiltak.Enrekketiltak er satt i verk for å motvirke
dissekostnadsdriverne.Ett av tiltakene som ble iverksatti 2018 er «Matchbox».Dette prosjektet,som
skalvare til våren 2019,er et aktivitetstiltak for ungesosialhjelpsmottakereunder 30 år. Navnet
Matchboxer valgt ut ifra at vi skalværeen arena,en møteplasshvor det leggesopp til å finne en match.
Menovadrifter Matchboxpå oppdragfor Ringerikekommuneog i samarbeidmed NAVRingerike.

Boligtjenesten- startlån
Når Ringerikekommunetildeler startlån, skjer dette med pant i den boligensom blir anskaffet.Klienten
betaler selvrenter og avdrag,og får på den måten mulighetertil å opparbeidesegegenkapitalog ta del i
den veksten som regionennå oppleverpå boligmarkedet.
Oppfølgingenav låneneforvaltesav Lindorff, og medføreringenkommunaleadministrativeoppgaver
utover selvetildelingsprosessen
og eventuelloppfølgingav klient/familien. Pr. i daghar kommunen
avsatt et «t apsfond»på kr. 530 000,-, men har aldri hatt behovfor å tapsførenoe på disselånene.
Pågangenetter startlån har vært stor, og for å kunne håndtereintensjonenei boligsosialhandlingsplani
tråd med husbankensføringer,samt den pågangboligtildelingskontoret registrerer,ble behovetfor
midler i 2018vurdert til å liggehøyereenn avsatte35 mill. kroner. Det ble derfor besluttet i 2018at
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startlånsordningenskulleutvidestil inntil 100 mill. kroner, for å dekkedet faktiskebehovfor startlån i
Ringerike kommune.

«Levehele livet» Meld. St. 15 (2017-2018)
I 2018ble det lansert en ny stortingsmeldingsom vil få store innvirkningerpå kommunentjenester til
eldre over 65 år. Dennestortingsmeldingenhar fem hovedområder:1) Et aldersvennligsamfunn,2)
Aktivitet og fellesskap,3) Mat og måltider, 4) Helsehjelpog 5) Sammenhengi tjenestene.Påhvert av
dissehovedområdenehar meldingeneksemplerog godeforslagtil hvilke tiltak en kan iverksettefor å
øke kvaliteten på tjenestene.Dennekvalitetsreformen har en estimert tidsaksepå fem år før den skal
være implementert i kommunene.Det vil si at 2018var preget av informasjonsarbeidom
stortingsmeldingen.
I forbindelsemed forarbeidertil reformen «Levehele livet» har kommunenkartlagt spisetideri alle
kommunensinstitusjonersom tilbyr langtidsopphold.Kartleggingenviser at alle institusjoneneserverer
fire faste måltid hver dag.Samtligeinstitusjonertilbyr mellommåltiderutenom dette, bådetil faste tider
og ved behov.Alle institusjonerserverer senmiddag,med unntak av en institusjonder pasienteneselv
har ønskettidlig middag.

Helhetlig pasientflyt (HPH)
Det er gjennomførten rekketiltak i sektorensom følgeav utviklingsarbeideti HPH-prosjektet.
Hensikteneer at overgangenemellom innleggelseog utskrivelsefra sykehusog eller korttidsopphold
skalsikresbedre.I samarbeidmed spesialisthelsetjenesten,
fastlegeog tverrfagliginternt, er det blitt
utarbeidet rutiner og prosedyrersom er implementert i organisasjonen.

Dagberedskap
Fremti l 2018gikk kommunensdagberedskappå rundgangmellom alle fastlegekontori kommunen.
Ringerikekommunehar omorganisert dette, slik at oppgavennå liggertil et fastlegekontor.Dette gir
enklerelogistikk,bedre tilgjengelighetog er mer forutsigbart både for pasientog tjenesten.

Forebyggendehjemmebesøk
Ringerikekommuneinviterer alle eldre over 75 år til en inspirasjonsdagfor å planleggefor, og
tilrettelegge for egenalderdom.Invitasjonenegikk ut til totalt 291 personerog 165 personerdeltok.
Temaenehar vært Generellinformasjon,Helse- og omsorgstjenestene,Frivilligsentralen,
Brannforebyggingi hjemmet, Fallforebyggingog Hjelpemidlerog velferdsteknologi.Evalueringerviser
veldigegodetilbakemeldingerfra deltakerne.

