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Økonomi 
 

Administrative budsjettkorreksjoner 
Fram til 1.kvartal 2020 er det gjort administrative korrigeringer mellom sektorer, jfr. 
Økonomireglementet, kapittel 5.2.3. Korrigeringene per 1.kvartal er i henhold til punkt 3 og 5 i kapitlet.   

Nedenfor er en oversikt over hvilke korrigeringer som er gjort. 

 

 

Totaloversikt - prognose 

 
Beløp i 1000 Budsjett 

hiå 
Regnskap 

hiå. 
Oppr. 

Bud. 
Budsjett 

2020 
Årsprognose Prognose 

årsavvik 
Sentrale inntekter -496 074 -480 616 -1 779 060 -1 779 060 -1 779 060 0 
Netto finansutgifter og inntekter 36 760 30 601 153 150 153 150 143 150 10 000 
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner -2 603 0 32 771 32 771 42 771 -10 000 
Overført til investeringer 0 0 0 0 0 0 
Til disposisjon -461 916 -450 015 -1 593 139 -1 593 139 -1 593 139 0 

Folkevalgte og revisjon 2 887 2 386 10 823 11 025 11 025 0 

Administrasjon og fellestjenester 29 708 38 523 100 000 100 301 103 301 -3 000 

Strategi og utvikling 11 428 12 660 42 868 43 296 43 296 0 

Utdanning og familie 178 307 169 254 645 734 644 759 650 759 -6 000 

Helse og omsorg 178 808 181 564 648 405 656 251 675 251 -19 000 

Teknisk, kultur og idrett 47 747 50 254 172 632 170 656 170 656 0 

Selvkost -4 087 -15 215 -74 442 -70 977 -67 853 -3 124 

Avsetninger, overføringer 19 912 -5 167 47 118 37 828 47 828 -10 000 

Skatt og rammetilskudd 0 13 0 0 0 0 

Sum disponering 464 708 434 272 1 593 138 1 593 138 1 634 262 -41 124 

       

Merforbruk -/mindreforbruk + 2 792 -15 743 -1 -1 41 123 -41 124 

Fra  sektor Til sektor Beløp Beløpet gjelder

Helse og omsorg Utdanning og familie 2 311 000 Flytting av en bruker fra BPA til  hjemmetilbud barn

Utdanning og familie Helse og omsorg 5 187 000 Overføring av budsjettramme til  Hvelven 87 bofellesskap

Teknisk, kultur og idrett Selvkost 5 219 372 Rammekorreksjon som følge av forskriftsendring selvkost

Teknisk, kultur og idrett Selvkost -2 589 543 Rammekorreksjon som følge av forskriftsendring selvkost

Teknisk, kultur og idrett Folkevalgte 120 000 Budsjettmidler 17. mai komite flyttet

Utdanning og familie Teknisk, kultur og idrett 47 000 Eff.krav Kulturtjenesten feilplassert HP2020-2023

Avsetninger, overf. Strategi og Utvikling 150 000 Spillvarmeprosjekt, KS 60/19. 

Avsetninger, overf. Folkevalgte og revisjon 82 000 Justert budsjett i  fht. nye pensjonssatser

Avsetninger, overf. Administrasjon og fellestj. 301 000 Justert budsjett i  fht. nye pensjonssatser

Avsetninger, overf. Strategi og Utvikling 278 000 Justert budsjett i  fht. nye pensjonssatser

Avsetninger, overf. Utdanning og familie 1 854 000 Justert budsjett i  fht. nye pensjonssatser

Avsetninger, overf. Helse og omsorg 4 970 000 Justert budsjett i  fht. nye pensjonssatser

Avsetninger, overf. Teknisk, kultur og idrett 820 000 Justert budsjett i  fht. nye pensjonssatser

Avsetninger, overf. Selvkost 835 000 Justert budsjett i  fht. nye pensjonssatser
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Sentrale inntekter 

 
Beløp i 1000 
        
 Rev. bud 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik i % 
hiå. 

Oppr. bud. Rev. bud. 
2020 

Prognose Avvik 
i kr 

Frie disponible inntekter        
Andre generelle statstilskudd -4 230 -4 450 5,2 % -20 466 -20 466 -20 466 0 
Skatt på eiendom -18 971 -19 025 0,3 % -57 000 -57 000 -57 000 0 
Skatt på inntekt og formue  -234 412 -215 568 -8,0 % -857 800 -857 800 -857 800 0 
Ordinært rammetilskudd -238 461 -241 572 1,3 % -843 794 -843 794 -843 794 0 

Sum Frie disponible inntekter -496 074 -480 616 3,1 % -1 779 060 -1 779 060 -1 779 060 0 
 

 
Skatt på eiendom 
Skatteinngangen knyttet til eiendom er nå i samsvar med budsjettert. Det er indikert at man 
grunnet Covid-19 situasjonen vil gi utsettelse på betaling av eiendomsskatt, det er uttalt at det 
kun er snakk om en utsettelse, og ikke en nedsettelse. Det vil kunne påvirke de terminvise 
betalingene, men ikke totalbeløpet.  
Det rapporteres derfor med prognose lik budsjett.  

Skatt på inntekt og formue  

Prognose fra skatteoppkreveren pr. mars i samsvar med budsjett. 

Ordinært rammetilskudd 

Ordinære rammetilskudd forventes å bli som budsjett.  

 

Finansinntekter og -utgifter 

 
Beløp i 1000 
        
 Rev. bud 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik i % 
hiå. 

Oppr. 
bud. 

Rev. bud. 
2020 

Prognose Avvik i kr 

Finansinntekter/-utgifter        
Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0,0 % -7 000 -7 000 -7 000 0 
Renteinntekter og utbytte -2 924 -2 182 -25,4 % -35 950 -35 950 -39 150 3 200 
Avdrag på lån 28 070 23 443 16,5 % 126 400 126 400 126 400 0 
Renteutgifter, prov. og andre 
finansutgifter 

11 614 9 340 19,6 % 69 700 69 700 62 900 6 800 

Sum Finansinntekter/-utgifter 36 760 30 601 16,8 % 153 150 153 150 143 150 10 000 
 

 
Gevinst finansielle instrumenter 
 
Fossefondet:  
Markedsverdien på Fossefondet var ved inngangen til året 156,9 millioner kroner. Etter en god start på 
året begynte aksjemarkedet fra slutten av februar å falle kraftig og fallet fortsatte i mars, med en total 
nedgang hittil i år på 10,26 %.   
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Renteinntekter og utbytte 

Utbytte fra Ringerikskraft forventes å være stabile, ingen endringer i prognosen foretas på dette 
tidspunktet.  

