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Vi bygger

“

Rådmann Tore Isaksen roser innbyggere, ansatte
og politikere for arbeidet med å få Ringerike
ut av ROBEK-lista.

Ringerike kommune står overfor spennende tider med
næringsetablering, vekst og modernisering. Nylig bekreftet
statsminister Erna Solberg på Øst-Vest-konferansen at
samferdselsutbyggingen kommer. Med byggingen av ny
E16 og Ringeriksbanen vil vi få økt oppmerksomhet og
interesse for tilflytting. Selv om den store veksten ikke vil
komme før rundt 2020, må vi allerede nå tilrettelegge for
å møte denne utviklingen.

ROBEK-registeret

Nå har vi fått tilbake handlefriheten og kan investere
i fremtidens Ringerike.

Etter flere år med vanskelig økonomi og tøffe valg har vi igjen
fått handlefrihet. Det gjør at vi kan investere slik vi ønsker for
å bygge et bedre lokalsamfunn. Ringerike kommune legger
derfor opp til store og viktige investeringer i årene fremover.
Investeringer som er helt nødvendige for å møte kravene til
kvalitet og effektivitet i tjenestene og legge til rette for befolknings- og næringsvekst i kommunen.

Oppgaven fremover vil derfor være å videreutvikle tjenestetilbudene innenfor dagens driftsnivå og dermed sikre balanse
i kommunens økonomi. Innsatsen rettes derfor inn mot å
videreutvikle tjenestetilbudene med styrket kompetanse og
i sterk grad ha fokus på tidlig innsats og
forebygging. Målet er å sikre en varig
kostnadseffektiv drift med gode
tjenester til innbyggerne i Ringerike
kommune.

Kjell B. Hansen
ordfører
Ringerike kommune

REDAKSJON:

Nyvunnet handlefrihet
Etter mange år med begrenset handlekraft, har
Ringerike kommune nå igjen fått muligheten til å
investere i fremtiden. - Nå har vi den friheten vi
trenger, sier rådmann Tore Isaksen.
investeringer er blitt utsatt. Udekket
underskudd tilbake fra 2008 var årsaken
til at kommunen havnet på lista.
- Kommunen har jobbet hardt med
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å dekke inn underskuddet og har nå
kommet ut av lista. Det har vært vanskelige prioriteringer, tøffe valg og stor
enighet om de tiltakene som er gjennomført, sier rådmann Tore Isaksen.
Begrensede muligheter
Å havne på ROBEK-lista innebærer at
alle investeringer skal godkjennes av
Fylkesmannen. I praksis betyr det at
kommunene får strenge restriksjoner på
låneopptak og ikke kan inngå langsiktige

leieavtaler eller sette i gang utbygginger.
– Ved at vi nå i 2016 er ute av
ROBEK-lista får vi igjen rom for å investere i kommunens infrastruktur. Blant
annet kan vi sette igang større utbygginger innen skole, helse- og omsorg
og infrastruktur, forteller han.
At kommunen har fått tilbake sin
handlefrihet og muligheten til å investere
betyr ikke at driftsbudsjettet øker.
- Vi får ikke mer penger av at vi er
ute av ROBEK. Driftsbudsjettet blir det

samme, men nå får vi muligheten til
å gjøre investeringer som gir oss mer
effektiv drift og enda større handlingsrom,
sier Isaksen.

ressurser selv om man er ute av ROBEK.
Imidlertid får kommunestyret igjen handlefrihet til å gjennomføre helt nødvendige
investeringer for å rigge kommunen for
vekst og utvikling. Dette er svært viktig,
poengterer Bjørnøy.
Det er ingen tvil om at Ringerike
i årene fremover vil få økt fokus som
følge av ny E16 og Ringeriksbane. Det
er derfor viktig at kommunen har nødvendig handlefrihet til å posisjonere seg
for dette.

- Fra flere hold hevdes det at
Ringerike er ett av de områdene i landet
med størst vekstpotensial. Dette er jeg
helt enig i, og akkurat nå er Ringerike
også en foregangskommune som mange
burde ta lærdom av, avslutter Bjørnøy.

Roser innsatsen
At kommunen er fri fra begrensningene
ROBEK-tilværelsen har medført, betyr
ikke at alle økonomiske utfordringer er
borte . Fortsatt må driften bli mer effektiv.
- Ringerike kommune har vedtatt
et ambisiøst investeringsprogram.

Imponert fylkesmann
Fylkesmann i Buskerud, Helen Bjørnøy er
imponert over innsatsen i Ringerike kommune.
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• Oppføring fører til at følgende
vedtak ikke er gyldig før de er
godkjent av fylkesmannen.
Vedtak om opptak av lån og
finansiell leasing, samt leie av
bygninger, anlegg og varige
driftsmidler som kan påføre
kommuner eller fylkeskommunen utgifter utover
de fire neste budsjettår.

• Kommunen er ute av registeret
i 2016.

Målet kommunestyret satte seg for 2015
var at kommunen skulle ut av ROBEKlista. Plassen på lista har gitt kommunen
mindre handlingsrom og nødvendige

RINGERIKE
KOMMUNE

• Ble opprettet i 2001 for å
holde oversikt over kommuner
og fylkeskommuner med
ubalanse i økonomien.

• Ringerike kommune har vært
i registeret siden 2008 på
grunn av et udekket underskudd på 133 millioner kroner.

Vi skal forvalte fellesskapets ressurser til beste for innbyggerne
og løse våre viktige samfunnsoppgaver hver dag. Innbyggerne
skal møtes med så gode tjenester som mulig innenfor de
økonomiske rammene kommunen har disposisjon.
I løpet av de siste årene er det gjennomført store endringer
både innen den kommunale driften og i organisasjonen.
Dette har mange, både ansatte og brukere av kommunens
tjenester, merket i sin hverdag. Likevel, omstillingen har vært
helt nødvendig og driften ligger nå på et nivå som harmonerer
med kommunens reelle inntekter.
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Ringerike kommune er nå definitivt ute
av ROBEK. Regnskapet for 2015 viser et
resultat på 68,8 millioner kroner og med
dette er tidligere års merforbruk dekket
inn.
- Jeg er imponert over arbeidet som
er lagt ned i Ringerike de siste årene.

Både politikere og administrasjonen har
tatt oppgaven alvorlig og lagt all kraft inn
på å få driften i balanse med de økonomiske rammene, sier fylkesmann
i Buskerud, Helen Bjørnøy.
Da Ringerike kommune havnet på
ROBEK-listen i 2008 var det udekkede

underskuddet på 133 millioner kroner.
Det udekkede underskuddet er dekket
inn over flere år.
– Den siste rest av dette blir med
årets imponerende resultat dekket inn
og Ringerike sitt “medlemskap” i ROBEK
er dermed historie, konstaterer Bjørnøy
fornøyd.
Handlefrihet
- Som fylkesmann er det nødvendig å
påpeke at kommunen ikke får tilført mer

Fylkesmann Helen Bjørnøy
trekker frem Ringerike som
en foregangskommune.

Programmet er nødvendig for å forberede
kommunen på den utviklingen vi forventer,
blant annet som følge av utbyggingen
av Ringeriksbanen og E16, sier han.
Rådmannen roser både ansatte
og politikere for å ha dratt lasset sammen i de syv årene kommunen slet med
begrensningene som følge av å stå på
ROBEK-lista.
- Det er gjort en fantastisk innsats fra
dyktige folk i organisasjonen. Vi har hatt
politikere som har turt å ta vanskelige valg
og som har stått sammen om en plan
som strekker seg inn i fremtiden, forteller
Isaksen.
Gammeldags
Flere av kommunens bygninger og anlegg
er gammeldagse og trenger oppgradering. Nye og opprustede bygninger vil
gjøre arbeidsmiljøet for de ansatte bedre,
og gi en mer effektiv drift.
- Kommunen står foran store investeringer og utfordringer de neste tiårene.
Vi har sammen jobbet for å få tilbake
handlefrihet og investeringsmulighetene
vi trenger. Nå er det viktig at Ringerikssamfunnet står sammen om å utnytte
dette handlingsrommet på best mulig
måte, sier rådmann Tore Isaksen.
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“

Attraktiv
bokommune
Innen 2030 skal det bo 40 000
mennesker i Ringerike. Kommunen
har som mål at det skal være helse
i alt kommunen gjør og med
aktivitet for alle. I samfunnsdelen
av kommuneplanen er det slått fast
at Ringerike skal være en attraktiv
bokommune, særlig for unge og
familier i etableringsfasen.

Høy verdiskapning

Kristine Madeleine
Banggren.

Følgelig er det et
vanvittig paradoks
at ikke flere unge
vil kjempe frem og
vie oppmerksomhet
til en kamp som
i følge prognosene
vil gagne oss enormt.

Om 15 år har Ringerike et robust
næringsliv, med god bredde og
høy verdiskapning og produktivitet.
Det er visjonen som beskrives
i kommuneplanen for næringslivet i kommunen. Samferdselsutviklingen har styrket regionens
konkurransekraft. Antallet
arbeidsplasser har økt i takt med
befolkningsveksten.

Foto: Sparks Studios

OM RINGERIKSBANEN

skilsmisse i barnehagen til barnet ditt,
hva med å tilby mammaen eller pappaen
en hjelpende hånd? Samkjøring? En kaffekopp?

Ringerike

Det leder meg over til noen ”drømmepunkter” for hele Ringeriksregionen.
Hvilke egenskaper vil vi som region
ha? Hvordan skal folk beskrive ”Ringerikinger”?
Drømmen må vel være at Ringeriksregionen kunne bli kjent for å være en
region ingen ville flytte i fra, men som folk
bare ville flytte til.

Foto: Sparks Studios

– en region for min generasjon i framtiden?
Skrevet av Kristine M. Banggren, skribent og student ved UiB

Urban
handelsby
I kommuneplanens samfunnsdel
beskrives Hønefoss som en urban
handelsby. I 2030 skal byen være
en motor for næringsutvikling og det
er et variert tilbud av opplevelser,
handel og næringsliv. I fremtidens
Hønefoss er arealet så godt planlagt
at de fleste sykler eller går dit de
skal.

Moderne
kommune
Driften av Ringerike kommune
i 2030 bærer preg av en effektiv
organisasjon med høy kvalitet og
medarbeiderne med høy kompetanse. Det er et godt arbeidsmiljø og
medarbeiderne har gode holdninger.
De er stolte av arbeidsplassen sin og
jobber i et kreativt og åpent miljø.
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ang en russ har stått på Byscenen og parodiert regionen
de har vokst opp i. Det er stort
sett de samme tingene som går igjen.
Snobbete Hole-folk. Rånere i Hønegata.
Kebab-sjappene (hvor av noen av dem
ikke er helt klare over om de er på kurs,
eller om de har gått konkurs), har også
måttet gjennomgå.
Etter å ha drøftet byen Hønefoss med
to venninner i julen 2015, og om vi følgelig
kunne tenke oss å flytte tilbake, lagde vi
en klassisk ”pros” and cons”-liste. Denne
artikkelen er skrevet med listen som
utgangspunkt.

Vi kan puste inn frisk, deilig luft. På vinteren er en skitur kort vei unna. Vi mimret
tilbake til tiden på Hole ungdomsskole. En
kald vinterdag i 9. klasse gikk hele kullet
på skøyter på Steinsfjorden. Eller syklinga
til Onsakervika på på somrene. Det er så
mye vakker natur i Ringeriksregionen som
legger til rette for gode opplevelser.
Nærheten
Til Sandvika, Oslo, Gardermoen. Uansett
hvor du skal er det sånn cirka “én time
unna”.

Jeg vil innledningsvis introdusere deg
for fordelene – hva som gjør at vi som
en dag blir voksne, om skikkelig, skikkelig lenge, kunne tenke oss å returnere til Ringeriksregionen.

Varierte fritidsaktiviteter
Vi snakket høyt og lenge om ulike kulturskoleminner. Fotballen har på ingen måte
undertegnede vært med på, men ulike
idrettslag og idrettsforeninger har gjort
det mulig for barn å bedrive variert idrett.
Showskolen er en nyvinning.