Morgendagensomsorg
Hele prosjekteti hjemmetjenestenHønefosshar nå vart i ca. tre år. Prosessenstartet med turnus- og
organiseringsfokus.
Underveishar fokus blitt kultur- og tjenesteutviklingmed påvirkningfra
heltidssatsingog helhetligpasientforløp.
I mars2018startet en ny arbeidstidsordningi hjemmetjenestenHønefossog denneordningenkalles
Ringeriksmodellen.Modellen innebærerbl.a. organiseringav personaleti to team, som hovedregel
ingen stillingsstørrelserunder 65 %,redusert ukentlig arbeidstidog ekstrafridagersom kompensasjon
for økte antall helgetimerog fleksibelandel av arbeidstiden.Det er faste fagdagerpå hvert av teamene
hvert år og de har ferieavviklingi tre puljer på sommerenfor å sikre nok kompetansepå jobb på alle
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tider av døgnetgjennomhele uken.Høsten2018ble ordningenevaluertog tilbakemeldingeneer
foreløpiggode.Det var behovfor en del justeringer,og disseer utført i 2018eller planlagtutført ved
start av årsturnusi mars2019.
Nestefasefor prosessener frem til mars2020.Begrunnelsenfor dette liggeri at kulturarbeid tar tid,
tålmodighetog tillit. Utviklingensom hjemmetjenestener inne i og skaldrive videre, er omfattende.
Hjemmetjenestenskalgå fra deltidskultur til heltidskultur – og det skalpregehele arbeidsmiljøet,
kvaliteten på tjenesteneog på den dagligeledelsenog strukturen. Det vil ta tid å etablere en forankret
struktur og kultur som skalrealiseremålsettingensom er satt.

Nytt Blikk Helseog omsorg
Morgendagensomsorgvar pilot for arbeidet med heltidskultur for hele kommunen.I 2018etablerte HR
et tverrsektorielt prosjekt med heltidskultur som tema – Nytt BlikkRingerikekommune.Det ble også
besluttet i 2018at hver sektor skulleha sinedelprosjekterunder hovedprosjektet.Dette ble gjort på
grunn av f orskjellenepå sektoreneog dertil forskjellerpå prosessarbeidetsom krevesfor hver sektor.
Helseog omsorghar en praksismed vikarbruksom genererermangekrav på stillinger.Enkeltfortalt vil
det si at vikarer som leiesinn på timer, kan kreve fast stilling på bakgrunnav det de har jobbet det siste
året eller de tre sisteårene.I helseog omsorgble det innvilget krav på ca. 22 årsverki 2018.Dette tallet
har vært stigendefor hvert år. Påbakgrunnav dennepraksisenble det besluttet at Helseog omsorg
skullestarte med to enheter (6 avdelinger)i første faseav delprosjektet.
Prosjektethar egendelprosjektlederog bistandfra KS-konsulentsom finansieresved OU-midler.
Prosjektethaddeoppstart i 2018og første fasefortsetter gjennom2019og t il 2020.

Trygghjemme
Kommunenhar et stort ansvarfor å sørgefor innbyggernessikkerheti forhold til brann. Mangeenheter
og sektorer deler på dette ansvaretmed hjemmel i flere lovverk.For å koordineredette arbeidet ble det
i 2018underskreveten avtale mellom sektorenei Helseog omsorgog Samfunn.Dette for å øke
sikkerhetenfor hjemmeboenderisikogrupperHøsten2018 ble avtaleninngått med gjensidigforpliktelse
til gjennomføring.Brannvesenethar tatt på segen særligstor rolle for å tilby kurs ti l de som jobber med
risikoutsattegrupper.

Ringerikskjøkken
I 2018ble det vedtatt en moderniseringav Ringerikskjøkken.
Påstarten av 2018var hovedleveransenfra Ringerikskjøkken
fokusert mot Helseog omsorg.I samarbeid
med tre av barnehagenei Hønefossble det på forsommerengjennomførten seksukersprøveperiode
med leveringav varm mat en dag/uke.Dette ble godt mottatt bådeav barna,personaletog foreldrene.
Denneordningenvidereføresog 11 kommunalebarnehager(totalt 700 porsjoner)fikk fra uke 35 i 2018,
levert varm lunsj en dag pr. uke fra Ringerikskjøkken.

Frivillighet
I 2018ble det ansatt en frivillighetskoordinatorsom skulleplanleggeog iverksetteulike tiltak i
frivillighetsøyemed. Tiltakenesom er planlagtog iverksatti 2018 er bl.a. babysangsom er et samarbeid
mellom Hønefossmenighetog Hønefosssykehjemhvor ulike generasjonermøtesog har en trivelig
stund sammen.Det er ogsåopprettet en aktivitetskalenderfor personermed tilrettelagte tjenester hvor
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bingo,kinokveld,bowling,badedagmed mer. I tillegg er det arbeidet med aktivitetsvennerfor personer
med demensog andre tiltak med planlagtoppstart i 2019.