Bokførte renteinntekter startlån er 2,2 millioner kroner per 1. kvartal 2020. Prognosen økes med 3,2 
millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett, til 8,5 millioner kroner.  

Renteutgifter, prov. og andre finansutgifter 

Prognosen for renteutgifter startlån økes med 3,2 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett, til 
8,5 millioner kroner.  

Prognosen for renteutgifter investeringsgjeld reduseres med 10 millioner kroner. Dette som følge av 
rentenedsettelser og i tillegg en lavere investeringsprognose totalt sett.. 

 

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene 

 
Beløp i 1000 
        
 Rev. bud 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik i kr 
hiå. 

Oppr. 
bud. 

Rev. bud. 
2020 

Prognose Avvik i kr 

Avsetninger og bruk av avsetninger        
Til ubundne avsetninger 0 0 0 43 186 43 186 53 186 -10 000 
Bruk av ubundne avsetninger -2 478 0 -2 478 -9 915 -9 915 -9 915 0 
ERIGO FS 6/19 -125 0 -125 -500 -500 -500 0 
Til ubundne avsetninger KS 192/19 0 0 0 0 0 0 0 
Netto avsetninger -2 603 0 -2 603 32 771 32 771 42 771 -10 000 

Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 0 0 
 

 
 

Til ubundne avsetninger 
Foreløpig foreslås redusert prognose for renteutgifter investeringsgjeld, avsatt til disposisjonsfond. 
Prognosen for avsetninger er derfor økt med 10 millioner kroner. Budsjettmidlene på finansområdet 
totalt sett må opprettholdes. Det er ennå tidlig på året og usikkerhet knyttet til hvordan markedet vil 
utvikle seg. 
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Kommunens tjenesteområder 
 

Folkevalgte og revisjon 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Tjenesteområder Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik i % 
hiå. 

Oppr. 
bud. 2020 

Rev.  
bud. 2020 

Siste 
prognose 

Avvik 
prognose 

        
10-Folkevalgte og 
revisjon 

2 887 2 386 17,3 % 10 823 11 025 11 025 0 

Sum 2 887 2 386 17,3 % 10 823 11 025 11 025 0 

 
Det forventes det ingen avvik i forhold til budsjett. 

 

Administrasjon og fellestjenester 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Tjenesteområder Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik i % 
hiå. 

Oppr. 
bud. 2020 

Rev. bud. 
2020 

Siste 
prognose 
inkl lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 
20-Administrasjon og 
fellestjenester 

29 708 38 523 -29,7 % 100 000 100 301 103 301 -3 000 

Sum 29 708 38 523 -29,7 % 100 000 100 301 103 301 -3 000 

 
Sektorens prognoser anslår et mulig samlet merforbruk på 3 millioner kroner.  
 
1,6 millioner kroner av dette gjelder IT. Årsaken til avviket er tapte inntekter, og økte kostnadene for 
leie av kommunikasjonslinjer - på grunn av krav til økt båndbredde og nyetableringer rundt i 
kommunen. 
Øvrig avvik på 0,4 mill kroner er forventet på sentral stab og økonomienhetene. 
  

Strategi og utvikling 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Tjenesteområder Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik i % 
hiå. 

Oppr.  
bud. 2020 

Rev.  
bud. 2020 

Siste 
prognose  

Avvik 
prognose  

 
25 – Strategi og utv. 11 428 12 660 -10,8 % 42 868 43 296 43 296 0 

Sum 11 428 12 660 -10,8 % 42 868 43 296 43 296 0 

 

Det forventes det ingen avvik i forhold til budsjett. 
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Utdanning og familie 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Tjenesteområder Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik i % 
hiå. 

Oppr. 
bud. 2020 

Rev.  
bud. 2020 

Siste 
prognose  

Avvik 
prognose  

 
30-Utdanning og familie 178 307 169 254 5,1 % 645 734 644 759 650 759 -6 000 

Sum 178 307 169 254 5,1 % 645 734 644 759 650 759 -6 000 

 
Det meldes et samlet avvik på 6 millioner kroner i sektoren.  

Avviket skyldes flere elever med sammensatte behov i skolene og en økning i 
spesialpedagogiske tiltak i barnehage. Det er også et merforbruk knyttet til enheten for enslige 
mindreårige.  
 

Helse og omsorg 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Tjenesteområder Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik i % 
hiå. 

Oppr. 
bud. 2020 

Rev.  
bud. 2020 

Siste 
prognose  

Avvik 
prognose 

 
40-Helse og omsorg 178 808 181 564 -1,5 % 648 405 656 251 675 251 -19 000 

Sum 178 808 181 564 -1,5 % 648 405 656 251 675 251 -19 000 

 

Sektoren melder et prognostisert merforbruk for året på 19 millioner kroner.  

Avviket skyldes økte driftsutgifter knyttet til ressurskrevende brukere, i tillegg til vanskeligheter med 
gjennomføring av planlagte tiltak for å holde budsjett. 

  

Teknisk, kultur og idrett 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Tjenesteområder Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik i % 
hiå. 

Oppr. 
bud. 2020 

Rev.  
bud. 2020 

Siste 
prognose  

Avvik 
prognose  

 
50-Teknisk, kultur og 
idrett 

47 747 50 254 -5,3 % 172 632 170 656 170 656 0 

Sum 47 747 50 254 -5,3 % 172 632 170 656 170 656 0 
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Sektoren totalt melder prognose tilsvarende budsjett. 

Tiltaket "Gratis hall-leie" gir et inntektstap på 122 000 kr som forventes kompensert i budsjettet i 2. 
kvartal.  

Sektoren for øvrig melder ingen avvik. 

 

Selvkost 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Tjenesteområder Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik i % 
hiå. 