Naturen
Krokkleiva, Ringkollen, Røyse-landet og
lista kan bli mye lengre. Det er gode muligheter for friluftsliv og ferdsel i naturen.

Folka
Pappaen til en barneskolevenninne uttalte
en gang følgende om ”Ringeriksfolk” med
utgangspunkt i Ringerike videregående

skole: “Ringerike videregående skole er
en bra greie. Der får´u blanda Soknabønder med Hole-snobb, og kanskje
kommer´e noen norrmale folk ut av det
hele”.
Poenget mitt er følgende: Som ringerikselev har man trolig gått i klasse med
alle mulige typer mennesker fra alle typer
sosiale lag. På Ringerike videregående
skole kan man sitte ved siden av en jente
fra Nedre Steinsåsen, som har foreldre
som begge er partnere i et advokatfirma i Oslo. På den andre av en kan det
sitte en Jevnaker-bonde som før skolen
måtte ”spa møkk” ut av hønselåven sin.
I Norge i dag er det mange som vokser
opp i homogene samfunn og i homogene
boliglag. Ringeriksregionen har i min
opp-vekst rommet alle type mennesker
fra alle typer samfunnslag. Å omgås med
mennesker som lever ulikt en selv, bidrar
til å øke toleranseterskelen og respekten
for hverandres levestil. Det er en gave og
en verdi Ringeriksregionen burde hegne
om i all framtid.

Drømmen må vel være at etablerte
ringerikinger inviterer nye naboer på kaffe
med en gang de overtar nøklene.
Drømmen må være voksne mennesker
som lærer sine barn å møte andre mennesker med respekt og anerkjennelse,
uavhengig hvilken CV mennesker har.

Hva er så årsakene til at vi ikke kunne
tenke oss å vende tilbake?

kamp som i følge prognosene vil gagne
oss enormt.

Nærheten
Vent nå litt, var ikke dette en fordel? Joda.
Men også en gigantisk ulempe. Vi mangler nemlig noe som ville skape en ny puls
i hele Ringeriksregionen. Ringeriksbanen.
Viggo Ree er sinna, og for så vidt har jeg
gitt hans synspunkter et legitimeringsgrunnlag ved å anerkjenne naturen som
noe skikkelig attraktivt. NHO –leder Kristin
Skogen Lund har uttalt følgende: Ringerike er det område på Østlandet – ja
kanskje i hele landet – som har størst
vekstpotensial.

Folka
Men Kristine, dette var jo også en fordel?
Joda. Men en ting kom opp i min dialog
med mine venninner. Snikksnakket. Folk
rekker ikke en gang separere seg før
”dama på den lokale Kiwi´n”, naboen, lærerne til barna i den kommende skilsmissen, og alle mulige andre folk som ikke
har noe med skilsmissen å gjøre, vet at
det kommer til å komme en skilsmisse.
Snikksnakket kan kanskje helt objektivt
anses å være en forutsetning for at noe
skal kalles et lokalsamfunn.

Drømmen må være å ha Pippi Langstrømpe som forbilde. Pippi Langstrømpe
sier at dersom man er veldig, veldig sterk
må man være veldig, veldig snill. Jeg
drømmer om at ressurssterke mennesker
bretter opp ermene og ikke ser ned på,
men rett inn i øynene på dem som trenger
ulik praktisk hjelp, og følgelig gir dem den
praktiske hjelpen de trenger.

Det er ingen tvil om at en reisetid mellom
Hønefoss og Oslo på under 30 minutter
vil sørge for en generell nærhet vi aldri
har sett maken til. Det vil kanskje bli mulig
for min generasjon å ikke lenger bli få
merkelappen ”pendler” dersom en jobber
i Oslo og bor på Ringerike. Følgelig er det
et vanvittig paradoks at ikke flere unge vil
kjempe frem og vie oppmerksomhet til en

Var det nødvendig å ta med dette i artikkelen din da, Kristine? Jeg likte egentlig
alt du skrev fram til nå, tenker du kanskje.
Kanskje nettopp derfor var det nødvendig at jeg inkluderte det i artikkelen. Mitt
klare poeng er ikke at vi skal slutte å bry
oss om andres saker. Tvert om. Vi skal
bry oss så mye at vi kutter ut skravla,
og heller handler. Går det rykter om en

Det er så gledelig å se at andre allerede
handler på drømmepunktene. Kvinnenettverket NovaPro skaper møteplasser
for kvinner i arbeidslivet og skaper en
”heia-kultur.” Jeg intervjuet en gang også
en kjøkkensjef ved et stort hotell i vår
region. Han fortalte åpent hvordan han
verdsatte å kunne skape arbeidsplasser til
ungdommer som havnet ”litt på siden” og

Drømmen er at Ringriksregionen skal ha
en pulserende rytme av skaperkraft og
innovasjon.

trengte ekstra oppfølging. De lærer ikke
logaritmer, men får lov til å lære å lage
mat i verdensklasse. Skaperkraft!
Avslutningsvis vil jeg runde av med
det siste referenget russ 2013 sang før
det var pause i russerevyen.
I vår by så har vi alt vi trenger! (Sant!)
Alt fra rånere til Holesnobb.
Hole snobben har rævva full av penger
(Hvilket skulle vise seg å bli en usannhet
bare noen få år senere, forresten. Tenkte
ingen på å opprette en sparekonto?)
Og dom trenger derfor ikke jobb! (Vel..)
Byen vokser seg stor (Frampek mot et
Stor-Oslo?)
Med romfolk som glor
Ja- Hønefoss er bedre enn du tror!
Hønefoss er bedre enn du tror. Som fraflytta Hønefoss-studenter gjør jeg og mine
to venninner av og til litt narr av stedet.
Men er det ikke litt sannheten i at man
tuller litt med det eller de man er glad i?
Sannheten er at vi er enormt takknemlige for alle minner og opplevelser
regionen har gitt oss.

KRISTINE MADELEINE
BANGGREN
Kristine M Banggren er 22 år gammel og studerer rettsvitenskap ved
Universitetet i Bergen. Kristine er
opprinnelig fra Hole og har gjort seg
bemerket med flere gode kronikker og innlegg både i Ringerikes
Blad og Aftenposten. I forbindelse
med kommunevalget var hun også
valgreporter for Bergensavisen og
NRK Hordaland. I 2015 fikk hun Vårt
Lands Petter Dass-stipend for å ha
satt verdispørsmål på dagsorden og
for å ha utfordret vante oppfatninger.
Du kan følge Kristine på bloggen
kristinebanggren.com
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- Viktig å se langt fram
“

Jeg ønsker meg politikere
som fortsetter å legge til
rette for en solid utvikling.
Tor Stein-Andersen

Med tidenes utbygging rett rundt hjørnet
og en forventet rask befolkningsvekst
de neste tiårene er det nå planene for
fremtidens samfunn i Ringerike legges.
Den yngre generasjonen og ungdomspolitikerne er de som må leve lengst
med valgene som tas nå. Partipolitiske
forskjeller til tross, de fire ungdomsrepresentantene i kommunestyret er
ganske enige om utfordringene og hva
de ønsker for Ringerike.
- Den største utfordringen for Ringerike er å forberede oss på den utviklingen

Håkon Ohren (Ap)

og befolkningsveksten som vi forventer.
Det krever at vi er planmessige og
langsiktige. Vi må skape en kommune
med godt økonomisk grunnlag som
kan tiltrekke seg bedrifter som skaper
arbeidsplasser, sier Tor Stein-Andersen
fra Høyre.
De andre ungdomspolitikerne
Ragnhild Lilleeng og Håkon Ohren fra
Arbeiderpartiet og Magnus Herstad fra
Fremskrittspartiet er enige. Alle mener de
at politikerne, næringsliv og befolkning må
tenke langt fremover.

Ragnhild Lilleeng (Ap)

- Samtidig tror jeg det er viktig at
vi ikke undervurderer at det kan være
krevende å holde optimismen og pågangsmotet oppe over en lang periode.
Det er krevende å møte nye utfordringer
over en så lang tidsperiode som vi
snakker om her. Ringerike vil være
i forandring over langt tid. Men jeg ser
mest positive sider, sier Ragnhild Lilleeng.
Vil gjerne hjem
De fire har reist ut av Ringerike for å utdanne seg. Å flytte hjem igjen til Ringerike

Magnus Herstad (Frp)

er et alternativ etter endt utdanning,
men da må også forholdene ligge til
rette for å etablere seg og få spennende
jobber.
- Det skal egentlig ikke så mye til for
at jeg skal komme hjem igjen etter studiene. Jeg er veldig glad i kommunen min,
forteller Lilleeng.
Alle fire understreker at det er selvfølgelig avhengig av at det finnes attraktive
og spennende arbeidsplasser. De mener
en næringsutvikling som tiltrekker seg
spennende industri og innovative bedrifter, er nødvendig for å få unge
mennesker til å etablere seg.
- Selv bor jeg på Hønefoss og
jobber stadig i Oslo. Byggingen av
Ringeriksbanen og nye E16 er helt
nødvendig for at kommunen skal være
attraktiv. Lokalt er det viktig at vi bygger
gode skoler og barnehager, sier Magnus
Herstad.

Tor Stein-Andersen (H)

Langsiktige planer
Alle fire trekker frem den felles politiske
dugnaden for å forberede Ringerike
på utviklingen. De siste årene har det
vært bred enighet om viktige valg
i kommunen.
- Det er viktig å tenke stort og 30
år fremover. Mitt ønske er at vi skaper
vekstområder som møter morgendagens
utfordringer og muligheter. Da trenger vi
offensive politikere og ressurspersoner
som ser muligheter og ikke begrensninger, sier Håkon Ohren.
Han understreker viktigheten av en
plan som gir forutsigbarhet og helhetstenkning rundt løsninger på alt fra helse
og oppvekst til samferdsel, næring og
byutvikling.
- Jeg tror kanskje det ennå ikke har
gått opp for oss hvilke forandringer vi
står overfor. Kommunen vil endre seg på
mange måter, og vi må styre utviklingen.

“

Foto: Privat

- Vi må tenke langt framover skal vi beholde det gode samfunnet
og miljøet vi har i Ringerike, sier ungdomspolitikerne Ragnhild
Lilleeng (Ap), Håkon Ohren (Ap), Magnus Herstad (Frp) og Tor
Stein-Andersen (H) i kommunestyret.

Vi må beholde de gode kvalitetene i kommunen og byen. Jeg er sikker på at vi vil
bli mer attraktive for både næringsliv og
ungdom, mener Lilleeng.
Tor Stein-Andresen understreker
at det politiske klimaet de siste årene
har vist at utviklingen av kommunen er
viktigere enn tradisjonelle partipolitiske
skillelinjer.
- Partiene er ikke alltid enige, men
alle vil bidra og gjøre sitt beste. Vi har
gått bort fra den polariserte politikken og
jobber sammen for å skape det beste for
Ringerike. Det er det ikke mange andre
kommuner som kan skryte av, påpeker
Stein-Andersen.
Bevare sjarmen
Alle trekker frem småby-kvalitetene
i Hønefoss og er opptatt av at sjarmen
i kommunen må bevares selv om den
vil vokse seg større.

Mitt ønske er at vi skaper
vekstområder.
Håkon Ohren

“

“

- For Hønefoss er det Fossen, med
stor F, som er det viktigste å bevare.
Fossen er noe som virkelig kjennetegner
byen. Men det kan godt bli et enda mer
levende bybilde enn det er i dag, sier
Herstad.
Utviklingen av byen er viktig, men flere
trekker frem at en av de viktigste kvalitetene ved kommunen er at den er variert
med små bygder, tettsteder og bysentrum
i Hønefoss.
- Frivillighetskulturen er et viktig trekk
ved Hønefoss. Jeg ønsker at vi greier å
beholde den holdningen selv om vi vokser. Det er viktig for kommunens kapital,
understreker Ohren.
- Ringerike er et mulighetssamfunn
i hjertet av Østlandet. Vi må ta vare på
mulighetene, vi må fortsette å være en
raus by. Og ikke minst må vi hegne om
det kulturelle livet i byen, fastslår Lilleeng.