Krisesenteret
Krisesentereter et bo- og samtaletilbudfor kvinner,menn og barn utsatt for vold eller trusler om vold i
nære relasjoner.Krisesentereti Hønefosser dimensjonertfor innbyggerei Ringerike,Hole,Krødsherad,
Modum, Sigdal,Jevnaker,Lunner,Gran,Vang,Etnedal,VestreSlidre,ØystreSlidre,Nord-Aurdalog SørAurdal kommuner.Det er er «fritt krisesentervalg»i Norge,slik at enhversom har behov kan oppsøke
krisesentereti Hønefoss.Det er ingen refusjonsrettmellom kommunenenår så skjer. Det liggeri et
krisesentersnatur at beleggetvolummessiger varierende.
Vi har de sistefem årenesett en nedgang,og dette er gledeligdersomdette speileren reduksjoninnen
vold i nære relasjoner.Tallenefor 2018indikerer imidlertid at beleggeter på vei opp. Bl.a.er
dagbrukergruppenøkende.
Enmidlertidig reduksjoni beleggethar gitt større muligheterfor forebyggende arbeid i krisesenterets
regi. Tilgjengeligeressurserhar vært nyttet til foredragut mot barnehager,skolerog diverseandre
arenaersom barnevern,flyktningstjenester,psykiskhelseog organisasjoner/foreninger,møter i «Aktiv
jobb i skolen»,møter og arbeid i «Voldsgruppa»og ungdomsgrupper.

Legevakta
For Legevaktenhar 2018vært preget av høy aktivitet bådeinnenfor ordinær legevaktog Pro ACT
(verktøyfor tidlig identifiseringav sykdomsutvikling).Pro ACTinstruktørenehar undervisthelsepersonell
i kommunenei dagskursi tillegg til at mangehar fått oppfriskningskurs.Det har vært arrangert
nettverkssamlingerfor Pro ACT- kontakter på enheteneog Pro ACT-fagdag.
Det er gjennomførten rekkekompetansehevendetiltak for medarbeidernei løpet av 2018, bl.a.
akuttmedisinkurs,vold- og overgrepshåndtering,oppfriskningav kompetanseinnen nødnett, HLRopplæring,brannopplæringm.m.

Kvalitetsutvalg
Kvalitetsutvalgethar hatt totalt 11 møter og behandlettotalt 63 saker.

MKS-samlinger
To gangeri året avholder Helseog omsorgfellessamlingfor alle MKS-gruppenei sektoren.Hverenhet
har en MKS-gruppesom skalsamhandleom Miljø, Kvalitetog Sikkerhetpå arbeidsplassen.
Gruppene
består av enhetsleder,avdelingsledere,plasstillitvalgteog verneombud.I 2018 ble disseavholdt i mars
og november.
I år har temaenevært bl.a. Vold og Trusler,Kompetansesatsingen,
Helhetligpasientforløp,
Morgendagensomsorg,Kunnskapsbasert
praksis,Handlingsprogrammet,
Nytt Blikk-prosjektet,
Arbeidsgiverpolitikkenog Etiskeretningslinjer.

Kompetentemedarbeidereog ledere
Stipendordningfor egneansattesom skalbli sykepleiereog vernepleiereer videreført med tre
sykepleierstudenter.I 2018 er det totalt 21 som er i et utdanningsløp.
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I alt 24 ansattevar i gangeller startet i en videreutdanningeller masterutdanningi løpet av 2018.
Alle gis en del økonomiskstøtte. Femav medarbeidernehar studert demensog alderspsykiatri.
Eksameni økonomistyringog kvalitetsledelseved Høgskoleni Innlandet,15 stp. er avlagt39 ledere og
rådgivere.
I 2018var det 32 helsefagarbeiderlærlinger.
Bruk av metoden «Hendelsesbasert
analyse»er evaluert ved bruk av en spørreundersøkelse.
Metoden er tatt i bruk i de fleste enheter. Kriseteametbenytter alltid metoden.
Ambulerendeteam-forebyggingbarn og unge
Det tverrsektoriellesamarbeidetble igangsattfor å veiledefamilier til barn og ungemed sammensatte
behov. Samarbeidetfortsetter og videreutviklesi året som kommer.