Oppr. 
bud. 2020 

Rev. bud. 
2020 

Siste 
prognose 
inkl lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 
51-Selvkost -4 087 -15 215 -272,2 % -74 442 -70 977 -67 853 -3 124 

Sum -4 087 -15 215 -272,2 % -74 442 -70 977 -67 853 -3 124 

 
Det meldes et merforbruk på selvkostområdet på 3,1 millioner kroner relatert til vann/avløp/slam.  

Plan, byggesak, utslipp og oppmåling 
Inntektene hittil gir ikke grunnlag for si at vi ikke vil nå årets budsjetterte inntekter for utslipp og 
byggesaker. Med forbehold om nedgang i byggeaktiviteten pga koronavirus osv, ligger vi an til å nå 
budsjett. 
Når det gjelder oppmåling og plan/regulering er ingen grunn til å anta at vi ikke kommer til å nå de 
budsjetterte inntektsmålene. På oppmåling har vi lav saksinngang for tida, men det er fortsatt tidlig på 
året, så dette kan ta seg opp. 

Budsjett 2020 
Budsjett for alle selvkostområdene er satt opp i etter møte med beregning fra EnviDan i september 
2019. På dette tidspunkt var det ute høringsforslag om endring av selvkostforskriften noe som ble godt 
ivaretatt for kommunen totalt ut i fra høringssvar fra EnviDan til departementet. Høringssvaret til 
EnviDan til den foreslåtte endringer i selvkostforskriften var følgende: 
§ 2 Selvkost: Presisering av at relaterte salgsinntekter skal godskrives gebyrgrunnlaget EnviDan er svært 
positive til at § 2, andre ledd, presiserer at salgsinntekter i tilknytning til produksjonen av 
selvkosttjenesten skal redusere gebyrgrunnlaget. Det er flere eksempler på kommuner som i dag holder 
slike salgsinntekter utenom selvkostkalkylen. Dette kan for eksempel være salg av drikkevann til andre 
kommuner eller behandling av andre kommuners septikk. Ofte blir slike inntekter regnskapsført på 
funksjon 320 Kommunal næringsvirksomhet. Vårt inntrykk er at det er svært beskjedne, om noen, 
kostnader som tilordnes disse inntektene. Denne praksisen kan medføre at brukerne dobbeltbeskattes. 
Bestemmelsen i § 2 vil i så måte virke begrensende på en slik, etter vår mening, uheldig praksis. 

Ringerike kommune har til og med 2019 fulgt den praksis at inntektene for behandling av andre 
kommuners septik ble hold utenfor selvkostkalkylen og ført på funksjon 320 Kommunal 
næringsvirksomhet. Dette er det ikke lenger anledning til fra 2020.Selvkost ligger som en egen sektor og 
da forslag til ny selvkostforskrift ble vedtatt og iverksatt 01.01.2020 medførte det at to ansvar på 
Teknisk forvaltning, sektor Teknisk, kultur og idrett, måtte flyttes til selvkostområdet. Dette fikk direkte 
påvirkning på kalkyle for avløp og slam. Merforbruket relaterer seg i all hovedsak til dette. 
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Prognose 2020 
Prognose for 2020 er meldt i henhold til budsjett satt opp i september 2019 men det er på det 
rene at blant annet redusert kalkylerente vil medføre redusert bruk av fond ev større 
fondsavsetninger. Prognose for volumnedgang sier også at budsjettert inntektsnivå for vann og avløp er 
for høyt satt. Dette får samme virkning som redusert kalkylerente. I prognose for 1. kvartal er det for 
tidlig å si hva effekt for prognose blir på årsbasis men det jobbes med å få en totaloversikt over 
selvkostområdene vann, avløp og slam og vi vil komme tilbake til dette i 2. kvartalsrapportering. 
 

Avsetninger, overføringer 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000        
Tjenesteområder Rev. bud. 

hiå. 2020 
Regnskap 
hiå. 2020 

Avvik i % 
hiå. 

Oppr. 
bud. 2020 

Rev.  
bud. 2020 

Siste 
prognose  

Avvik 
prognose 

 
70-Avsetninger, 
overføringer 

19 912 -5 167 125,9 % 47 118 37 828 47 828 -10 000 

Sum 19 912 -5 167 125,9 % 47 118 37 828 47 828 -10 000 

 
Her meldes det et samlet negativt avvik på 10 mill kroner i forhold til budsjett.  

Avviket knytter seg til reduserte statlige overføringer i forhold til flyktninger/asyl på omlag 1 million 
kroner, og ett stort effektiviseringskrav som det p.t. ikke er funnet tiltak på.  

På dette området følges utviklingen nøye fremover. Avsetninger til Klp pensjonens reguleringspremie 
mv. ser ut til å bli lavere enn opprinnelig budsjettert.  Dersom det også blir et rimeligere lønnsoppgjør 
enn forventet, kan utgiftene bli lavere enn avsetningen som ligger i budsjettet nå. Foreløpig meldes det 
ikke et positivt avvik i forhold til disse to postene. 

 
 
 
Status bosetting av flyktninger 
Kommunen har etter anmodning fra IMDi vedtatt å bosette 25 flyktninger i 2020. I tillegg kommer 
eventuelle familiegjenforeninger.  

 
 

 
  



1. kvartals rapport 2020 
 

Side 9 av 22 

Status investeringsprosjekter 
 

Folkevalgte og revisjon 

 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett    

Investering Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Forbruks 
% i år 

Årsprognose  Kommentar 

Oppgradering FS-
salen og KS-salen 

4K-2020 2 500 27 1,1 % 2 500 Prosjektet er i planleggingsfasen 
 

Sum  2 500 27  2 500  
 

 
 
 

Administrasjon og fellestjenester 
 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett    

Investering Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Forbruks 
% i år 

Årsprognose  Kommentar 

IKT - Investeringer  0 796 100,0 % 0 Se 0701 da det er overført dit. 
 

IT felles 
infrastruktur 

4K-2020 4 187 0 0,0 % 3 700 Etterslep på gjennomføring av inv. plan til nå i 
år, pga. manglende kapasitet til å gjennomføre og 
Korona situasjon gjør det ekstra utfordrende. 
OBS! Dette prosjektet må videreføres årlig, 
eller inntil det foreligger alternativ finansiering. 
 