Det skal egentlig ikke så mye til
for at jeg skal komme hjem.
Ragnhild Lilleeng

Det kan godt bli et enda mer
levende bybilde enn det er i dag.
Magnus Herstad

Store ønsker
Som ungdomspolitikere har de muligheten til å forme lokalsamfunnet de selv skal
leve i. Ønskene om hva Ringerike skal
være i fremtiden er mange, men ungdomspolitikerne har store vyer for kommunen.
- Jeg ønsker meg vekst på alle mulige
måter. Kommunen forandrer seg raskt og
jeg ønsker meg politikere som fortsetter
å legge til rette for en solid utvikling, sier
Tor Stein-Andersen og legger til at han
håper høyskolen får universitetsstatus.
Magnus Herstad ønsker at Ringerike
skal være et godt sted å bo, og fortsetter:
- Jeg vil at kommunen skal preges av å ha
landets beste tilbud innenfor barnehage,
skole og eldreomsorg.
- Jeg vil ha større muligheter for
teknologisk utvikling. Jeg vil at vi skal
skape ting i Ringerike som kan forandre
menneskers liv, at vi gjør en forskjell, avslutter Ragnhild Lilleeng.
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BYUTVIKLING:

- Vi må tilby hele pakka
Det hjelper ikke å lage
nye bydeler hvis man ikke
greier å fylle dem med folk.
Sentrale aktører i utviklingen
av Hønefoss mener det er mye

Haakon Tronrud,
Gunn Edvardsen,
Frederik Skarstein
og Dagfinn Aslaksrud
møttes i Arnemannsveien til en prat
om byutvikling
i Hønefoss.

som skal på plass for å få fart på
byutviklingen.

F

ire ressurspersoner som kommer
til å bety mye for byutviklingen de
nærmeste 15 årene, har klatret til
topps i ett av Haakon Tronruds rehabiliteringsprosjekter i sentrum av Hønefoss. De
sitter rundt et campingbord, drikker kaffe
og diskuterer intenst fremtiden til byen de
er så glade i.
De nærmeste 10-15 årene kommer
byen til å gjennomgå store endringer. Det
er beregnet at antallet innbyggere vil øke
med 10 000 mennesker frem til 2030.
Hovedstaden kommer mye nærmere i
reisetid på grunn av utbyggingen av E16
og Ringeriksbanen.
Nye bydeler blir reist, og fleksible
arbeidsplasser for mennesker som kun
trenger en mobil og nettoppkobling for
å jobbe. Samtidig går det mot et mer
flerkulturelt samfunn.
Fra toppen av bygget har kvartetten
oversikt over hele byen og ser at dette
kan gå i alle retninger. Kommer den

harmoniske småbyidyllen i kollisjon med
storbyens mange utfordringer?
- Det er viktig at vi greier å samle oss
og gå i samme retning. Dette området vil
se helt annerledes ut om ti år, sier Gunn
Edvardsen. Hun er kommunalsjef med
ansvar for samfunn i Ringerike kommune.
I prosessen kan man velge å observere eller delta aktivt. De fire vi har samlet
har valgt å engasjere seg. Intenst.
Haakon Tronrud, en av de største
utbyggerne i Hønefoss, håper det ikke
går for fort. Han viser til tidligere estimater
som beregnet en økning i innbyggertall
på 10.000 allerede i perioden 2010-2016.
Det ble ikke firesifret en gang.
- Jeg håper at vi får en forsiktig
utvikling av byen, at det ikke blir en
eksplosjon av antallet mennesker. Det er
viktig for bykjernen at vi får en kontrollert
fortetting og nok bosteder. Allerede nå er
det jo stort fokus på Hønefoss, fordi det
er et estimert vekstområde, sier Tronrud.

Må utnytte gavepakken
En stor netto tilflytting av folk vil komme,
det er alle fire helt sikre på. Næringslivsleder og utbygger fra Hole, Frederik
W. Skarstein, tror utbyggingen av Ringeriksbanen med InterCity-tog vil utgjøre
den store forskjellen i forhold til antall
mennesker.
- Infrastrukturprosjektene gjør at det
er i 2022 man virkelig kan se at kurven
for tilflytting og befolkningsvekst knekker
oppover. Befolkningsveksten vil da nesten
komme av seg selv, mener Skarstein.
Sistemann i kvartetten, Dagfinn Aslaksrud, i Eiendomsservice Ringerike, mener
kommunene i området må utvikle hele
samfunnspakka for å utnytte gavepakken
Hønefoss og omegn har fått i hendene.
- Det er ingen tvil om at de som vil
bygge denne byen, gjør det uavhengig av
hvilke mål vi har for byen. Det er tilbudene
vi skal skape rundt, som blir den store utfordringen. Skole-, barnehage- og idrett-

stilbud må løftes samtidig for at vi skal ha
de mulighetene som kreves fra dem som
etablerer seg her. Vi må tilby hele pakka,
mener Aslaksrud.

Boliger eller bedrifter i byen?
For ett år siden uttalte Erling Dokk Holm
ved Markedshøyskolen at utbyggingen av
E16 og Ringeriksbanen er en gavepakke
fra storsamfunnet.
- Hønefoss og Ringerike vil plutselig
være et reelt alternativ for folk som aldri
har tenkt tanken om å bosette seg der,
sa Holm og advarte mot en soveby som
folk pendler til og fra. Han mener det ikke
blir noe problem for byen å bli et attraktivt sted å bo, men at næringsutviklingen
avgjør om man greier å tiltrekke seg folk
med høy lønn og utdanning.
Tronrud, med sine mange byggeprosjekter i byen, er den som får dilemmaet
bolig eller bedrift tettest på kroppen.

- Det er et ansvar jeg kjenner veldig
på. Kravene er store: Arbeidsplassene må
være tipp topp i forhold til miljø og arbeidsmiljø. Og da må nok en del av de gamle
byggene bli borte. Vi må ikke være redd
for å rive, men vi må gjøre noen verdivalg
der også: Hvilke bygg skal vi virkelig ta
vare på?
Aslaksrud mener det blir en vesentlig
oppgave å styre utbyggingen fremover.
- På begynnelsen av 90-tallet, ble
mange leiligheter bygd om til kontorer. Nå
tømmes kontorene 25 år etter, og man vil
ha leiligheter i stedet. Det går i sykluser.
Det er ikke nok kontorplasser eller arbeidsplasser i byen. Da må det skapes
nye, rett og slett. Bygg og næring må
kanskje finne plasser utenfor byen for at
det skal fungere for de litt tyngre virksomhetene. Hvor man plasserer arbeidsplassene blir stadig mer virksomhetsbetinget
og bransjebetinget, mener Aslaksen.
Kommunen er opptatt av at de tar

en runde sammen på hva som virkelig er
verdt å ta vare på i Hønefoss.
- Her vi sitter er et godt eksempel på
et bygg det er vel verdt å bevare og som
får en ny vår. En del av de gamle har en
verdi for historien og kulturen, sier Edvardsen og fortsetter:
- Vi må skape arbeidsplasser, infrastruktur eller ikke. Alle skal jo ikke pendle
til Oslo, mange skal og vil jobbe her.
Mange arbeidsplasser er lagt ned, men
det er også skapt mange. Det er viktig å
lage en god, attraktiv by for alle aldre, en
virkelig aktiv by, mener hun.

Få fylt opp byggene
Haakon Tronrud er ikke bare opptatt av
å reise bygg i sentrum, han vil gjerne fylle
dem med folk også. Hvordan greier man å
skape et levende bymiljø?
- Kultur er ikke bare å bli underholdt,
du drar på steder hvor du treffer andre

mennesker. Det skal bli gode møteplasser
i byen, det må være attraktive tilbud som
harmonerer med lommeboken til dem
som bor her, slik får vi de yngre også til å
bli værende, mener entreprenøren.
Aslaksrud understreker at det ikke
skorter på alburom:
- Vi har masse plass i sentrum. I dag
er det rundt 25 butikkarealer fra nordsiden
til sørsiden som er tomme. Det er viktig
når Leiv Vidar kommer med delikatessebutikk: Det er ikke sikkert at det er noen
stor greie for ham, men han mener at
byen skal ha det. Det er en patriot som
sier at dette må Hønefoss ha. Dette trøkket gjør at folk vil bruke sentrum, mener
han.
Skarstein fremhever mentaliteten til
hønefossingene:
- Jeg har veldig tro på folkene som
bor i dette distriktet, at de vil bidra til
byen. Folk er utrolig flinke og nøye til å
jobbe her. Mentaliteten i by og bygd er

enestående - man kommer til å klare å stå
dette løpet og være forberedt på endringene som vil komme, tror han.
Men er de virkelig forberedt på den
moderne arbeidstaker?
- Det med å jobbe overalt, hjemme,
på kafé, på arbeidsplassen er den nye
tanken ungdommen jobber etter:
Arbeidsplassen er ikke på kontoret,
den er hjemme eller i gata, sier Aslaksrud.
Tronrud estimerer at han kan skape
500 kontorplasser for arbeidstakere i
byen. Han vil tilby moderne arbeidsplasser for engasjerte mennesker.
- Bare i dette bygget kommer vi til
å ha flere plasser enn vi trenger pr. i dag.
De ønsker vi å fylle, med mennesker
som jobber på en moderne måte. De
kan velge å være her hver dag, eller bare
innimellom når det passer. Det håper vi
vil være til inspirasjon for oss andre også,
sier han.
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DAGFINN ASLAKSRUD
• Daglig leder i Aslaksrud
Eiendom AS

Ny bydel vokser frem
Alle fire er opptatt av å få kontroll på den
sterke veksten som vil komme. Likevel
finnes det ingen helhetlige politiske planer
for utviklingen av Hønefoss.
- Det finnes ikke noen plan av nyere
dato, men det pågående parallelloppdraget skal resultere i viktige prinsipper for
utviklingen av sentrum, bekrefter kommunalsjef Edvardsen.
Ett fersk trekk er imidlertid flytting av
det kommunale plankontoret til sentrum,
det synes alle de tilstedeværende er et
meget godt trekk.
Tronrud har allerede planene klare,
blant annet med innendørs handlegate i
Sentrumskvartelet hvor nisjebutikker får
plass.
For tre år siden utviklet Tronrud Eiendom en ambisiøs plan for Øya-området
i Hønefoss i samarbeid med det internasjonalt kjente arkitektfirmaet Snøhetta.

HAAKON TRONRUD
• Konsernsjef i Tronrud Gruppen

Snøhetta har tegnet blokker som til sammen skal romme om lag 180 leiligheter.
I de to nederste etasjene blir det handel,
næring og kontorer fordelt på totalt 8 000
kvadratmeter.
- Den kommer til å fremstå som
helt ny og være slik Snøhetta har tegnet
den. Det vil være en urban bydel som
kler byen veldig godt. Vi flytter noe av
sentrum litt nordover, og videre vil vi ha
muligheter til å bygge området nedover
mot Stormarkedet og Tippen, forklarer
Tronrud.

Småbarnsfamilier
trenger barnehager og skoler
Kvartetten gjentar stadig at det er de
yngre de vil nå. Og at de må få tilbud om
hele familiepakka.
- Vi har hatt unge par som har flyttet
fra kommunen fordi de ikke fikk barne-

hage i nærheten. De ønsket å slå seg
ned, men fikk ikke det tilbudet de ønsket.
I stedet endte de opp i en kommune øst
for Oslo som kunne gi dem det de ønsket.
Sånne historier kan vi ikke ha for mange
av, vi må sørge for å ha det tilbudet
barnefamilier trenger, mener Haakon
Tronrud.
Edvardsen forteller at kommunen nå
gjennomfører en undersøkelse av behovet
for barnehageplasser:
- Analysen skal se på behovet for
barnehager i hele kommunen. Det er noen
utfordringer i forhold til barnehagedekning
fordi Ringerike kommune er nokså langstrakt, konkluderer hun.
Tronrud mener det er viktig å tenke
utenfor boksen:
- Hvis vi skal ha utvikling i byen og
samtidig ønsker at vi skal få de yngre til å
bo her må det være enkelt for foreldre å få
levert barna. Skal du hente og levere, må

Arbeidsplassen er
ikke på kontoret,
den er hjemme
eller i gata.

det være der du bor, mener Tronrud,
som får støtte av Edvardsen fra kommunen:
- Jeg er helt enig i at vi må ha barnehager der vi vil folk skal være. Alle som
har barn vet at skole og barnehager er
vesentlig for alle.