Interkommunalt velferdsteknologiprosjekt
Ringerike,Holeog Jevnaker kommunehar gjennomførtet pilotprosjekt innen velferdsteknologi.Det har
dreid segom innføringav digitale konsultasjoner,bruk av videokonferansesom møtearena,digitalt
tilsyn og bruk av medisindispenser.Det har vært en eksternprosjektleder.
Prosjektet ble reorganisertfør nyttår for å videreføres- og utviklesi 2019,da med kommunal
prosjektleder.

Tilsyn
I 2018har det vært gjennomførtflere tilsyn med kommunalehelsetjenester.Avdelingpsykiskhelseog
rus og Navhar hatt tilsyn fra fylkesmannenvedrørendetjenester til personermed samtidig
rusmiddelproblemog psykisklidelse.Det har ogsåvært gjennomførttilsyn i Hvelven85 fra
arbeidstilsynetom vold og trusler og et tilsyn i tjenester til utviklingshemmedei Hvelven89 og 87 med
tilrettelagte tjenester.

KOSTRA
Netto driftsutgifter pleie og omsorgi prosentav kommunenstotale netto
driftsutg.
Netto driftsutgifter, pleie og omsorgpr. innbygger80 år og over
Andelensosialhjelpsmottakerei alderen20-66 år, av innbyggerne20-66 år
Gjennomsnittligstønadslengdemottakere 18-24 år
Andelmottakere med sosialhjelpsom hovedinntektskilde
Brutto investeringsutgiftertil boligformålper innbyggeri kroner
Kommunaltdisponerteboliger per 1000 innbyggere
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Kommentarertil KOSTRA
-tallene 2018
Indikatorennetto driftsutgifter pleie og omsorg(PLO)i prosent av kommunensnetto driftsutgifter viser
hvor stor andelav de frie inntektene som går til PLO. Andelenhar økt med 0,2%.
Netto driftsutgift PLOper innbygger80 år og over har en økningsom tilsvarer lønns- og prisvekst.
Andelensosialhjelpsmottakerei alderen20-66 år i i forhold til innbyggerei sammealdersgruppehar
holdt segstabil.
Den gjennomsnittligestønadslengdenfor mottakere av økonomisksosialhjelp18-24 år er noe redusert.
Det har vært et mål over tid å reduseredenne,og nå er det en bevegelsei riktig retning.
Andel mottakeremed sosialhjelp som hovedinntektskildehar økt fra 44,5%i 2017til 48,4%i 2018.Både
antall med sosialhjelpsom hovedinntektskildeog totalt antall mottakere av sosialhjelphar økt, men
antall med sosialhjelpsom hovedinntektskildehar økt forholdsvismer. Økningener fra 442 til 491.
Brutto investeringsutgifterper kommunaltdisponertbolig er økt fra 47 til 151 per innbygger.Større
investeringsutgifteri 2018enn i 2017,med Heradsbygdaomsorgssenter,Hov øst omsorgsboligersom de
største.
Kommunaltdisponerteboliger per 1000innbyggereer 21 og uendret fra 2017.

Statusmålsettinger
Bruker-medvirkning
Fravær
God ressursbenyttelse
Ledelse
Medarbeiderskap
Tilstrekkeligkvalitet
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Samfunn
Tjenesteområdebeskrivelse
Sektorsamfunnhar ansvarfor forvaltning,drift og utbyggingav Ringerikekommuneseiendomsmasse
og infrastruktur, byggesak,oppmålingog landbruksamt å ivareta beredskapog sikre liv og helsenår
uønskedehendelseroppstår.Fra01.08.18har ny strategi og utviklingsavdelingovertatt ansvaretfor
samfunnsutviklingog planarbeid.Sektorenhar likevel hatt fokus på å bidra til at kommunenmøter
vekst- og utviklingsmulighetenepå en god måte
Sektorenskalha høy grad av profesjonalitetog enhetene skalfokuserepå å væreeffektive,
kostnadsorienterteog å leggetil rette for et godt samarbeidsklimai kommunen,med innbyggereog
andre eksterneaktører.Det jobbeskontinuerligmed utvikling og forbedringav tjenesteneog
samhandlingeninternt og eksternt.
Samfunner organiserti enheteneMiljø- og arealforvaltning,Tekniskforvaltning,Tekniskdrift, Utbygging
og Brann- og redningstjenesten.