Nytt sak- og 
arkivsystem ACOS 

4K-2020 3 900 0 0,0 % 4 000  

Nødvendige 
branntiltak 
rådhuset 

4K-2020 2 000 0 0,0 % 2 000 Prosjektet er ikke startet 
 

Ombygging 
Ringerike rådhus 

4K-2020 3 832 3 671 95,8 % 0 Prosjektet er på det nærmeste avsluttet. Det 
gjenstår noen arbeider som å ferdigstille to 
garderober i underetasje. Dette er satt litt på vent 
som følge av Covid-19 og at Rådhuset da stengte 
dørene. 
 
Overforbruk skyldes bestillinger som følge av 
avdekking av feil og mangler i bygget blant annet 
utskiftning av el skap som ikke lå i inne i prosjektet. 
 

Sum  13 919 4 467  9 700  
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Strategi og utvikling 
 
 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett    

Investering Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Forbruks 
% i år 

Årsprognose  Kommentar 

Byutvikling 4K-2022 15 000 0 0,0 % 15 000  

Sykkelbysatsing LØPENDE 3 163 16 0,5 % 1 000  

Sum  18 163 16  16 000  
 

 
 

 
Utdanning og familie 
 
 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett    

Investering Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Forbruks 
% i år 

Årsprognose  Kommentar 

Benterud skole  12 036 2 183 18,1 % 0  Skolen er ferdigstilt. Det gjenstår opparbeidelse 
av  kunstgressbane og  gangsti ved banen 
som utføres sommeren 2020. Gjenstår også noe 
fakturering vedrørende sambruksvei.. 
 
Årsprognose anslått ca 5 mill kr. 
 

Hov 
ungdomsskole 
med idrettshall 

4K-2022 52 595 1 373 2,6 % 50 000 Prosjektet har vært ute på anbud og evaluering av 
tilbydere pågår nå og skal være ferdig i mai 2020. BP2 
sak til kommunestyret i juni  med planlagt oppstart 
av rivearbeider på Hov U skole og bygging av ny skole 
som starter til høsten. 
 
Tilbudene som er kommet inn ligger over beregnet 
avsetning..  Det jobbes i forhandlingsfasen med å 
skaffe seg albuerom før samhandlingsfasen og mest 
mulig prising av mulige kostnadsreduksjoner.   
 
 

Hønefoss 
barnehage 
(inventar og 
oppgradering) 

 403 0 0,0 % 0 Status: i henhold til plan. 
 

IKT - 
barnehage 

4K-2020 1 034 0 0,0 % 500 Investeringer i barnehage går som planlagt. 
 

IKT - Skole LØPENDE 1 623 0 0,0 % 2 000 Merforbruk 2019, og ytterligere merforbruk dersom 
alle nye 1. klassinger skal få ny Chromebook. 
 

Lekeplassutstyr 
barnehager 

4K-2022 2 000 0 0,0 % 2 000 Planlagt og fordelt, iverksettes så snart forholdene 
tillater det. 
 

Nes skole ny 
barneskolefløy 

4K-2021 16 994 1 162 6,8 % 16 650 Anbudskonkurranse er gjennomført og entreprenør 
skal innstilles og sum totalprosjekt ligger under 
totalbudsjettet. 
Prosjektet følger oppsatt økonomi og fremdriftsplan  
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 Årets budsjett    

Investering Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Forbruks 
% i år 

Årsprognose  Kommentar 

Oppgradering 
barnehager 

LØPENDE 1 553 22 1,4 % 1 000 Dette er planlagt utført i tidsrommet Mai-September 
 

Oppgradering 
skolebygg 

LØPENDE 7 344 481 6,6 % 7 000 Status: i henhold til plan. 
 

Ullerål skole 
med idrettshall 

4K-2020 109 991 27 280 24,8 % 108 000 Prosjektet går etter oppsatt økonomi og 
fremdriftsplan. 
Planlagt overtagelse i juni 2020 med testdrift frem til 
august 2020 hvor skolen skal tas i bruk 
 

Utbedringer 
Tyristrand 
skole 

4K-2020 5 450 0 0,0 % 5 450 anbudskonkurranse på vinduer og entreprenør er 
hentet inn. 
 

Sum  211 023 32 502  192 600  
 

 
 

 
Teknisk, kultur og idrett 
 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett    

Investering Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Forbruks 
% i år 

Årsprognose  Kommentar 

BRR - Biler og 
redningsverktøy 

LØPENDE 2 507 220 8,8 % 0 På grunn av korona-utfordringer på bilfabrikk er 
det usikkert når de nye skogbrannbilene blir 
levert. BRR jobber med å få info fra fabrikk. 
 

Energi, inneklima, 
overvåkning, sikring 

LØPENDE 2 454 642 26,1 % 2 000 Prosjekter i gang på Tyristrand skole, Vang Skole 
og Hallingby skole er i gang og går etter planen 
Vang har blitt billigere enn budsjettert, 
Hallingby ser ut til å bli dyrere.  
 

Etablering av 
ladepunkter elbil 

4K-2021 3 000 0 0,0 % 3 000 Jobber med prosjektet. Må få en felles 
ladestrategi også med tjenestebiler. Oppstart 
etter sommeren. 
 

FDV-system 4K-2020 2 500 0 0,0 % 2 000 Nytt FDV system er planlagt innkjøpt i løpet av 
2020. Prosessen har stoppet noe opp pga 
Korona situasjonen 
 

Kjøp av eierseksjoner 
i Ringerike 
kultursenter 

4K-2020 33 388 0 0,0 % 33 500  
 
 
 
 
 

Kommunale veier LØPENDE 15 173 0 0,0 % 15 000 Prosjekter går som planlagt. Oppstart med 
entreprenører er ca 1. mai. 
 
Havikveien, Lageshalveien og Loveien har 
inngått kontrakt med entreprenør. 
 
Jonsrudveien gjennomføres med egne 
mannskaper. 
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 Årets budsjett    

Investering Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Forbruks 
% i år 

Årsprognose  Kommentar 

Kommunale veilys 4K-2023 1 000 0 0,0 % 1 000 Prosjekt som planlagt. 
 
Råtekontroll og internkontroll er bestilt på deler 
av vårt gatelys nett. 
 