Bil blir fortsatt viktig
Ett annet viktig element er miljøet.
Ved flere anledninger er det påvist for
mye forurensning i byen, og det grønne
løftet kommer, enten man vil eller ikke:
Er det til hinder eller skaper det muligheter?
Rundt bordet er det sterke meninger
om at man ikke må skape en by tom for
biler.
- Det er mye snakk om sykler, miljø
og så videre. Hvis vi tenker litt annerledes;
kanskje Hønefoss skal være bilbasert?

“

Vi mangler litt
selvtillitt, vi har
ikke helt trua på
oss selv.

“

Vi må skape
arbeidsplasser,
ny infrastruktur
eller ikke. Alle
skal jo ikke
pendle til Oslo.

Hvor mye bil vi skal tillate er en politisk
greie, men det er ingen tvil om at hele
regionen er avhengig av bilen, sier
Aslaksrud.
- Man er nok dessverre avhengig
av bilen som fremkomstmiddel i lang tid
fremover. Hønefoss er også en regionhovedstad. Derfor er det naturlig for
de omkringliggende bygdene å se på
Hønefoss som sin by. Folk er avhengig
av bil i hele regionen. Handelsstanden
ønsker at folk kommer hit, naturlig nok,
sier Skarstein.
Tronrud er enig, men vil gjerne ha
begge deler:
- Jeg tror vi fortsatt vil ha mye bilbruk i de nærmeste generasjonene,
men det betyr ikke at vi ikke skal bygge
gang– og sykkelvei for dem som måtte
ønske det. Og, når vi er i selve bykjernen,
er det ikke sikkert at det skal være like lett
å komme til med bilen for dem som ikke

“

Vi må sørge
for at alle de
som er Hønefoss-patrioter
flytter inn
i byen med
arbeidsplassen
sin.
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GUNN EDVARDSEN
• Kommunalsjef Samfunn
i Ringerike kommune

bor der. At man lettere tar kollektivtransporten. Da må det i tilfelle være gode
satellitter på yttersiden av byen, mener
Tronrud.

Profil og patriotisme
Hvordan oppfattes så den jevne hønesfossing? Det er viktig at lokalbefolkningen
har et bra image hvis man skal flytte til et
nytt sted
- Vi mangler litt selvtillit, vi har ikke
helt trua på oss selv, sier Tronrud.
Kommunalsjefen er enig:
- Vi har noe å gå på i forhold til å bli
klar over egen identitet. Vi konkurrerer
mot mange, sier Edvardsen.
Skarstein understreker at han er
bypatriot på sin hals og sier det ikke er
mangel på engasjement og patriotisme
alle steder i distriktet
- Vi må sørge for at alle de som er

hønefosspatrioter flytter inn i byen med
arbeidsplassen sin, sier han.

Skape stolthet
Og nå blir alle rundt bordet ivrige: Aslaksrud snakker om å skape stolthet gjennom
ulike aktiviteter
- Øya-prosjektet blir et fantastisk
prosjekt, en knagg du kan henge det på.
Det skaper stolthet. Hønefoss fotball
var jo på høyden. Man fikk assosiasjoner
til Hønefoss bare ved å se på tv-en.
Når vi nå er vi i andre divisjon, prates
det ikke så mye mer om det. Det er
viktigere enn vi kanskje tror slike ting,
mener han.
Og Tronrud hiver seg på:
- Sykkelsporten, basketballen og
fotballen, selvsagt, er i særstilling på
godt og vondt. Det går jo voldsomt opp
og voldsomt ned. Dessuten er og blir

kulturen enormt viktig. Vi er kjempestolte
av sommerrevyen. Det er også med
stolthet vi kan se på norske tv-program
hver uke med musikere som er fra
Hønefoss. Det er ikke én som går igjen,
det er hele spekteret. Det sier litt av hva
dette lokalsamfunnet leverer av storheter,
mener han og påpeker at med forbedret infrastruktur kan Hønefoss fort bli en
forstad til Oslo.
- Og om noen måneder vil Hønefoss
bli satt på kartet igjen. Da skal Nils &
Ronny spille inn sin TV-produksjon
fra krafthallen rett ved siden av her.
Det vil bli en programserie fra Hønefoss,
midt i beste sendetid, sier Tronrud
entusiastisk.

FREDERIK SKARSTEIN
• Næringslivsleder og investor

12

RINGVIRKNINGER – MARS 2016

RINGVIRKNINGER – MARS 2016

13

Ringerike prioriteres
Ringerike vil bli et enda viktigere trafikknutepunkt mellom
øst og vest når Ringeriksbanen og ny E16 står ferdig i 2014.
Gjennom mange år er det jobbet intenst med å få realisert
disse nasjonale samferdselsprosjektene.
En viktig milepæl i realiseringen av prosjektene er etatenes forslag til ny Nasjonal
transportplan for 2018 til 2029. I forslaget
etatene la frem 29. februar er både Ringeriksbanen og ny E16 med som bundne
prosjekter.
At prosjektene er med som bundne
prosjekter betyr at de er politisk bestemt
og at de dermed skal gjennomføres.
Forslaget til NTP legger opp til at byggingen skal starte i 2019 og at vei og bane
ferdigstilles i 2024.
Detter er også helt i tråd med det
statsminister Erna Solberg poengterte
på Øst-vest-konferansen på Klækken tre
dager senere.

Bane
innen 2024
Konferansen ble holdt på Klækken Hotell,
og statsminister Erna Solberg var hovedtaler, etter å ha blitt introdusert av konferansier Arne Hjeltnes. Hun bekreftet det
som har vært signalisert av regjeringen
siden i fjor høst: At det både blir jernbane
og ny E16 i området.
Motorveien mellom Skaret og
Hønefoss planlegges parallelt med en ny
jernbanetrasé: Det krever at de statlige
organisasjonene Jernbaneverket og
Statens vegvesen planlegger utbyggingen
sammen.
Derfor var det en bekreftelse da
både både vei- og jernbanedirektøren
hadde funnet tid til å komme til Ringeriksregionen og Øst-Vest konferansen på
Klækken.
- Vi sa vi måtte se vei og bane i sammenheng og at vi måtte ha en statlig
planprosess. Vi har fått gjennomført den
eksterne kvalitetssikringen, og regjeringen
har besluttet felles planlegging av vei og
bane, med mål om byggestart i 2019 og

ferdigstillelse i 2024, bekreftet Solberg i
sin tale.
Tap av verdier og vekst
Vedtaket om Ringeriksbanen var opprinnelig fra 1992, og Solberg, som satt på
Stortinget allerede den gang, innrømmer
at Ringeriksbanen egentlig burde ha stått
klar i 2002. Men det ble ikke slik.
Solberg sa under konferansen at hun
var svært fornøyd med at denne regjeringen hadde fått redusert planleggingstiden
med fem år.
- Jeg mener dette har hatt stor betydning. Det betyr at vi kan se frem til en
enorm innkortning på jernbanestrekningen
mellom Bergen og Oslo. Men tenk over
hvilket tap av gods og reisende det har
vært når man har hatt én time lenger reisetid i 22 år ekstra. Hvis man hadde fulgt
opp vedtaket i 1992 som vi følger opp nå,
ville Ringeriksbanen stått ferdig i 2002.
Nå blir den ferdig i 2024, sa Solberg og
fortsatte:

- Hvis vi tenker på den samfunnsøkonomiske kostnaden av at man i 22 år ikke
har fulgt opp dette vedtaket, blir det en
ganske stor sum. Tenk på alle godsvognene som er gått på veien fordi de ikke
har funnet det lønnsomt å ta toget, og
alle forsinkelsene vi har hatt for passasjerene. Og ikke minst, konsekvensene for
regionalutviklingen i dette området, hva
hadde det ikke betydd hvis man tidligere
hadde fulgt opp det området? Men nå får
vi det altså til og så får vi glede oss over
det.
Viktig avlastning for Oslo
For Ringeriksregionen blir det svært kort
vei inn til Oslo og vice versa, rundt 30
minutter med toget. Det fører i praksis
til at hovedstadsregionen får ett felles
bo- og arbeidsmarked, ikke minst med
Hønefoss. Statsminister Solberg mener
Ringeriksregionen vil gi et sterkt bidrag for
å takle den store befolkningsveksten på
Østlandet. Det vil igjen få konsekvenser

både for næringsutviklingen og byutviklingen.
- Det var bakgrunnen for at vi var opptatt av dette også før vi kom i regjeringsposisjon. Dette er egentlig et byutviklings- og
et osloregionsutviklingsprosjekt, i tillegg
til den selvsagte gevinsten med at banen
forkorter veien til Bergen, sa bergenseren
med et megetsigende smil.
- I flere år har Oslo vært Europas
raskest voksende by. Vi vet at det skaper
større trafikkutfordringer og mer trengsel.
Veksten i storbyregionen skal primært
skje gjennom kollektive løsninger på det
som er dagpendling inn og ut av byen,
men da må vi sørge for at det er kollektiv- og infrastrukturtilbud som folk kan
bruke når regionene vokser seg større,
sier hun og viser til at avgjørelsen allerede
har fått positive konsekvenser for det
lokale næringslivet, samt det offentlige på
Ringerike.
- Jeg vet at noen av de største
næringsaktørene på Ringerike planlegger å investere flere milliarder kroner de
nærmeste årene i forlengelse av at vi
både har vedtak om Ringeriksbanen og
ny E16. Ringerike kommune har selv
investeringsplaner på opp mot 2 milliarder
kroner de kommende årene, det bidrar
til sterk vekst og utvikling, mener statsministeren.

Nasjonal
transportplan
2018-2029

Foto: Mats Øieren

NASJONAL
TRANSPORTPLAN

Flere ringvirkninger for Ringerike
Solberg gjentok flere ganger at dette
kommer til å bli et vekstområde på grunn
av ringvirkningene. Avstanden til Bergen
blir kortere, verdien av en vinteråpen vei
mellom Oslo og Bergen betyr veldig mye
for næringsgrunnlaget fremover. Dessuten
vil Hallingdal, med flere kommuner som
har reiseliv som næringsgrunnlag, komme
til å se oppleve enda større gevinster
fordi det blir enklere å finne sommer- og
vinterdestinasjoner med kortere reiseavstand.
- Dette er et tilgjengelighetsområde
som mange ønsker å flytte til. Det betyr
flere barnehager, skoler og alt det andre
man må ta med seg når befolkningen øker. Men det betyr også at man
er med på det store løftet om å gjøre
kollektivtrafikken viktigere for løsningene fremover. Det er arbeidsplasser
og utvikling som ikke ville kommet uten
denne innkortningen i tid, sier Solberg og
understreker at en annen løsning kunne
ført til større problemer:
- Hadde vi bare bygget motorveien,
hadde man nok fått mer vekst her i dette
området vi er i nå, men man hadde også
fått mer kork inn mot Oslo. Derfor blir det
viktig å stimulere til at folk tar jernbanen
når den kommer.

Nasjonal transportplan revideres
hvert fjerde år og dette er femte gang
planen fremmes. Regjeringen planlegger å legge fram stortingsmeldingen
om Nasjonal transportplan våren
2017.
Samfunnsøkonomisk lønnsomhet,
samt samfunnssikkerhet og sammenhengende standard/utbygging
har vært avgjørende for investeringsporteføljene i forslaget. Retningslinjene er gitt med fire ulike økonomiske
rammenivåer, og prioriteringene vises
for 4+2+6 år.

Grunnlaget til Nasjonal transportplan 2018–2029 blir også
sendt på høring. Høringsfristen

for fylkene er 1. juli 2016, og uttalelsene sendes til Samferdselsdepartementet.