Utvikling og utfordringer
Miljø- og arealforvaltningenhar i løpet av 2018 jobbet med et utviklingsprosjek
t for å utvikle
organisasjonskulturen,
interne arbeidsprosesser
og forbedret kvalitet i tjenestene.Prosjektetavsluttes
vinteren 2019.
Ringerikekommunekjøpte våren2018Hensmoveien19, tidligere Menova,for å samlokaliserede
teknisketjenestene.Planleggingenav flytteprosessenble igangsatthøsten2018.Alle vil være på plass
i nytt byggi løpet av 2019.
Været har vært utfordrende i året som gikk, med snørikog kald vinter. Dette medførte store ekstra
kostnaderinnenfor brøyting,bortkjøring av snøog strøing.Konsekvensen
ble noe redusert
veivedlikehold.
Enekstremvarm og tørr sommermedførte økte energikostnaderog økt kostnadtil beredskapi
forbindelsemed forebyggingav skogbrann.
Det har vært en betydeligøkningi strøm- og energiprisenei 2018,noe som har medført vesentligøkning
i kostnadenefor kommunen.Dette til tross for energieffektiviseringeni kommunen.
Det har vært fokus på kompetansehevingi sektoren.Seksrenholderegjennomførteog bestod
fagbrevopplæring.IKTopplæringer gjennomført, en til en, blant nestenalle fagarbeiderneved Teknisk
drift via HAPRO.Det manglerfortsatt 34 renholderesom ikke har fått gjennomførtopplæring,og dette
planleggesgjennomførti 2019.I tillegg har to ansattegjennomførtet masteremnei ledelseog
innovasjonved USN.
Det jobbesmed å få nye Kilemoenvannbehandlingsanlegg
som godkjentprøvestedfor fagbrevinnen
kjemiprosessfaget.
Det er et sammensattbilde av utfordringer vi ser fremover. Vi vil bli stilt ovenfor endredekrav,
forventningerog problemstillinger,som vil medføreandre måter å jobbe på. Rammebetingelserendrer
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segog vi må tilpasseossslik at vi klarer å møte fremtidensbehov innenfor våre tjenester på en mer
effektiv måte.
Brann- og redningstjenestenjobber med prosjektersom er tidkrevendeog omstendelige.Eksempelvis
"Trygghjemme" og enkeltetilsyn gjennomføresi andre former enn tidligere. Det er lenger intervall
mellom tilsynsbesøk,sidenressursenebrukesder det er størst behov,hos risikogruppene.
Utbyggingsenhetenhar mangeinvesteringsprosjekteri gangog skali gangmed mange

Utvalgte resultater
Tekniskforvaltning har i løpet av 2018,oppgradertfem broer. Dette er en viktig del av infrastrukturen
for tungtransportog skogsnæringen.
Tekniskforvaltning og drift har nådd sin målsettinginnenfor rensingav avløpsvanni 2018.
Det har vært en positiv energieffektiviseringog nedgangi faktisk forbruk pr. kvm. i 2018.
Brann- og redningstjenestenhar besøkt8 033 husstanderi forbindelsemed feiing, tilsyn og aksjon
boligbrann.Det er utført 108 tilsyn med særskiltebrannobjekt,samt gjennomført53 kurs og 32 besøk
på skoleri forbindelsemed kalenderundervisning.

Viktige begivenheter
Enstor endringfor sektorenvar overføringav samfunnsutviklerrollenog planarbeidtil ny strategi og
utviklingsavdeling.Det har vært fokus på en god prosessog på å etablereet godt samarbeidmed den
nye avdelingen.
I januar tok Utbyggingog Miljø og arealforvaltningi bruk de nye kontorlokalenei Fossveien7-9. Ved
utgangenav året var det tre enheter med tilhold i Fossveienog mer enn 65 personersom har
arbeidsplassensin i Fossveien.

Av Investeringsprosjektersom ble åpnet var:
Ringerikevannverk.
Anleggetleverer vann til Hønefosssentrum og omegnog leverervann til ca. 24 000 personeri dag.
Anleggeter bygd for å kunneleveretil 60 000 personer.
Nesvannverk.
Vannverketleverervann og brannvanntil Nestettsted. Vannverketer bygd med vannbehandling,
vannbassengog nødstrømsaggregat. Vannverketleveretrygt og helsemessiggodt drikkevann.
Nesog Soknabrannstasjoner
Det er byget og åpnet to identiskebi-brannstasjonerfor deltidsmannskaper.De nye brannstasjonene
tilfred sstiller de strengeHMSkraveneog de har fått godeog brukervennligelokaler.
Nytt hjelpemiddellager
Nytt hjelpemiddellagerble etablert i tidligere idrettsbyggved Austjordbo- og behandlingssenter.
Lagerethåndtererhjelpemidleri kommunenmed nødvendigkurs- og kontorfasiliteter,samt
visningleilighetfor velferdsteknologi
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Prosjektersom er startet opp i 2019 er:
Ullerål skole (Anleggsutførelse)
Hov ungdomsskole- oppstart prosjektering
Nesskoleprosjekteringog utførelse
Heradsbygdaomsorgssenter (anleggsutførelse)
Hov øst og vest omsorgsboliger(prosjekteringog anleggsutførelse)
Legevaktog ambulansesentral(anleggsutførelse)