Nettbrett til Renhold 4K-2020 600 4 0,6 % 600 Prosjekt går som planlagt. 
 

Parkering - utskifting 
10 P-automater 

4K-2020 1 500 0 0,0 % 1 500 Prosjekt går som planlagt. 
 
P-automater er bestilt. 
 

Riddergården 
oppgradering og 
sprinkling 

4K-2020 5 191 12 0,2 % 4 850 Motatt tilbud er over avsatt ramme 
 
Vi vurderer alternative løsninger og kommer 
tilbake med politisk sak 
 

Teknisk drift - 
Maskinpark 

LØPENDE 1 000 0 0,0 % 1 000 Prosjekt går som planlagt. 
 

Trafikksikkerhetstiltak 4K-2023 2 000 0 0,0 % 2 000 Prosjekt går som planlagt. 
 
Planlagte tiltak er nye fartsdumper, oppmerking 
og belysning i noen områder for å bedre 
trafikksikkerheten. 
 

Sum  70 313 877  66 450  
 

 
 
 
Helse og omsorg 
 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett    

Investering Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Forbruks 
% i år 

Årsprognose  Kommentar 

Helse - 
Inventar/medisinsk 
utstyr 

LØPENDE 3 250 499 15,4 % 3 250  

Heradsbygda 
omsorgssenter 

4K-2021 270 562 48 842 18,1 % 228 700 Gjeldende budsjett er på kr 499 775 094,- 
 
Totalprognose pr. 15.04.20 er på kr 
413 172 305,- 
 
Årsprognosen for 2020 er kr 200 000 000,- 
 
Prosjektet følger oppsatt økonomiplan etter 
kontrakt men er blitt ca 62 dager forsinket i 
henhold til fremdriftsplan. Dette skyldes 
endringer som i hovedsak er generert av Helse 
og omsorg og er i hovedsak utvidelse av 
hjemmetjenesten 
 
Det foreslås å ta ned budsjett rammen fra kr 
499 775 094,- til kr 430 000 000,-. Dvs. et nedtak 
på kr 69 775 094,- 
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 Årets budsjett    

Investering Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Forbruks 
% i år 

Årsprognose  Kommentar 

Prosjektet har startet fase 2 av inn heising av 
massiv tre på del 2 og har startet med 
grunnarbeider/støping på del 3.  Prosjektet 
følger kvalitetsplanen som er satt 
 

Hjelpemiddellageret 
/ velferdsteknologi 

4K-2023 2 500 0 0,0 % 2 500  

Hov vest 
omsorgsboliger 

4K-2020 28 440 230 0,8 % 27 700 Totalbudsjettet for Hov foreldrekonsept er kr 
31 000 000,- . 
 
Total prognose pr. 15.04.20 er kr 31 000 000,-. 
 
Prosjektet er under utførelse og følger oppsatt 
økonomiplan. 
 
Fremdriftsmessig er man ltt etter plan men man 
prøve å hente dette inn. 
 
Års prognose for 2020 er 22 000 000,- 
 

Hov øst 
omsorgsboliger 

4K-2020 97 293 7 193 7,4 % 81 500 Totalbudsjett for Hov øst omsorgsboliger kr 
133 700 000,- 
 
Av dette utgjør ca. 6,5 MNOK avsetning for 
kostnad til infrastruktur tiltak som skal overføres 
til prosjektet med infrastruktur i Hov Allee. 
Godkjent kostnadsramme for selve 
byggeprosjektet er kr 127 200 000 MNOK. 
 
Totalprognose pr 15.04.2020 kr 112 363 381,-. 
 
Årsperiodisering 97 293 111 
 
Årsprognose for 2020 er kr 80 000 000 
 
Prosjektet er under oppføring og er ca 1 uke 
etter omforent fremdriftsplan, Det ligger an til 
at prosjektet kan bli ytterligere forsinket som 
følge av Covid 19 og mannskapsutfordringer..  
 

Oppgradering 
helse- og 
omsorgsbygg 

LØPENDE 2 051 36 1,7 % 1 900 Flere oppdrag satt på vent (Hvelven 85-
varmestyring og Tyribo-hovedtavle). Se på 
mulighet for omprioritering i samråd med 
kommunalsjef helse. Dette skyldes 
begrensninger på helsebygg i forbindelse med 
Coronatiltak 
 

Parkering Austjord 4K-2020 3 180 4 0,1 % 3 180 Ikke startet opp pr  dato men rivningsarbeid er i 
ferd med å sendes ut  
 

Ringerike legevakt 
og 
ambulansesentral 

4K-2020 77 815 11 295 14,5 % 73 100 Totalbudsjett for ny legevakt er kr 106 000 000,- 
 
Totalprognose pr 15.04.20 er kr 88 500 000,- 
 
Årsperiodisering for 2020 er satt til kr 
73 100 000. Årsprognose for 2020 er kr 
56 956 230,- dette er en økning fra februar. 
Dette skyldes at etterslep fra 2019 er lagt til i 
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 Årets budsjett    

Investering Estimert 
ferdig 

(kvartal) 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Forbruks 
% i år 

Årsprognose  Kommentar 

prognosen.   Det er fremdeles en god økonomisk 
situasjon for prosjektet. 
 
Prosjektet følger oppsatt økonomiplan og er pr 
15.04.20 ca. 2 uker forsinket etter omforent 
fremdriftsplan.  Dette vil bli mer da prosjektet 
har hatt utfordringer med bemanning i forhold 
til Covid 19.  
 
Planlagt ferdigstillelse er september 2020 
 

Ringerikskjøkken - 
produksjonskjøkken 

 3 549 3 901 109,9 % 0 Ringerikskjøkkenet er ferdigstilt og anlegget er 
tatt i bruk. 
 
årsprognose 4 048 940 
 
Merforbruk på  ca 500 000 kr skyldes i 
hovedsak  bestilling av eget renseanlegg som er 
nødvendig for produksjonskjøkkenet. og som 
ikke var tatt med i utgangspunktet 
 

Sum  488 640 71 999  421 830  
 

 
 
 
Selvkost 
 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett    

Investering Estimert 
ferdig 

(kvarta) 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Forbruks 
% i år 

Årsprognose  Kommentar 

Digitale vann- 
målere 

4K-2022 8 243 470 5,7 % 2 000 Mindreforbruk grunnet restriksjoner i 
forbindelse med korona 
 
 

IT sikkerhet på 
styringssystemer 
VAR 

4K-2021 2 000 0 0,0 % 2 000 Det tar tid å starte arbeidet, 
kartleggingsarbeider er godt i gang. Investering 
vil være ferdig i 2021 som planlagt. 
 