Illustrasjon: Statens Vegvesen

Under Øst-Vest konferansen 2016 i mars lovte Erna Solberg å starte
byggingen av jernbanen i 2019 og at togpassasjerene kunne kjøpe
billetter til første avgang for det nye InterCity-toget allerede fem år
senere.

Grunnlagsdokument
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Inntekter
2016

Andre inntekter
135 m ill k r ( 16)
121 mi l l kr ( 15)

Kostnader
2015

Kostnader
2016

2 095 mill kr

2 095 mill kr

2 000 mill kr

2 000 mill kr

1 959 mill kr
1 900 mill kr

Overføringer
fra Staten
9 51 m ill k r ( 16)
900 mi l l kr ( 15)

Inntekter
2015

RINGVIRKNINGER – MARS 2016

Overskudd
34 mill kr (16) 37 mill kr (15)

1,6%

Renter og avdrag
86 mill kr (16) 65 mill kr (15)

4,1%

1 959 mill kr
1 900 mill kr

1 800 mill kr

1 800 mill kr

1 700 mill kr

1 700 mill kr

1 600 mill kr

1 600 mill kr

1 500 mill kr

1 500 mill kr

1 400 mill kr

1 400 mill kr

1 300 mill kr

RINGERIKE

Avsetninger
og overføringer
96 mill kr (16)
93 mill kr (15)

1 100 mill kr

1 000 mill kr

Brukerbetalinger
241 m ill k r ( 16)
236 mi l l kr ( 15)

Samfunn
235 mill kr (16)
231 mill kr (15)

121
26
39
437

SAMFUNN

1 300 mill kr

11,2%

Personskatt
inntekt/formue
714 m ill k r ( 16)
647 mi l l kr ( 15)

3,2 millioner fordelt
til lokale kulturog idrettsformål

1 000 mill kr

700 mill kr

Eiendomsskatt
5 4 m ill k r (16)
55 m i l l kr ( 15)

Kulturtjenesten
28 mill kr (16)
25 mmill kr (15)

Adm og fellesutgifter
103 mill kr (16)
96 mill kr (15)

ADMINISTRASJON
OG FELLESUTGIFTER

4,9%

HELSE, OMSORG
OG VELFERD

39,7%

500 mill kr

400 mill kr

400 mill kr

7,1%
14 skoler
3 174 elever
820 barn i skolefritidsordning
315 lærere

Hele kommunen:
95 tjenestesteder
2 250 ansatte
(81% kvinner)
190 000 kvm
bygningsmasse

BARNEHAGE

10,0%
FOLKEVALGTE
OG REVISJON

0,5%

100 mill kr

Folkevalgte og revisjon
10 mill kr (16)
7 mill kr (15)

Barnehage
208 mill kr (16)
195 mill kr (15)

Kommuneskatt
Hvis en person tjener kr 440 000,-*
11,6%
Fylkesskatt 2,7%
i året og betaler 28% skatt,
går 11,6% til kommunen
Statsskatt
13,7%
(51 040,-), 2,7% til fylket
(11 880,-) og 13,7% til
Lønn etter skatt 72%
staten (60 280,-). Totalt
kr 123 200,- i skatt.
I Ringerike kommune vil de 51 040,i kommuneskatt bli fordelt som vist under.

5 206,- Overskudd, renter, gebyrer
og finansielle kostnader

11 kommunale barnehager
13 private barnehager
8 familiebarnehager
1 410 barn i barnehage
57 barnehagelærere
62 barne- og ungdomsarbeidere

20 263,- Helse og omsorg

2 500,- Adm og fellesutgifter
1 300,- Kulturtjenesten
6 022,- Samfunn

300 mill kr

200 mill kr

HVA GÅR DIN SKATT TIL

15,0%

Spesielle tiltak
barn og unge
149 mill kr (16)
126 mill kr (15)

Grunnkole
316 mill kr (16)
307 mill kr (15)

Bibliotek:
3 bibliotek
56 arrangementer
88 000 besøkende

SPESIELLE TILTAK
BARN OG UNGE

318 barn i barnevernet
129 bor i opprinnelig familie
71 barn i kommunal omsorg
fosterhjem
15 i fosterhjem som
hjelpetiltak

GRUNNSKOLE

600 mill kr

500 mill kr

100 mill kr

1,3%

900 mill kr

700 mill kr

200 mill kr

legevakt (interkommunal/7 kommuner)
for 63 000 innbygger
krisesenter (interkommunall/14 kommuner)
for 103 000 innbygger

102 kulturarrangementer
på 15 turnéer i skole,
omsorgssentra
og offentlig

1 100 mill kr

800 mill kr

300 mill kr

185 000 kvm eiendomsmasse
250 km kommunale veier
25 km gang- sykkelveier
5 500 gatelyspunkter
550 kommunale p-plasser
13 fotballbaner
350 mål park og anlegg
9 vannverk/6 renseanlegg
260 km vannledninger
295 km avløpsledninger
17 skøytebaner
21 lekeplasser
4 mill liter rent vann per dag

sykepleiere (82 årsverk)
leger (driftstilskudd)
fysioterapeuter (driftstilskudd)
hjelpepleiere (281 årsverk)

1 200 mill kr

800 mill kr

600 mill kr

6 institusjoner
185 institusjonsplasser
846 brukere av hjemmesykepleie
306 brukere av hjemmehjelp
82 plasser i bofellesskap for eldre
99 plasser i andre bofellesskap med nattevakt
70 plasser i bofelleskap uten nattevakt
94 dagplasser i institusjon
58 dagplasser i PU
55 mottagere av omsorgslønn
16 brukere av BPA
240 brukere av støttekontakter

AVSETNINGER
OG OVERFØRINGER

KULTUR
900 mill kr

ØKONOMI

4,6%

Helse, omsorg og velferd
830 mill kr (16)
777 mill kr (15)
1 200 mill kr

–

15

TOTALT: BARNEHAGE,
GRUNNSKOLE OG SPESIELLE
TILTAK BARN OG UNGE

2 756,- Spesielle tiltak barn og unge

32,1%

8 013,- Grunnskole

TOTALT: KULTUR, TEKNISK
ADMINISTRASJON, FINANS

TOTALT: HELSE, BARN
OG UNDERVISNING

5 104,- Barnehage

28,2%

71,8%

*Innteksttallet er valgt for å få en forenklet og realistisk beregning.
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- Tjenester i endring
Med fremtidig, økt tilflytting og en større andel eldre, er også tjenestene innenfor helse og omsorg nødt til å endre seg. - Målet er
at innbyggerne i størst mulig grad forblir selvhjulpne slik at de kan
bo i eget hjem lengst mulig, sier kommunalsjef helse- og omsorg,
Christine Myhre Bråthen.

“

Helse og omsorg er den største
posten i Ringerike kommunes budsjetter. Den lenge varslede eldrebølgen
kommer til Ringerike i 2022. Det
betyr flere brukere av tjenestene enn
tidligere.
- Nå benytter vi oss av tiden frem
til 2022 til å forberede tjenestene på
det økte volumet. Velferdteknologi og
økt kunnskap om teknologien vil bidra
til at folk kan bo hjemme lengre og
føle seg trygge, sier kommunalsjef
for helse og omsorg, Christine Myhre
Bråthen.
Store forventninger
Ofte har pårørende store forventninger
til at brukere som trenger hjelp skal
få bistand til alle hverdagslige gjøremål. Det er viktig for kommunen å
kartlegge brukerens ressurser for
å avklare hva de kan klare selv.
Behov for hjelp avgjøres ut fra en
helhetsvurdering av brukerens helsetilstand og livssituasjon for øvrig.
Bistand brukeren mottar fra pårørende
eller andre vil inngå i avklaringen av
behovet for hjelp.
- Derfor er fokus for oss ressurskartlegging, brukermedvirkning og
hverdagsrehabillitering, sier hun.
Normale hverdagsaktiviteter som
å hente posten, tørke støv og ta ansvar
for egen hygiene er god trening og er
med på å bidra til å opprettholde god
helse..
- Det betyr ikke at de som ikke
greier det, ikke skal få hjelp. Alle som
trenger bistand skal få hjelp av kommunen også fremover, men det er
viktig at vi er der for de svakeste, eller
de som ikke har andre som kan hjelpe
seg, forklarer Myhre Bråthen.
Hun understreker at den enkelte
også har ansvar for å gjøre enkle
tilrettelegginger i egen bolig. Som å
flytte vaskemaskinen opp fra kjelleren,
fjerne dørterskler, bygge om bad eller
bedre adkomsten til boligen. Ofte blir
informasjon om og forslag til enkle tiltak
mottatt positivt av brukerne og deres
pårørende.
- Poenget er ikke at kommunen
skal løpe fra ansvaret, men at folk
må ta ansvar for og planlegge sin
egen alderdom. Vi skal tilby de faglige
helserelaterte tjenestene, men folk må
selv sørge for at de kommer seg ut og
er sosiale. Nettverk og familie er viktig

Kommunalsjef for helse og omsorg i Ringerike kommune, Christine Myhre Bråthen.
for å opprettholde god livskvalitet, sier
hun.
Ingen reservasjoner
Kommunalsjefen ønsker å oppklare en
misforståelse mange har. Mange tror at
de kan reservere sykehjemsplass i god
tid før et reelt behov oppstår.
- Mange tror at de kan sikre seg
en omsorgsbolig eller institusjonsplass
ved å sende inn søknad tidlig, men slik
er det ikke. Kommunen må hele tiden
ivareta de som har behov, og vi gjør
individuelle vurderinger hele tiden, sier
hun.
Brukere med reelle behov vil alltid få
den hjelpen de trenger, mens de som
greier seg selv kan ikke forvente å få
omfattende kommunale tjenester.
- I kommunen forventer vi at brukerne deltar i planleggingen. De må også
selv, eller sammen med pårørende,
utføre de funksjonene de klarer. Behov
for hjelp avgjøres ut fra en helhetsvurdering av brukerens helsetilstand
og livssituasjon for øvrig. Vår erfaring
er at de pårørende er en viktig ressurs
i denne sammenheng, sier hun.

Ta kontakt
For å få en best mulig hverdag og
tilrettelagte tjenester er det likevel viktig
at de som har behov tar kontakt med
kommunen tidlig.
- Vi ønsker å tilrettelegge tjenestene
og se på mulighetene på et tidligst
mulig tidspunkt. Når et reellt behov har
oppstått er det en fordel at vi kommer
i gang så tidlig som mulig, avslutter
kommunalsjefen.

SLIK FÅR DU HJEP
• Hvis du trenger hjelp, kan
du søke om de fleste av våre
tjenester via søknadsskjema
som du finner elektronisk på
www.ringerike.kommune.no,
eller kontakt servicetorget på
telefon 32 11 74 00
• Har du behov for veiledning
om tjenestetilbudet, eller hjelp
til å fylle ut søknaden, kontakt
Tildelingskontoret på telefon
32 11 76 35

Kommunen er flinke
og gjør en god jobb.
Men det er forbedringsområder også der.

- Må ta ansvar selv
Øivind Jørgensen har
i mange år vært bruker av kommunens
helsetjenester, men
mener han selv har
mye ansvar. - Det er
jo jeg som skal skape
et godt liv for meg
selv, sier han.
På Froksmoen bor Øivind Jørgensen.
I mange år han har jobbet i skoleverket,
men sluttet å jobbe for fem år siden da
han måtte amputere begge bena. Før det
hadde han hatt hjerteinfarkt og fikk på
90-tallet nytt hjerte.