KOSTRA

Netto driftsutgifter brann og ulykkesvern,sum funksjon338 og 339
Avløp,driftsutgifter per innbyggertilknyttet kommunalavløpstjeneste
Vann,driftsutgifter per tilknyttet innbygger
Boligkorrigerte brutto driftsutgifter i 1000kr funksjon265
Korrigertebrutto driftsutgifter til administrasjonslokalerpr kvadratmeter
Korrigertebrutto driftsutgifter til førskolelokalerpr kvadratmeter
Korrigertebrutto driftsutgifter til institusjonslokalerpr kvadratmeter
Korrigertebrutto driftsutgifter til kommunaleidrettsbyggpr kvadratmeter
Korrigertebrutto driftsutgifter til kulturbyggpr kvadratmeter
Korrigertebrutto driftsutgifter til skolelokalerpr kvadratmeter
Netto driftsutgifter i kr pr innbyggerkommunaleveier og gater
Gjennomsnittligsaksbehandlingstid
for opprettelseav grunneiendom, kalenderdager
Gjennomsnittligsaksbehandlingstid
for byggesakermed 3 ukersfrist, kalenderdager

2018
29 580
1 364
785
53 814
818
1 643
1 259
2 576
474
780
930
14
8

2017
27 653
1 225
692
51 104
685
1 755
1 502
1 967
376
693
816
18
13

2016
25 147
1 099
657
53 040
645
1 525
1 394
1 902
14
801
705
20
9

Kommentartil KOSTRA
-tallene
Netto driftsutgifter brann og ulykkesvernhar fra 2017til 2018 hatt en økningpå kr 1 927 mot en
tilsvarendeøkningfra 2016til 2017 på kr 2 506. Det er lønnsutgiftersom er årsak.Den tørre sommeren
2018medførte flere utrykningerog dermedhøyerekostnadertil mannskap.
Driftsutgifter per tilknyttet inn byggerpå avløpog vann er stigendei perioden2016-2018.Økningen
skyldeshovedsakeligstore investeringerinnenfor vann- og avløpssektoren.Inntil 2018har det innenfor
både vann og avløpblitt byggetselvkostfondsom har dempet noe av gebyrøkningen.Fra2019og videre
fortsetter det med store investeringer,spesielt innen avløp,og selvkostfond vil rullere og brukesopp.
Korrigertebrutto driftsutgifter bolig relaterer segi hovedsaktil husleieutgiftertil Ringerike
boligstiftelsenog i tillegg kommer ogsåutgifter til vaktmesterog renhold samt driftsutgifter som strøm,
fjernvarme,kommunaleutgifter, serviceavtaleretc. Årsakentil økningfra 2017til 2018 er i hovedsak
høyerehusleiefra Ringerikeboligstiftelse.
Samletvar korrigerte brutto driftsutgifter til formålsbyggper kvadratmeteri 2016 kr 6 281, i 2017kr
6 978 og i 2018kr 7 550. Økningfra 2017til 2018var mindre enn fra 2016til 2017.Det brukesmindre på
lønn. Det er markant økningpå energi,strøm, fjernvarmeog bioenergi.Utgiftsøkningensamletvar
likevel mindre fra 2017til 2018enn fra 2016 til 2017.
Netto driftsutgifter i kroner per innbyggerøker fra 2017til 2018men kommunenhar fortsatt et større
etterslep på veivedlikehold.Nivået liggerbetydeligunder definert vedlikeholdsnivåi Hovedplanvei som
ble vedtatt av kommunestyreti 2017.
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Gjennomsnittligsaksbehandlingstid
for opprettelseav grunneiendomsamt for byggesakermed 3 ukers
frist reduseresytterligere i 2018; en meget positiv utvikling. Å få behandletsin byggesakmed 3 ukers
frist er nå nede i 8 kalenderdager.

Statusmål

Overordnet
mål

Mål

God
Brann- og
ressursutnytte redningstjenestenskal
lse
bistå personelleller
dyr i nød i løpet av de
frister som er gitt i
forskrift

Indikator

2017 Ønsket
resulta
t 2018

Oppnådd Beskrivelsemål
resultat

Brann- og
Tilfredss Tilfredss Tilfredsstillen Ringerikebrann- og
redningstjenestenskal
t.
t.
de redningstjenesteskal
bistå personelleller
væreutrustet og
dyr i nød i løpet av de
innehakompetansepå
frister som er gitt i
de utfordringer som
forskrift
samfunnetkan
oppleve.
Ringerikebrann- og
redningstjenestehar
stort fokus på
kompetanse,og på å
tilegne segdette før
problemene/utfordring
ene oppstår.