 
 

Monserud 
renseanlegg 

4K-2020 19 281 6 569 34,1 % 3 600 Monserud ra nærmer seg ferdigstilling. Det er 
ikke satt på avløpsvann på renseanlegget da 
man har hatt reklamasjoner mot 
byggentreprenør på lekkasjer i bassenger som 
har ført til forsinkelser. I tillegg har situasjonen 
rundt Covid 19 også ført til noen forsinkelser. 
 
Lekkasje tetting pågår og det er forventet at 
oppstart med påslipp av avløpsvann på det nye 
anlegget vil skje tidligst medio mai. 
 
Total budsjett er kr 360 000 000,- 
 
Totalprognose er kr 364 280 697 
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Rev. 
bud. 
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hiå 

Forbruks 
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Årsprognose  Kommentar 

 
Årsperiodisering 2020 kr 19,3 mill inkludert 
overførte midler fra 2019. 
 
Årsprognose kr 23 494 040,- 
 
Overforbruk på kr ca 5 mill i henhold til 
prognose og det forventes at denne kan bli 
høyere som følge av utfordringene rundt 
lekkasjetetting . 
 
Avviste kostnader i sluttoppgjøret for 
entreprise B1 Bygningsmessige arbeider er ikke 
inkludert i prognosen. Det er egen rapportering 
på dette. 
 

Overføringsledninge
r Åsa - Monserud 

4K-2020 12 921 7 687 59,5 % 14 000 Totalbudsjett er på kr 77 500 000 
total prognose er på kr 78 915 700,- 
Dette er et avvik på kr 1 415 700,-.  Dette 
skyldes arbeider med grunnerverv og  arbeider 
med pumpetasjoner 
 
Alt er ferdigstilt med unntak av noen mindre 
arbeider på Åsa øst  
 
Årsprognose 2020 er lik årsramme 2020 kr 
13 825 737,-  
 

Sanering Nes i Ådal 
etappe 2 

4K-2020 13 160 220 1,7 % 12 000 Anbudskonkurranse er gjennomført og 
entreprenør innstilt og igang med arbeider 
Prognose lik ramme.  
 

Styresystem Nes RA 
og Monserud RA 

4K-2020 14 873 33 0,2 % 14 500 Prognosen for 2020 er usikker, da nødvendige 
tiltak og fremdrift er uviss. Budsjettet for 2020 
er ca. kr 14,9 mill. inkl. overførte midler fra 
2019. Prosjektet har blitt forsinket som følge av 
forsinkelse på prosjekt 15013. 
Forprosjektrapport om nødvendige tiltak er 
forventet å foreligge i begynnelsen av mai. Pga. 
forsinkelsen vil ikke prosjektet bli sluttført i 
2020. Det vil dermed være aktuelt å overføre 
deler av årets budsjett til 2021. 
 

Tandberglia / 
Tandberghøgda 

4K-2020 800 0 0,0 % 800 Dette er en kostnad som er avtalt at 
kommunen skal dekke i forbindelse med 
utbyggingsavtale på Tandberglia 
 

Utskifting 
avløpsledninger 

LØPEND
E 

9 705 4 523 46,6 % 9 000 I Hov Alle har endel av arbeidet blitt overført til 
2020, dermed kommer utgifter i 2020 også. En 
relativt stor utskifting i Vinterroveien vil legge 
beslag på resten av årets bevilgning. 
 

Utskifting 
vannledninger 

LØPEND
E 

9 426 1 758 18,6 % 9 000 Utskifting av galvanisert vannledning i 
Ruaveien er utført. Utskifting av vannledning 
fra Haugsbygd, Knestang vil ta en stor del av 
investeringsmidlene. I tillegg ferdigstilles 
elvekryssing Kvernbergsund bru, samt som en 
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(kvarta) 

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå 

Forbruks 
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Årsprognose  Kommentar 

brøk av prosjekt Vinterroveien vil også bli 
belastet VA. 
 

VA-anlegg Parkgata - 
Storjordet etappe 1 

4K-2020 18 763 3 672 19,6 % 15 800 Anlegget er igangsatt og skal ferdigstilles høst 
2020. Deler av anlegget skal stå ferdig til 
skolestart 20. august. Anlegget ligger litt etter 
planen pga Covid-19 samt utfordringer rundt 
grunnforhold i Grensegata og Parkgata. 
 
Totalbudsjettet er på kr 20 000 000,. Man 
ligger ab til pr 15.04.20 på et merforbruk på kr 
7 312 500,- 
 
Dette skyldes merforbruk i forbindelse med 
grunnforhold,og  prosjektleder/byggeløderkost
nader på kr 4,5 mill, 
 
  
 

Sum  109 17
2 

24 932  82 700  
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Sykefravær per tjenesteområde 
 
 Korttid   Langtid   Total   

Tjenesteområde 1.kv 2.kv Korttid 
% 

2019 1.kv 2.kv Langtid 
% 

2019 1.kv 2.kv Samlet 
fravær 

% 

2019 

Folkevalgte og revisjon 0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 % 0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 % 0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 % 0,00 
% 

Administrasjon og 
fellestjenester 

2,47 
% 

0,00 
% 

2,47 % 1,48 
% 

2,31 
% 

0,00 
% 

2,31 % 4,11 
% 

4,78 
% 

0,00 
% 

4,78 % 5,59 
% 

Avsetninger, 
overføringer 

0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 % 0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 % 0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 % 0,00 
% 