- Jeg har det bra og trives utrolig
godt. Kan man bo noe bedre sted? Her
har jeg alt jeg trenger, familie, natur og
et godt miljø. Og jeg får den hjelpen jeg
trenger av kommunen, sier Jørgensen
hjemme på terrassen i vårsolen.
Eget ansvar
Jørgensen er opptatt av at selv om man
er handicapped eller trenger hjelp har alle
et eget ansvar for å gjøre det beste
ut av situasjonen.
- Den enkeltes ansvar går ganske
langt. Kommunen skal ha hansvaret for
medisinske ting, som utredninger, behandling og medisinering. Det er oppgaver
som krever fagkunnskap og kompetanse
den enkelte brukeren ikke kan ha, sier
han.
Han mener familie, venner og omgangskrets har et ansvar for at brukere
får et bra liv, men at hovedansvaret ligger
hos brukeren selv.
- Som medmennesker og sambygdinger har vi alle et ansvar for at alle

har det bra. Også jeg kan bidra med
min kunnskap og evner i mange
situasjoner, og det vil jeg gjerne. Bare
fordi man er blitt bruker av kommunens
tjenester, betyr ikke det at man kan
forvente at de skal ordne absolutt alt,
sier han.
Ta grep
Jørgensen understreker at han snakker
ut fra egen situasjon og har forståelse for
at ikke alle brukere har samme muligheter
eller ønsker.
- Kommunen er flinke og gjør en god
jobb. Men det er forbedringsområder
også der. Blant annet har jeg merket meg
at de bør bli flinkere til å overlevere informasjon internt, sier han.
Jørgensen har engasjert seg i interesseorganisasjoner og brukerutvalg. Han
mener det er viktig at folk holder seg så
aktive som de kan og hjelper seg selv
mest mulig.
- Man kan velge litt hvilken holdning
man skal ha. Den enkelte må selv ta grep

på situasjonen og oppsøke eller være så
sosial man kan. Min oppfatning er at man
har en plikt til å yte det du evner i forhold

til din egen situasjon. Det hjelper ingen at
man graver seg ned, sier han.

Viktige telefonnummer i kommunen
Legevakten

116 117
Adresse: Arnold Dybsjords vei 1, 3511 Hønefoss.
Åpningstid: kl. 16:00-08:00 hverdager
og hele døgnet i helger/høytider.

Vann og avløp

911 53 799 hele døgnet

Kloakkrenseanlegg

958 12 400 hele døgnet

Vei

916 41 410 hele døgnet

Krisesenteret i Hønefoss

32 17 06 90 hele døgnet

Veterinærvakt

32 13 17 00 – hverdager kl. 16:00-08:00
helger og helligdager hele døgnet

Viltnemda

Ta kontakt med politiet på 02 800
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Løft for hele regionen
“Innovasjonsløft Ringerikeriksregionen”
er et unikt omstillingsprosjekt. Målet med
dette prosjektet er å skape en innovasjonskultur og et godt samspill mellom aktører
i regionen.
Styreleder Magnus og prosjektleder Sonja
Bordewich er i ferd med å avslutte andre
runde i omstillingsprogrammet “Innovasjonsløft Ringeriksregionen”. 12 lokale
virksomheter fra privat og offentlig sektor
er på Sundvolden hotel og presenterer
innovasjonsprosjekter for en jury.
Totalt 70 virksomheter i regionen skal
få muligheten til å delta frem til 2019. Det
er Rådet for Ringeriksregionen som er
prosjekteier.
- Målet er å skape en innovasjonskultur i regionen og det gode samspill mellom aktørene. Den langsiktige effekten er
å skape 250 nye arbeidsplasser, forklarer
Magnus. I løpet av 2016 avgjør fylkeskommunen om det blir tre nye år med
omstillingsprosjektet Innovasjonsløft.
- Vi er halvveis til hovedmålsetningen.
Vi har hatt 24 virksomheter gjennom de
to første innovasjonsprogrammene og
er i gang med tredje program med 12
virksomheter, utfyller Bordewich.
Viktig veteran
Pensjonist Magnus har bakgrunn fra
restaurantbransjen og har vært konsernsjef i Umoe Restaurants, Norges ledende
serveringskjede med Peppes, Burger
King, Starbucks og TGI i porteføljen.
- Jeg hadde aldri klart for meg hva
innovasjon egentlig betød. Jeg skjønte
det dreide seg om nytenkning, men her
har jeg virkelig lært hva det innebærer.
Jeg kunne unngått mange dumme feil,
hvis jeg hadde hatt mer kunnskap om
innovasjon, sier han.
Én av de mest kostbare var å ta norske Peppes Pizza til Kina i den tro at millioner av kinesere ville trykke den norske
merkevaren til sitt bryst.
- Sten Magnus er enormt viktig for
innovasjonsprosjektet. Han gir mye av sin
egen kompetanse og har et nettverk som
åpner dører. Uten Sten Magnus ville det
ikke blitt et Innovasjonsløft - det er helt
sikkert, hevder Bordewich.
Gode metoder og nyttige nettverk
Omstillingsprogrammet retter seg mot
bedriftseiere, ledere, nøkkelpersoner og
gründere i offentlig og privat virksomhet.
Både det lokale NAV-kontoret og banker,
samt trafikkskoler og andre private
virksomheter får sin tilmålte tid foran en
konstruktiv kritisk jury.

Marte Østbye Kristiansen.

Bank
frir til
lokale
gründere
Hønefoss Sparebank
skal i fremtiden tilby
egne fond for innovatører. Det avslørte
banken da de deltok
i prosjektet “Innovasjonsløft i Ringeriksregionen”.

Sten Erik Magnus.
- Tilbakemeldingene har vært fantastiske, sier Bordewich.
- Deltakerne sier de lærer metoder
som er enkle å ta i bruk, de liker at det
er nettverksbygging med sparringspartnere på ulike nivåer og vil svært gjerne
fortsette å ha kontakt med hverandre
etter endt program. Mest overraskende er
det at store offentlige virksomheter som
Kartverket, Ringerike Sykehus og NAV har
tatt seg tid til denne innovasjonsreisen på
lokalt regionalt nivå sammen med privat
næringsliv. Tilbakemeldingene sier at
deltakerne får mye igjen på det personlig
plan, på prosjektnivå og på bedriftsnivå,
sier hun.
- Unikt prosjekt
Prosjektlederen er idéskaper til “Innovasjonsløft Ringeriksregionen”, mens det
faglige innovasjonsprogrammet er utviklet
over tid av innovasjonsprofessor Sjur
Dagestad.
- Innovasjonsløft som omstillingsprosjekt er unikt i Norge. I stedet for å spre
omstillingsmidlene utover få virksomheter,
arbeider vi for å skape innovasjonskultur
ved å etablere arenaer hvor virksomheter
bygger nettverk ved å tilføre innovasjonskompetanse i grupper på 30-40 personer.
De gjør noe viktig sammen, og vi opplever
at flere virksomheter finner hverandre på
tvers av bransjer, noe som igjen gir folk
muligheten til å skape utviklingsarenaer,
sier hun.
Magnus er en aktiv styrerepresentant
i flere virksomheter
- Det finnes ikke noe liknende i Norge,
så vidt jeg vet. Spesielt dette at man
jobber godt med innovasjon over tid i
etablerte virksomheter, er noe helt annet
enn å ha en høstlig dugnad.
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“

Det å kjøre bil er en sosial
adferd, det er kommunikasjon
det dreier seg om.

Jarle Hoddevik, daglig leder ved Støyten Trafikkskolesenter.

HMS-kurs med riksdekkende potensial
Støyten Trafikkskolesenter på Hønefoss
ønsker å redusere ulykker og bevisstgjøre
arbeidsgivere hvilket ansvar de ansatte har
i forbindelse med jobbkjøring.
Støyten Trafikkskolesenter presenterte
“HMS på veien” under kurset “Innovasjonsløft i Ringeriksregionen” som ble
holdt på Sundvolden hotel.

Det er et nytt kurs for arbeidsgivere
i Ringeriksregionen, men også med
stort potensial for resten av landet.
Kurset fikk meget bra mottakelse

av panelet i juryen som evaluerte ideer
under den avsluttende Innovasjonsløftkonferansen.
- Det å kjøre bil er en sosial atferd,
det er kommunikasjon det dreier seg
om. Derfor er vi allerede i gang med å
tilby HMS-kurs som bevisstgjør atferden
i trafikken. Det kan redusere ulykkesrisikoen, men også styrke bedriftenes omdømme, sier daglig leder Jarle Hoddevik
i Støyten Trafikkskolesenter..
Av 123 drepte i trafikken i fjor var

det 50 som var involvert i jobbrelatert
kjøring. Av 611 som ble hardt skadd,
skjedde 245 av ulykkene i jobbsammenheng, viser tall fra Statens vegvesen.
Hovedvekten av alle ulykkene skyldes
uoppmerksomhet eller høy fart.
Blant annet omhandler kurset forholdet mellom defensiv og effektiv kjøring,
samt om man er klar for å kollidere. Om
man faktisk er forberedt hvis det verste
skulle hende. Arbeidsgivere må være klar
over hvilket ansvar de har når de sender

ansatte ut i trafikken. En annen positiv
konsekvens kan være redusert drivstoff-forbruk ved mer ansvarlig kjøring,
som igjen senker kostnadene for
bedrifter.
- Dette er kurs som verken sjåførene
eller arbeidsgivere egentlig vet de har
nytte av. Vi er allerede i gang. Kan vi
bidra til en tryggere og mindre stressende
arbeidsdag i bedrifter med stort transportbehov, vil det være en sann glede, sier
Hoddevik.

Sparebanken på Hønefoss skal
ikke bare tilby lån og andre banktjenester; nå utvikler de også en
etablererpakke som inkluderer
rådgivning, fagseminarer og tett
oppfølging, med muligheter for
etableringsstøtte og etableringslån.
- Vi ønsker å delta på en
større del av kundereisen fra idé til
lønnsom bedrift, forklarer bedriftsrådgiver Marte Østbye Kristiansen.
Ideen fikk en god mottakelse
av panelet i juryen som evaluerte
ideene på arrangementet “Innovasjonsløft i Ringeriksregionen”.
- Dette innebærer at vi må
komme i kontakt med etablerere på
et tidlig tidspunkt. Prosjekter som
kvalifiserer kan bli innstilt til etableringsstøtte eller etableringslån,
forklarer Kristiansen.
- Vi har lyst til å hjelpe kundene
med å oppfylle drømmene sine.
Vi mener det helt klart ligger en
fortjeneste for alle parter. Ja, det
koster å sette av tid til rådgivning
og fagseminarer, men det er en god
investering i utvikling av lokalmiljøet,
og gir muligheter for fremtidig salg
av tjenester, sier hun.
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Skolebyen Hønefoss
Mangfoldet i undervisningstilbudet i Ringerike kommune er stort.
De nærmeste årene vil det skje store endringer, særlig innenfor
den kommunale skolen. Det bygges nytt og det fornyes, og snart kan
Hønefoss også være en universitetsby...

Høyskolen/universitet
Campus Hønefoss er
en del av Høyskolen
i Sørøst-Norge med 8 000
studenter. Det undervises
blant annet i jus, økonomi,
IT og markedsføring.
Skolen ble opprettet
i 1984. Det bygges nå
150 nye studentboliger
på området.

Hønefoss
videregående skole
Skolen tilbyr i hovedsak
yrkesfaglige studieretninger og holder til
i de nyeste skolelokalene
i byen. Skolen har
640 elever.

Eikli skole
Eikli barneskole har 231
elever og ca 30 ansatte.
Skolen ble grunnlagt
i 1914. Skolen er planlagt nedlagt når den nye
barneskolen på Benterud
åpner i 2019.

Ny skole på Benterud
Det skal bygges en ny
skole i Hønefoss Syd på
Benterud. Skolen skal
erstatte Eikli og Kirkeskolen. Byggestart for
skolen er allerede neste år
og frem til dette skal det
velges entreprenører og
arkitekter. Fem forskjellige
entreprenører konkurrerer
om oppdraget og skal
presentere design og
løsninger for den nye
skolen som skal huse
opp mot 600 elever.
Skolen skal stå ferdig
i 2019.

Ringerike
videregående skole
Forløperen til skolen ble
etablert i 1884. I 1886
flyttet den inn i huset hvor
den fortsatt holder til.
Skolens tilbud omfatter
studiespesialisering, idrett,
service og samferdsel og
musikk, dans og drama.
Ca 700 elever går på
skolen.