Energieffektivisering

Tilstrekkelig
kvalitet

Energieffektivisering

2

5

0,6 Nybyggog
rehabiliteringhar
medført økt
oppvarmetarealog økt
energiforbruk.
Unormalvarm
sommer,har medført
at varmepumperog
ventilasjonsanleggene
har kjørt døgnetrundt
for å kjøle ned
byggene.Til tross for
dette har kommunen
faktisk hatt en
effektiviseringpå 0,6%.

Vanntappå nettet skal Vanntappå nettet skal
reduseresårlig
reduseresårlig

45

40

45 Vanntapetpå nettet er
fortsatt en meget stor
utfordring, pga høy
alder på store deler av
ledningsnettet.

Alle
investeringsprosjekt
skalleveresi henhold
til oppdragsbestilling

85

90

90 Med bakgrunni dato
for mottatt
bestilling og
fremdriftsplanså
leveresbyggprosjekti
henholdtil plan. Vi har
noen Va prosjekt som
ikke holder
fremdriftsplanmen
totalt sett leveres90%
av investeringene
innenfor plan

Alle
investeringsprosjekt
skalleveresi henhold
til oppdragsbestilling
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Andelfullført,
digitaliseringav
byggesaksarkiv

Andelfullført,
digitaliseringav
byggesaksarkiv

22

60

Andelgjennomførte
oppstartsmøter som
går over fristen (21
dager).Forutsetterat
der foreligger
tilstrekkeligmed
innleverte
dokumenter.

Andelgjennomførte
oppstartsmøtersom
går over fristen (21
dager).Forutsetterat
der foreligger
tilstrekkeligmed
innleverte
dokumenter.

Andelkontroller
innenfor jord/skog
som ikke er
gjennomførtetter
lovkrav(5 % jord og
10%skog)

Andelkontroller
innenfor jord/skog
som ikke er
gjennomførtetter
lovkrav(5 % jord og
10%skog)

50%

<10%

50 Det har vært endringer
i forskrift om
behandlingav private
forslagtil
detaljreguleringetter
plan- og bygningsloven,
slik at kommunens
egenmålsettingom 21
dagersfrist ikke lenger
er relevant.Dette siden
det stilles strengere
krav til dokumentasjon
ved oppstart enn
tidligere.

20

0

54 Innenfor jord er det
utført 7 av 30
kontroller. Etter
tørkesommeren2018
ble ressurserprioritert
til å behandlesøknader
om erstatning
for avlingssvikt.
Innenfor skoger det
utført 55 av 80
kontroller.

<5%

<3%

2 En liten andel saker
gikk over fristen i 2018.

0

0

0 Ingensakersom har
gått over fristen i 2018!

11

11

10 Byggesakbrukte i snitt
mindre enn 10 dag er i
gjennomsnittpå alle
delegerte vedtak.For
byggesakermed tre
ukersfrist så er det i
snitt 8 dageri
saksbehandlingstid.

Antall dageri
saksbehandlingstid
for
sakeretter jordlov og
konsesjonslov

20

15

40 I 2018 ble det
behandlet14
konsesjonssaker
og 16
jordlovssaker.Noen
enkeltsakerhar vært
krevendeog har svært
lang
saksbehandlingstid.

Brann- og
Brann- og
redningstjenestenskal redningstjenestenskal
ha et høyt servicenivå ha et høyt servicenivå

20

20

50 Det kom i 2018 inn
rundt 50 klager,som i
all hovedsakskyldes

Andeloppmålingssaker Andeloppmålingssaker
som går over fristen
som går over fristen
(16 uker)
(16 uker)
Andelsalgav
Andelsalgav
eiendomsinformasjon eiendomsinformasjon
som går over fristen (7 som går over fristen (7
dager)
dager)
Antall dagerfra
Antall dagerfra
byggesøknad
byggesøknad
(komplett) er mottatt
(komplett) er mottatt
til vedtak er fattet
til vedtaker fattet

Antall dageri
saksbehandlingstid
for
sakeretter jordlov og
konsesjonslov

Side36 av 39

72 Fremdriftener god og i
henholdtil fastsatt
plan, til tross for en del
sykefravær.
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ut i fra antall klagerpå
saksbehandling,
hendelser,feiing og
tilsyn. Målt i antall
klager.

ut i fra antall klagerpå
saksbehandling,
hendelser,feiing og
tilsyn. Målt i antall
klager.