Strategi og utvikling 2,02 
% 

0,00 
% 

2,02 % 0,83 
% 

2,74 
% 

0,00 
% 

2,74 % 2,84 
% 

4,76 
% 

0,00 
% 

4,76 % 3,67 
% 

Utdanning og familie 2,33 
% 

0,00 
% 

2,33 % 1,20 
% 

5,28 
% 

0,00 
% 

5,28 % 6,83 
% 

7,61 
% 

0,00 
% 

7,61 % 8,04 
% 

Teknisk, kultur og idrett 1,97 
% 

0,00 
% 

1,97 % 1,03 
% 

4,43 
% 

0,00 
% 

4,43 % 6,15 
% 

6,40 
% 

0,00 
% 

6,40 % 7,19 
% 

Helse og omsorg 3,14 
% 

0,00 
% 

3,14 % 1,18 
% 

10,26 
% 

0,00 
% 

10,26 % 11,02 
% 

13,41 
% 

0,00 
% 

13,41 
% 

12,19 
% 

Selvkost 1,22 
% 

0,00 
% 

1,22 % 1,18 
% 

0,88 
% 

0,00 
% 

0,88 % 3,58 
% 

2,10 
% 

0,00 
% 

2,10 % 4,76 
% 

Skatt og rammetilskudd 0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 % 0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 % 0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 % 0,00 
% 

Finans 0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 % 0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 % 0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 
% 

0,00 % 0,00 
% 

Sum tjenesteområder 2,60 
% 

0,00 
% 

2,60 % 1,19 
% 

6,85 
% 

0,00 
% 

6,85 % 8,17 
% 

9,45 
% 

0,00 
% 

9,45 % 9,36 
% 

 

Det er grunn til å anta at sykefravær 1. kvartal 2020 rapporteres noe lavt. Årsaken til dette er at 
tallgrunnlaget ikke inneholder alt sykefravær for mars 2020 fordi tallene er hentet ut av fagsystemene 
før alt er registrert.  

Sykefravær for 1. kvartal 2020 er 9,5 %, sammenliknet med 1. kvartal 2019 (10,7 %) er dette en nedgang 
på 1,2 prosentpoeng. Som nevnt er det er grunn til å forvente et noe større tall for 1. kvartal 2020, men 
det er likevel positivt at det ser ut til å bli en nedgang totalt sett.  

Situasjonen med Korona-virus har preget kommunen i stor grad fra 12. mars og det er igangsatt store 
smitteverns-forebyggende tiltak. Dette antas å ha positiv effekt på sykefraværet. Kommunen har frem til 
nå ikke hatt bekreftede Korona-syke ansatte, men terskel for å holde seg hjemme med lettere 
luftveisinfeksjoner og forkjølelse antas å ha medført en del sykefravær. Over 700 ansatte har hatt 
hjemmekontor i Korona-perioden og er således mindre utsatt for sykdom enn det som er normalt på 
denne tiden av året.  

Alle sektorer med unntak av helse og omsorg viser en positiv nedgang i sykefraværet.  

I 2020 arbeides det videre med de enhetene (Benterud skole, Hønefoss barnehage, hjemmetjenesten i 
Hønefoss, Hallingby omsorgssenter, Krokenveien og Fossetorget, Hønefoss omsorgssenter) som er en 
del av "sterkere-tilbake-opplegget". Foreløpige tilbakemeldinger derfra er positive. 10 ansatte har fått 
tilbud om et "sterkere-tilbake-opplegg" som går over 6 måneder. På tross av Korona-viruset har arbeidet 
ikke stoppet opp. Stamina (bedriftshelsetjenesten) bidrar aktivt både i de individuelle oppfølgingene 
som er igangsatt og med støtte til lederne i de utvalgte enhetene.  
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Bemanning 
 
Antall årsverk pr 31.03.2020  er på 1874, det er 17  årsverk flere enn for 31.03.19. 
Antall ansatte pr 31.03.2020 er på 2276, det er 20 færre enn pr 31.03.2019. Dette kan indikere at flere 
har fått større stillinger, også gjennom krav. 

I forhold til 01.01.2020, har det økt 7 årsverk fram til 31.03.2020. Dette kan skyldes økning av årsverk og 
nyansettelse ved Sundvolden Helsehotell. 

Rammeområder Årsverk   Ansatte   

  1 kvartal 2019 1 kvartal 2020 1 kvartal 2019 1 kvartal 2020  

          

Folkevalgte og revisjon 1,5 1,5 2 2 

Administrasjon og fellesutgifter 102 106 113 124 

herav lærlinger  10 15 20 30 

Strategi og utvikling 37,5 38 40 40 

Utdanning og familie 735 747 869 870 

Helse og omsorg 755 762 1024 999 

Teknisk, kultur og idrett 178 167 199 188 

Selvkost 48 52,5 49 53 

sum 1857 1874 2296 2276 
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Politiske saker og verbalvedtak 
 

Administrasjon og fellestjenester 

       

Oppdrag  Status Beskrivelse status 

192/19 - Om 
kommunale 
arbeidsplasser kan 
flyttes ut til de 
prioriterte 
tettstedene i 
kommunen 

    Det arbeides med en politisk sak som vil legges frem 
for kommunestyret i løpet av juni 2020. Utredningen 
om kommunale arbeidsplasser var planlagt behandlet 
i forkant i administrasjonsutvalget, men på grunn av 
Koronasituasjonen har dette ikke vært mulig.  

192/19 - kartlegging av 
internett dekningen i 
kommunen 

    Det som er gjennomført som knyttes til området 
dekning i Ringerike er at vi har kontakt med NKOM om 
å få oppdaterte dekningskart for Ringerike, vi har fått 
tilgang til kartene fra 2019. IT har også startet en 4G 
dekningsanalyse langs hovedveier, der 
hjemmetjenesten arbeider og der VA har 
installasjoner, denne oversendes oss primo mai. 

Når målinger er på plass skal vi gå gjennom dette 
samlet og tilføre vår lokalkunnskap. Samt utformet et 
notat med våre vurderinger og mulighet for å søke om 
tilskudd for utbygging.  

Det bør være klart primo juni. 

IT har også et notat om forvaltning av kommunens 
egne fiber, som ligger til vurdering hos rådmannens 
ledergruppe, det vil også virker inn på dekning av 
internett i kommunen. 