Ringerike folkehøyskole
Ringerike folkehøyskole
har historie tilbake til
1876. I begynnelsen var
skolen ambulerende, men
fra 1936 har skolen hatt
tilholdssted i Askeveien.
Skolens 122 elever har
fag innenfor drama og
scenekunst, idrett, kunst
og global solidaritet.

Kulturskolen
Den kommunale kulturskolen gir undervisning
i musikk og kunstfag.
Blant annet gis det
undervisning på fiolin,
gitar, piano, sang, treblås,
slagverk og messinginstrument i tillegg til
kunstfag og ensembler.
Skolen har ca 300 elever.

Hønefoss skole
Hønefoss skole er byens
eldste skole. De eldste
delene av skolen ble
bygget i 1891 med flere
påbygninger i 1896 og
1926. Skolen har 230
elever. Hønefoss skole
er vedtatt nedlagt, men
vedtaket er ikke gjennomført fordi Ullerål skole ennå
ikke er opprustet.

Ullerål skole
Ullerål skole åpnet i 1902.
Det er vedtatt at skolen
skal være den framtidige
skolen i Hønefoss nord.
I dag har skolen 334
elever, men den skal
bygges ut og opprustes
til å kunne ta i mot opp
mot 600 elever. Elevene
fra Hønefoss skole skal gå
på Ullerål når utbyggingen
er ferdig.

Hov ungdomsskole
Hov ungdomsskole er den
eneste ungdomsskolen
i Hønefoss. Skolen er blitt
for liten og trenger en stor
oppgradering. I dag går
det 230 elever på skolen.

Læringssenteret
for voksne
Læringssenteret for
voksne holder til i Hønefoss arena. Senteret gir
norsk- og grunnskoleopplæring, introduksjonsprogram og spesialundervisning, i hovedsak
til innvandrere. Læringssenteret har omlag
200 elever.

Dronefoto: Nitar/Frank Tverran
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Ringerike kommune kjøper selskapet Fossveien 7-9
Eiendom AS for 21 millioner kroner. Selskapet
eier eiendommen som i dag er hovedkontoret for Ringeriks Kraft.
Truls Myhre Madsen, enhetsleder for
enslige mindreårige i Ringerike kommune.

- Ta godt imot
flyktningene
Illustrasjonsfoto

- Vi skal bosette 25 mindreårige flyktninger som har mistet alt.
Ta godt i mot dem og hjelp til med å gi dem et bedre liv,
sier Truls Myhre Madsen.

- Ringerike kommune står overfor en stor
utvikling. Ringeriksbanen og ny E16 vil
gi økt vekst og aktivitet i hele regionen.
Vi merker allerede et økende behov for
kommunal deltagelse i store regulerings- og utbyggingsprosjekter som er
en forutsetning for vekst og utvikling i
Ringerike, sier kommunikasjonsrådgiver
Mats Øieren.
De tre kommunene i regionen har
allerede startet planleggingen av ett felles
regionalt plankontor. Dette kontoret skal
jobbe med en felles regional arealplan og
planer som påvirkes av Ringeriksbanen
og ny E16. Det er derfor naturlig å legge
et slikt kompetansemiljø sentralt i Hønefoss sentrum.

Kontoret skal bemannes med ansatte
for regionens planavdelinger i tillegg til
ansatte fra Buskerud fylkeskommune.
Fylkesordfører Roger Ryberg uttalte nylig
at dette vil være det første stedet i landet
med en slik organisering, sier Øieren.
Om Ringerike kommune skal kunne
satse og vokse er det viktig med gode
og funksjonelle lokaler til tjenestene.
Det er også et strategisk valg at Ringerike kommune skal være en aktiv deltager
i sentrum for å bidra til en levende by.
Ringerike kommune leier i dag flere
kontorlokaler i Hønefoss sentrum. Ved
den veksten det nå legges opp til vil det
være behov for kontorplasser hvor det
kan legges til rette for å jobbe sammen

på tvers av fagene. Dette er det små
muligheter for innen dagens leide og eide
lokaler.
Som eier av Fossveien 7-9 vil vi få
mulighet til å samlokalisere flere av de
tjenestene som direkte jobber med vekst
og samfunnsutvikling. Det vil da kunne
bygges enda sterkere miljøer innen dette,
noe både Ringerike og regionen vil ha
stort behov for fremover. Et stort og
sterkt kompetansemiljø vil også øke
mulighetene våre til å tiltrekke oss den
aller beste kompetansen i hard konkurransen med andre.
Fossveien 7-9 vil dermed bli ett av
regionens viktigste vekstmiljøer fremover,
avslutter Øieren.

Mats Øieren, kommunikasjonsrådgiver
i Ringerike kommune.

For ett år siden var det ingen som kunne
forutse at millioner av mennesker skulle
være på flukt til Europa fra krig, nød, fattigdom og undertrykkelse. Ringerike kommune har sagt ja til å ta imot og bosette
30 enslige, mindreårige barn i løpet av
2016. Arbeidet med å bosette disse har
pågått en stund.
- I Norge var vi heller ikke forberedt
på en slik folkevandring og langt mindre på de utfordringene dette medførte.
Utfordringer knyttet til å gi mennesker
i en svært vanskelig situasjon trygghet
og hjelp. Disse utfordringene har også
nådd Ringerike, sier Truls Myhre Madsen,
enhetsleder for enslige mindreårige
i kommunen.
I fjor vedtok kommunestyret at
det i 2016 skulle bosettes 25 enslige
mindreårige flyktninger i Ringerike.
I tillegg var det allerede besluttet
å bosette fem enslige mindreårige
i 2015. 25 av disse er over 15 år og
5 er under 15 år.

De første fem ble bosatt i februar i år.
- Dette er vedtak som gjør at Ringerike også tar sin del av ansvaret vi som
nasjon har i forhold til å hjelpe mennesker
i en vanskelig situasjon, sier han.
Etablerer bolig
Det er til dette formålet det nå etableres
boliger for enslige mindreårige i kommunen. Dette er barn som befinner seg
i en vanskelig situasjon, som er alene,
langt hjemmefra og uten noe familie rundt
seg.
- Boligene blir døgnbemannet og
skal være barnas hjem med de ansatte
og øvrige beboere som sin “familie” på
lik linje med andre barn i Norge, forteller
Madsen.
Enslige mindreårige flyktninger er
en svært uensartet gruppe. De kommer fra mange forskjellige land og det er
svært ulike grunner til at de må flykte fra
hjemlandet. Barna vil gå på skole og delta
i aktiviteter slik som alle andre barn. Erfar-

inger fra andre kommuner viser at
det fungerer svært godt med slike hjem
i vanlige boligområder.
- Jeg har tidligere uttalt at vi må
ønske dem velkommen. Ta kontakt,
si hei og be dem med på aktiviteter eller
meld deg frivillig som besøkshjem for
Røde Kors.
- Vi har sett mobilisering av dugnadsånd, men vi har også sett debatt, uro
og frykt.
- Vi vil arbeide for en vellykket
integrering i Ringerike. Vi er realistiske
og vet at vi vil møte både motstand og
verdikamper. Vi håper likevel det vil være
vilje i lokalsamfunnet til å vise raushet
til å ta imot barna med den varme,
entusiasme og respekt som alle mennesker har behov for. Det er viktig
å se på alle som en ressurs slik at alle
på ulike måter kan bidra positivt i lokalsamfunnet. Det er nå vi kan vise hvor
store vi er, minner Madsen om.

FAKTA
• Antall som skal bosettes
i løpet av 2016:
- 25 over 15 år
- 5 under 15 år
• Antall som skal bosettes
i løpet av 2017:
- 22 over 15 år
- 8 under 15 år
• Antall som skal bosettes
i løpet av 2018 er ikke vedtatt
• Det etableres nå tre boliger
og dette kommer til å bli
utvidet med en eller to
boliger til.
• Nå er det 33 ansatte i ulike
stillingsprosenter. Antallet vil
øke i løpet av høsten.
• Det er først og fremst unge
mennesker fra Afghanistan
og Eritrea som skal bosettes.
• Flyktninger fra Syria vil også
bosettes når de har fått
behandlet søknader og
eventuelt fått oppholdstillatelse.

Foto: Frode Johansen - Ringerikes Blad

Dette blir regionens
viktigste vekstmiljø
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Boligrekord
6

2

I 2015 ble det
godkjent hele 476
boenheter i Ringerike kommune.
Dette viser at det
er optimisme og
fremtidstro i Ringerike og at utbyggere
ønsker å investere
i kommunen.

Hønen gård

Trulserudveien 12B

4
Slettåkerveien

Foto: Ann Kristin Støveren

2

Mindesvei

Den tidligere parkeringsplassen ved Høyskolen i Sørøst-Norge har i lang tid vært
en byggeplass. Til skolestart høsten 2016
skal 154 studenter kunne flytte inn i nye
studentboliger rett ved skolen.
- Vi har bygget mange studentboliger
i Veidekke. Da vi for ett år siden snakket
med studentsamskipnaden hadde de
høye ambisjoner om å bygge i massivtre,
med gode kvaliteter og kort byggetid,
forteller prosjektleder Martin Schinnes i
Veidekke.
Sammen med Code: arkitektur as
utarbeidet Veidekke et løsningsforslag for
nye studentboliger på Campus Ringerike.
Byggearbeidene skulle utføres tett på
en skole i drift. Fordi det skulle bygges
på parkeringsplassen måtte det også
plasseres en stor parkeringskjeller i studentboligen.

Konstruktiv kommune
Området var regulert etter en gammel
plan som allerede var under revidering.
Avklaringer rundt grunnforhold og trafikksituasjon måtte besvares før planen
kunne ferdigbehandles.
- Som entreprenør ønsket vi å kunne
bygge så høyt som mulig. Det var nødvendig for å kunne forsvare de omfattende tomtearbeidene. Vi ønsket raskt å
få avklart hvilke bestemmelser som ble
gjeldende for dette prosjektet, forteller
Schinnes.
I løpet av kort tid fikk de ordnet
forhåndskonferanse med kommunen.
I møtet ble vilkår og rammene som ble
retningsgivende for den videre prosjekteringen av studentboligene klarlagt.
- Vi opplever at Ringerike kommune møtte oss med et team med bred

kompetanse. De møtte oss med gode
og saklige spørsmål og var klare på
rammene. Det ble et veldig konstruktivt
møte, forteller han.
Fremtidsrettet
Han oppfatter kommunen som fremtidsrettet og serviceinnstilt. Prosjektet fikk
tidlig en egen saksbehandler. Saksbehandleren har fulgt prosjektet tett og sørget
for en ryddig og forutsigbar prosess frem
til byggetillatelsen ble gitt.
- Vi har oppfattet kommunen som en
samarbeidspartner. Ringerike kommune
har vist at det ønsker å legge til rette for
vekst og utvikling. I dette prosjektet har vi
bare møtte hyggelige og konstruktive folk,
sier Schinnes.
For entreprenøren har kommunens
tidlige avklaring av rammevilkårene og
den forutsigbare saksbehandlingen vært
viktig for å kunne gjennomføre prosjektet
på kort tid.
- Kommunen var klar for et nytt prosjekt. De møtte oss på kort tid og fulgt tett
opp. Vi begynte prosessen i mars i fjor og
allerede før sommeren i fjor kunne vi sette
spaden i jorda. Kommunens konstruktive
og klare måte å møte oss på, har helt klart

vært avgjørende for at vi ligger godt an for
å kunne ønske studentene velkommen
til skolestart til høsten, sier prosjektleder
Schinnes.
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Bekkegata

Gullagata

Ankersgate

Partner for løsninger
- Vi opplevde kommunen som en samarbeidspartner, som ønsket å legge til rette
for utvikling og vekst, sier prosjektleder
Martin Schinnes i Veidekke.
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Hønengata 7B og 5B

70
6

5

Brutorget

Fossveien

Stabells gate

5

Tallene i kartet angir
antall godkjente boenheter i 2015.