Tekniskforvaltningog Tekniskforvaltningog
Tekniskdrift skal
Tekniskdrift skal
leverei henholdtil
leverei henholdtil
TjenesteleveranseavtalTjenesteleve
ranseavtal
ene
ene
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innføringenav
hyttefeiing / gebyr.
Brann- og
redningstjenestenhar
et høyt servicenivå.
0

100

100 Tjenesteleveranseavtal
e har blitt utført som
avtalt i 2018.
Avtalenvil være
gjenstandfor
evalueringi 2019.
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Folkevalgteog revisjon
Tjenesteområdebeskrivelse
Ringerikekommunestyresetter hovedutvalgsmodellen
med formannskapsom fast utvalg for plan- og
økonomisaker,og tre hovedutvalg.De tre hovedutvalgeneer innen helseog omsorg,oppvekstog kultur,
og miljø og arealforvaltning.I tillegg har kommunenkontrollutvalg,eldreråd,råd for
funksjonshemmede,ungdomsrådog integreringsråd.
Kommunenhar ordfører i 100 % stilling og varaordføreri 50 % stilling.

Fordelingav representanterper parti
Parti
Arbeiderpartiet
Høyre
Fremskrittspartiet
Venstre
SosialistiskVenstreparti
Senterpartiet
KristeligFolkeparti
Miljøpartiet De Grønne
Solidaritetslista

Kommunestyret
17
11
4
2
2
4
1
1
1
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5
3
2
1
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Administrasjonog fellestjenester
Tjenesteområdebeskrivelse
Ringerikekommunestyresadministrativt gjennområdmannenstrategiskeledergruppe.
Fellesadministrasjonen
skalleggetil rette for virksomhetsstyringav hele kommunenog skalbidra til
oppnåelseav overordnedemål og delmål som er definert i rådmannensgrunnlagsdokument.
Administrasjonenhar et gjennomgåendefagansvarfor virksomhetenog bestårav følgendefagområder:
•
•
•
•
•
•

Økonomi,lønn, innkjøpog IKT
HRog fellestjenester(arkiv,servicetorgog politisk sekretariat)
Kommunikasjon
Kommuneadvokat
Samfunnssikkerhet
og beredskap
Skattog kommunalinnkreving

Viktige begivenheter
I 2018ble det vedtatt ny arbeidsgiverpolitikkfor 2018 - 2022.Samtidigfikk vi nye verdier, Nyskapende,
Ærlig,Respektfull(NÆR).Viktigeinnsatsområderi arbeidsgiverpolitikkener, arbeidsmiljø,ledelse,
kompetanse,kommunikasjonog "tenke nytt" (innovasjon).
Ringerikekommunehar over flere år satsetmye på kompetansefor ledere og medarbeidere.I 2018ble
det gjennomførtmangekompetansetiltakfor ansattei alle sektorer.Spesieltkan nevnesat mangeav
våre egnemedarbeiderehar fullført fagopplæringog fått fagbrev, totalt 25, dette gjelder blant annet
innen helsefag,barne- og ungdomsfagog renhold. Andre prioriterte områderhar vært tilbud om grunnog videreutdanningmed stipendordninger,fagligekurs og oppdateringer,nettverk med videre. I 2018
ble det gjennomførttiltak med styrkingav den digital kompetansehos medarbeidere,spesieltinnen SFO
og tekniskdrift (vaktmester,renhold).Dette arbeidet vil videreførestil helse- og omsorgssektoren
.
Videreer det startet et arbeid med å gjennomføre tiltak for å øke den generellekompetanseninnen
digitaliseringfor alle medarbeidereog ledere.
Ringerikekommuneprioriterer høyt arbeid med kvalitet. Gjennomtilsetting av ny kvalitetssjefarbeides
det systematiski alle sektorermed å etablere god systematikkfor blant annet oppfølgingav avvik.
Konkretetiltak på overordnet nivå i tillegg til spesifikketiltak i de ulike enhetenefor å følge opp de mest
forekommendeavviker gjennomført.Blant annet er det utarbeidet en egenoverordnet prosedyrefor
vold og trusler i arbeid.
Arbeid med å sikreansattemulighet til å arbeidei fulle stillinger er i gang.Det er gjennomførtet
prosjekt i hjemmetjenestenhvor det er etablert nye arbeidstidsordningersom leggertil grunn større
stillinger,økt kompetanseog bedre kvalitet i tjenesten.Det arbeidesvidere med tilsvarendetiltak innen
helseog omsorgi tillegg til skole- og barnehagesektoren.
I 2018ble Ringerikekommunesnye nettsider lansert.
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