 

KS 192/19 - 
Tiltaksplan for 
ytterligere reduksjon i 
kostnader tilsvarende 
10 mill. i 2020 

    Administrasjonsutvalget har behandlet verbalforslaget 
om utarbeidelse av tiltaksplan for ytterligere reduksjon 
i kostnader tilsvarende 10 mill. i 2020. 
Ansattrepresentantene (hovedtillitsvalgte) i utvalget 
har tatt til orde for at de ikke ønsker at 
administrasjonsutvalget utarbeider en slik tiltaksplan. 
Leder av administrasjonsutvalget skal følge opp dette 
videre for å klargjøre videre arbeid. 

        

KS 193/19 
Forvaltningsrevisjon av 
etikkarbeid 

    For å ha kontroll med etterlevelsen av kommunens 
retningslinjer og krav i forbindelse med etikk og 
antikorrupsjonsarbeid er temaet inkludert i kommunens 
kvalitetsindikatorer og følges opp gjennom ledelsens 
gjennomgang.  

Det er planlagt en orientering for kommunestyret om tiltak 
etter forvaltningsrevisjonen i løpet av tidlig høst 2020. I 
tillegg skal det lages en politisk sak angående 
antikorrupsjonsarbeidet høsten 2020. 
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Strategi og utvikling 

        

Oppdrag  Status Beskrivelse status 

192/19 - Grønt-området 
ved St. Hanshaugen, 
utvikle til et attraktivt 
grøntområde for byen 

    Utredningsarbeidet er igang, og det vil bli fremmet en sak 
før sommeren. 

  

192/19 - Rimelige 
kommunale tomter til 
unge i etableringsfasen 

    Sak planlegges fremlagt i 2. halvår 2020 

  

192/19 - Utvikling av 
Petersøya som 
kommunalt friområde   

    Saken sees i sammenheng med øvrig arbeid langs elva, 
med hhv reguleringsarbeid både for elvelangs og 
Schjongslunden, slik at man får en helhet i utviklingen. 
Status rapporters til Formannskapets strategikonferanse i 
juni. 

KS 22/19 Interpellasjon 
fra Elsa Lill Piltingsrud 
Strande (H) - 
Kommunens 
forpliktelser i 
selskaper/organisasjoner 

    Saken håndteres i årlig eierskapsmelding 

  

 

 

Kulturarvstrategi     Det planlegges oppstart for dette i 2021 

 

 

Utdanning og familie 

        

Oppdrag  Status Beskrivelse status 

192/19 - Utviklingen 
innen det forebyggende 
arbeidet for 
Ungdomskontakten og 
Møteplassen 

  Iht. plan Det er skrevet en egen sak som er klar, og vil bli lagt fram 
i mai.  

  

 

Helse og omsorg 

        

Oppdrag  Status Beskrivelse status 

192/19 - Eldrebølgen, 
økonomi- og 
personellutfordringer innen 
Helse & omsorg - opprettelse 
av ad hoc-utvalg 

  Forsinket Utredning av eldrebølgen, økonomi og 
personellutfordringer innen Helse og omsorg vil realiseres 
i forhold til "Strukturutredningen" 2020 

  

192/19 - Utrede behovet for 
utbygging og drift av flere 
heldøgns institusjonsplasser 
med sykehjemstandard 

  Forsinket Utredning av behov for utbygging og drift av flere 
institusjonsplasser med sykehjemsstandard vil realiseres i 
forhold til "Strukturutredningen" 2020 
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Oppdrag  Status Beskrivelse status 

  

KS 143/18 Avklare fremtidig 
struktur for helse og 
omsorgsbygg, herunder 
behov for institusjonsplasser 

  Iht. plan Adhocutvalget er foreslått etablert i formannskapet, og vil 
endelig behandles i møtet 22/4. 

  

        

Heradsbygda Omsorgssenter – 
status 

 

  Iht. plan Framdrift i henhold til plan. 

KS 18/19 Bygging av 
omsorgsboliger - BP 2 10007 
"Hov Vest" 

  Iht. plan Framdrift i henhold til plan. 

  

KS 5/19 Bygging av 
omsorgsboliger - BP 2 10008 
"Hov Øst" 

  Iht. plan Framdrift i henhold til plan. 

  

 

 

Teknisk, kultur og idrett 

        

Oppdrag  Status Beskrivelse status 

192/19 - Innføring av 
Aktivitetskort/fritidskort 
for barn og unge 

    Ringerike kommune søkte om å bli med på nasjonal ordning 
for Fritidskort, på lik linje med 193 andre kommuner. 
Dessverre var det bare 12 som fikk bli med på ordningen, 
Ringerike var ikke en av dem denne gangen, dvs at vi ikke får 
sentrale midler i størrelsesorden 4-5 mill kr. årlig.  

192/19 - Midlertidig bruk 
av Hønefoss skole, 
etterbruk av Eikli skole, 
Kirkeskolen, Heggen bh 

 

     

192/19 - Offentlig toalett 
i Hønefoss sentrum 

    Sak om off. bytoaletter var til behandling i KS den 03.03.20 i 
sak 25/20. og kommunestyret kom da med en ny bestilling 
til rådmannen. Pga Korona situasjonen er ikke saken blitt 
prioritert.  

  

192/19 - om Ringerike 
kommune skal bygge 
Haugsbygd Arena selv  

 

    Saken er noe forsinket pga Korona situasjonen. 

  

KS 18/19 Interpellasjon - 
Bygdefolkets rett til å 
brukes Åsbygda skole 

    Forslag til avtale er oversendt Åsbygda Vel. Sak blir lagt frem 
til politisk behandling så snart avtalen med Vellet er på plass. 
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Oppdrag  Status Beskrivelse status 

KS 127/17 - 
Trafikksikkerhetsplan for 
Ringerike kommune 
2017 – 2021 

    Revidering er ikke igangsatt, planlegges gjennomført i løpet 
av året. 

  

KS 157/19 Utredning om 
framtidens brann- og 
redningstjeneste i 
Ringerike  

  Forsinket Utredningen var planlagt lagt frem politisk før sommeren. 
Prosessen er litt forsinket, pga bla avklaringer med 
grunneiere, SVV osv. 

  

KS 58/18 - 
Schjongshallen - tiltak og 
tilpasninger etter 
opprykk til GET ligaen 

    Arbeidet er utført, og sluttrapport utarbeides og planlegges 
lagt frem til politisk behandling i juni. 

  

 
 