Søndre torv 8

2

18
Ringveien

Telegrafalleen

1
Thornes gate

15

Schongsgate 1

44
Benterud

150
De nye studentboligene ved Høyskolen
i Sørøst-Norge har hatt rekordfart gjennom kommunen. - Kommunen har vist
at de ønsker å legge til rette for vekst og
utvikling, forteller prosjektleder i Veidekke,
Martin Schinnes.

Læringssenteret for voksne

Ser inn i fremtiden

Læringssenteret har ansvaret for opplæring av voksne i Ringerike. Hole og
Jevnaker kommuner. Senteret tilbyr opplæring på grunnskolenivå og i norsk
og samfunnskunnskap for innvandrere. I tillegg har senteret ansvaret for skoletilbudet til flyktninger som bosettes i kommunen.
Læringssenteret har hele sin virksomhet i nye og tilpassede lokaler
i Hønefoss Arena. Å ha all undervisning på ett sted har ført til et forbedret
læringsmiljø for både deltagere og ansatte. Et viktig innsatsområde i 2016
er å videreutvikle samarbeidet med andre enheter i kommunen. Målet er
å få flest mulig videre i utdanning og jobb.

Selv med planer for nye skoler og opprusting av gamle bygg vil ikke fremtidens
behov være dekket. Før sommeren skal behovsanalysen for skoler og barnehager legges frem. Analysen skal forsøke å forutse hvordan utviklingen vil være
frem mot 2030.
Rapporten skal inneholde analyser av både nåværende og fremtidig
skolestruktur. I analysen inngår kjente og antatte utbyggingsprosjekter, både
innenfor infrastruktur og boliger.

SiBV

RINGERIKE KOMMUNE

NYE BOENHETER I 2015
HØNEFOSS SENTRUM

Hønefoss sentrum:
Ask/Tyristrand/Nakkerud:
Hofsfoss/Heradsbygda/Soknedalen:
Haugsbygd/Åsbygda/Åsa:
Hallingby/Ådal:
Diverse sokkelleiligheter og annet:

396
22
27
10
3
18
476

Fra venstre: Arne Erik Myhra, Knut Ivar Kollstrøm, Berit Leine, Hans Otto Larsson,
Marie Irene Norberg, Arne Hellum, Elin Hviding Roalkvam og Ingrid Strømme.
Målestokk 1:10 000 / A3

PRODUSERT VED MILJØ- OG AREALFORVALTNING I RINGERIKE KOMMUNE VINTEREN 2016

Dette er det høyeste antallet boenheter
som er registrert godkjent siden byggesaksavdelingen begynte å føre statistikken
i 1997.
- Dette er et høyt antall og utgjør alene
omlag 1/3 av alle godkjente boenheter
i Buskerud, sier avdelingsleder byggesak
Arne Hellum.
Det er også svært høyt tall i forhold
til de store kommunene i Buskerud.
- Så vidt vi kjenner til hadde Drammen
384 godkjente boenheter og Kongsberg
56 i samme periode, sier Hellum.
Av de 476 boenhetene ligger 396
i sentrum. Av disse er 150 studentboliger
ved høyskolen i Dalsbråten.
- Selv uten disse studentboligene
ville tallet for godkjente boenheter i 2015
vær historisk høyt for vår kommune,
avslutter Hellum.

Avdelingsleder byggesak
i Ringerike kommune, Arne Hellum.
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- Stortrives på Ringerike
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- Vi skal bygge
internt også
- Vi må bygge opp under de ansatte
i kommunen også, ikke bare infrastruktur og nye skoler, sier kommunalsjef HR Trude Bredal Steinmo i Ringerike kommune.
Å bygge en organisasjon med ansatte
som har kompetanse og er forberedt
på utfordringene Ringerike kommune
står overfor, er krevende og spennende.
– Det er helt nødvendig å sette av
penger og tid til å bygge og vedlikeholde kompetansen internt i kommunen. Vi ønsker å avlive oppfatningen av kommunen som en kjedelig
arbeidsplass. I stedet skal vi være et
sted hvor folk føler de kan vokse og
utvikle seg, sier kommunalsjef HR
Trude Bredal Steinmo.

Oslo-jenta Lisa Grenlund Helgesson har jobbet på landbrukskontoret
i kommunen i snart to år. På Eikli gård har hun hjulpet Ole Johan Schjong med
planer og søknader for utvidelse av gårdsdriften. Schjong har planer om å bygge
nytt sauefjøs med plass til 150 vinterfora sauer og potetlager med plass til 600
tonn poteter. - Jeg stortrives med varierte oppgaver. Å få være med på dette er
akkurat det jeg ønsker meg, sier Lisa Grenlund Helgesson.

Etter å ha jobbet i Ringerike kommune i nesten to år, er Lisa Grenlund Helgesson klar:
- Vi stortrives på Ringerike. Derfor flyttet vi også til Tyristrand i november, sier hun.
De neste årene trenger Ringerike kommune flere dyktige medarbeidere som
kan være med på å legge til rette for og
bidra til utviklingen. Kommunens ansatte skal yte tjenester til innbyggere og
næringsliv som gjør veksten og utviklingen
mulig. Lisa Grenlund Helgesson på Landbrukskontoret for Ringerike og Hole er
nettopp en sånn som kommunen ønsker
flere av.
- Det var egentlig litt tilfeldig at vi
havnet her. Jeg søkte etter en jobb innen
landsbruksforvaltning maksimalt halvannen time fra Oslo, forteller hun.
Stillingsannonsen hvor kommunen
søkte etter en “Ringerikspotet” som
kunne brukes til alt falt også i smak.

Helgesson har erfaring fra landbrukskontoret i Leka kommune i Nord-Trøndelag
hvor hun var den eneste ansatte.
- Med en slik utlysning så jeg for meg
at jeg kunne få brukt mye av kompetansen og erfaringen min. Jeg ble rett og slett
nysgjerrig på kommunen og jobben, sier
hun.
Varierte oppgaver
Hun berømmer miljøet på arbeidsplassen
og føler hun er blitt godt mottatt av kom-

“

munen som arbeidsgiver. Hun begynte
i kommunen i juli 2014 og har så langt
hatt veldig varierte oppgaver.
Min arbeidsdag kan inneholde både
utearbeid i form av befaringer av beiter og
bygningstiltak, til mer kontorpreget arbeid
med tilskuddsforvaltning og jordlovsaker.
Det er en variert arbeidsdag og jeg møter
mange hyggelige mennesker gjennom
jobben, sier hun.
Hun står midt i utviklingen som vil
prege kommunen fremover. Mange av

utviklingsprosjektene berører nemlig
landbrukseiendommer.
- Det er veldig mye spennende
som skjer, både innen nye infrastrukturprosjekter og innen landbruket. En av
oppgavene våre er å hjelpe bønder med
støtte til utvikling og innovasjon, forteller
Helgesson.
Attraktiv arbeidsgiver
Jobben som landbruksrådgiver innebærer
mye ansvar og selvstendighet. Hun legger

Å få lov til å utvikle seg er viktig...

opp dagene selv og har mye tid ute
i felt.
- Jeg tror at kommunen ønsker
å være en god arbeidsplass for de
ansatte. Vi har mulighet til å gå på de
kursene og seminarene det er behov for.
Å få lov til å utvikle seg er viktig, sier hun.
Men for at kommunen skal fortsette
å tiltrekke seg dyktige folk, er det nødvendig å konkurrere med andre kommuner og private aktører.
- For at kommunen skal være en
attraktiv arbeidsgiver for unge mennesker
er det viktig at den har konkurransedyktige vilkår sammenlignet med andre
Oslo-nære kommuner, sier Helgesson
Flyttet til Tyristrand
Sammen med mannen, som er kokk
på Sundvolden, har hun i flere år lett
etter og drømt om et småbruk i nærheten
av Oslo. I fjor fant de drømmestedet og

i november flyttet de til et småbruk på
Tyristrand.
- Eller Nakkerud som de lokale sier.
Uten at jeg vet hvor grensen går, sier
hun og ler.
På bruket bor hun, mannen og de
to barna. Foreløpig er det bare en katt
på tunet, men etterhvert ønsker familien
å få både hønerog hester. De vil ha liv
og røre.
- Jeg har alltid trivdes godt med
mye plass rundt meg. Vi stortrives inne
i skogen og stillheten, samtidig som
vi har kort vei til alt rundt oss, også
familie og venner i Oslo. Nå begynner
vi å bli kjent med folk også og har begynt
å si hei til folk på butikken. Det er jo en
god begynnelse, smiler Lisa Grenlund
Helgesson.

Kompetanseløft
Arbeidet med et kompetanseløft for
de ansatte i kommunen har pågått en
stund.
- Vi skal verne om de gode verdiene vi har, men må også benytte
muligheten til å tenke nytt. Det betyr
ikke at alt skal gjøres annerledes,
men vi må ta de nødvendige stegene
for å bygge kompetanse videre , sier
hun.
Politikerne i kommunen har satt
av penger til kompetansebygging
i budsjettet. Det skal gjennomføres
kompetansetiltak for både ledere og
ansatte i kommunen.
- Det skal gjennomføres et toårig lederprogram som inkluderer
alle ledere med personalansvar
i kommunen. Målet er å utvikle ledere
i sitt lederskap og vi vil ha spesiell
oppmerksomhet på lederteam og
hvordan vi kan lære på tvers av
sektorene, sier Bredal Steinmo.
I tillegg gjøres det et betydelig
kompetanseløft for medarbeidere
i kommunen. Prioriterte sektorer
i dette arbeidet er skole, barnehage
og helse og omsorg. Ideen bak
kompetanseløftet er at vi gjennom
egne ressurser vil utvikle, tilrettelegge
og gjennomføre opplæringstiltak for
ansatte i Ringerike kommune.
Rekruttering
Rekruttering av riktige medarbeidere
er alltid vanskelig, og fremover blir
det viktig for Ringerike kommune
å tiltrekke seg enda flere dyktige
medarbeidere som skal bidra til utviklingen i kommunen.

Kommunalsjef HR i Ringerike
kommune, Trude Bredal Steinmo.

- Vi må gjøre det mer attraktivt
å jobbe i kommunen. Det er jo en
utrolig spennende arbeidsplass med
varierte og utfordrende oppgaver.
Mytene om arbeid i kommunal sektor
må avlives, sier hun.
Å rekruttere riktige medarbeidere
koster, både i rekrutteringsprosessen og i de vilkårene man kan tilby.
Arbeidsmarkedet innenfor mange
bransjer kan være utfordrende.
- Vi må tenke annerledes for å
tiltrekke oss de riktige folkene. Samtidig skal vi ikke glemme at det finnes
mange dyktige medarbeidere som
allerede jobber i kommunen. Vår oppgave er like mye å beholde de flinke
folkene som å rekruttere nye, understreker hun.
- Vi må vise at vi gir folk muligheter,
utfordringer og utvikling. Kommunen
skal være et sted man kan vokse og
gjøre karriere. Dette er ikke en grå og
kjedelig organisasjon. Vi har kanskje
de mest spennende oppgavene i
Ringerike de neste tiårene, sier hun.
Introduksjonsprogram
Et annet viktig satsningsområde er å
etablere et introduksjonsprogram for
nyansatte hvor de skal bli bedre kjent
med organisasjonen og oppgavene.
- Alle nyansatte skal møtes på en
profesjonell og strukturert måte. Vi kan
se bra ut utad, men vi må møte nye
medarbeidere på en måte som bygger
opp under den profesjonelle kulturen,
sier Bredal Steinmo.
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Bylivet er levert av
Ringerike kommune
Hønefoss. En by med alt en by skal ha. Her skal vi ta vare på en stemning
som er så trivelig at folk møtes, slår av en prat og kommer tilbake.
Tenk på alle de spennende opplevelsene som ligger og venter. I kulturlivet,
på konsertene, utestedene eller gjennom et tilfeldig møte i gågata en lørdag
formiddag. Byen er fantastisk når den viser sitt mangfold.
Vi er stolte av byen vår og vi ønsker at du bruker den.
Ta deg en tur. Kos deg. Finn roen.

ringerike.kommune.no

TankenBak.no TRIK.no

En rolig formiddag i et levende bymiljø. På Ringerike er vi heldige som har

