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Ser fremover

Bedre
tjenester

2020-budsjett
på 2,4 milliarder

Investerer nesten
800 mill.

s 2-3

s 4-5

s 6-7

RETURADRESSE: Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss

Foto: Gaute B. Iversen

Et rekordstort budsjett for 2020 legger til rette for gode
tjenester og en fremtidsrettet kommune.
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En moderne
kommune
I år vil Ringerike kommune ha toppåret i det ambisiøse investeringsprogrammet vi vedtok i 2015. For kommunen er det en milepæl
i arbeidet med å bygge en mer moderne og fremtidsrettet kommune.

Foto: Ann Kristin Støveren, Futuria AS
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For ikke mange år siden hadde Ringerike kommune svært dårlig
økonomi. Vi var på ROBEK-listen og underlagt kontroll av fylkesmannen
og departementet. Konsekvensen av den dårlige økonomien var lite eller
ingen penger til investeringer og svært lite til vedlikehold og fornyelse.
Etter flere år med hardt arbeid og stramme økonomiske prioriteringer klarte
vi i 2016 å betale ned tidligere underskudd og komme oss ut av ROBEK.
Økonomien er nå kraftig forbedret og vi kan igjen bestemme over egne
prioriteringer og investeringer. Mange av byggene våre trengte sårt
oppgradering eller nybygg, mens andre var høyst nødvendig å bygge
for å modernisere kommunen og legge til rette for veksten de kommende
tiårene.
Et ambisiøst og omfattende investeringsprogram ble vedtatt i 2015.
I løpet av ganske få år skulle vi investere nær to milliarder kroner i nye
skoler, omsorgsboliger, legevakt, vannverk, renseanlegg og en rekke
andre prosjekter.
Bybildet preges allerede av investeringene vi har gjort. Benterud skole
er tatt i bruk og venter på innrykk fra enda flere elever når nye byggefelt blir
tatt i bruk. Vi har utvidet renseanlegget på Monserud og bygget helt nytt
vannverk på Kilemoen. Det er også gjort store løft for digitalisering og
kompetanseheving i kommunen. I tillegg har vi en lang rekke større og
mindre prosjekter som enten allerede er ferdige eller som er godt i gang.
Investeringene vil gjøre Ringerike bedre forberedt på en videre utvikling.
Bedre infrastruktur og bedre anlegg vil gi bedre tjenester for oss som bor
i kommunen.
I 2020 når vi toppen av investeringsplanen. I årene fremover skal vi sørge for
at vi får moderne og gode tjenester for investerte midler. Vi har gjort det
løftet vi trengte og styrer slik at vi igjen unngår å havne i en anstrengt
økonomisk situasjon.
Fremtiden ser lys og spennende ut. Vi gleder oss over at Ringerike
kommune har gjennomføringsevnen for så store løft som vi nå tar.
Som ordfører er jeg stolt over jobben som
gjøres, og jeg vet at både politikere og de
ansatte jobber for innbyggernes aller beste,
hver eneste dag.
Kirsten Orebråten
Ordfører i Ringerike kommune
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Investerer for
bedre tjenester
– Vi investerer for å kunne levere bedre
tjenester til innbyggerne, sier ordfører
Kirsten Orebråten i Ringerike kommune.
Når Ullerål skole åpner dørene og rektor
ønsker elevene velkommen i august,
er kommunen midt i den mest aktive
investeringsperioden på mange tiår.
Arbeidene med nye Ullerål skole i Hønefoss er i rute. På halvannet år er den
gamle skolen revet og en ny, moderne
skole er reist. Når skoleklokka ringer
inn til nytt skoleår i august, skal omlag
600 elever fylle den nye barneskolen.
– Det var et sterkt behov for å bygge
en ny skole. Den gamle hadde dessverre
begynt å bli et lite hyggelig sted å være
og lære, forteller ordfører Kirsten
Orebråten i Ringerike kommune.
Hun er på befaring på den nye
skolen sammen med rådmann Tore
Isaksen, prosjektansvarlig Arne Andersen
og prosjektleder fra P7 prosjekt, Knut
Magne Mork. Om få uker skal skolen

‘‘

være ferdig innvendig og utvendig,
før en lang periode med innkjøring og
testing av tekniske systemer starter.
Ny og moderne skole
– Her får vi en helt ny og moderne skole
som blir bra både for elevene og de
ansatte. Vi har dyktige folk som har
forhandlet frem gode avtaler, sier
rådmann Tore Isaksen.
– Denne skolen koster mindre per
kvadratmeter enn tilsvarende skoler
i Oslo og Bærum, forteller prosjektleder
Knut Magne Mork. Med sine tre paralleller på alle trinn og en flerbrukshall med
håndballbane skal Ullerål skole også
ta imot elevene fra Hønefoss skole.
– Med nye Ullerål skole, Benterud
skole og ny Hov ungdomsskole får vi
et godt og robust skoletilbud i byen.

Behovet for modernisering
av infrastruktur og bygningsmasse har vært stort.

Vi har kapasitet og fasiliteter til å ta imot
nye innbyggere og er rigget for veksten
vi regner med kommer, sier ordfører
Orebråten.
Investeringsløft
Utbyggingen av skolene er en del av
kommunens ambisiøse og omfattende
investeringsplan som kommunestyret
vedtok i 2015. Etter mange år med
stillstand var det helt nødvendig
å gjennomføre et skikkelig løft. Totalt
var investeringene som ble vedtatt
på nærmere to milliarder kroner.
– Vi hadde et etterslep på investeringer og vedlikehold som gjorde at vi
måtte ta et skikkelig løft. Sammen med
den utviklingen vi forventer når ny E16
og Ringeriksbanen kommer, var det
nødvendig å ruste opp infrastruktur og
tjenestebygg, påpeker Orebråten.
I 2020 vil investeringene nå toppen.
De siste årene er det gjort en lang rekke
store og viktige investeringer. Blant annet
er renseanlegget på Monserud utvidet,
det er bygd nytt vannverk på Kilemoen og
Benterud skole ble åpnet vinteren 2019.
– Behovet for modernisering av
infrastruktur og bygningsmasse har
vært stort. I tillegg til mange nye bygg og
installasjoner er det også brukt betydelige
midler på fornying av utstyr og inventar
i helsebygg, skoler og barnehager,
forteller hun.
Når investeringsprogrammet er
gjennomført vil store deler av kommunens

bygningsmasse fremstå som moderne
og tilpasset en mer effektiv tjenesteyting.
Også løft innen helse og omsorg
Innen helsesektoren skjer det også
mye fornying. Hjelpemiddelsentralen er
betydelig oppgradert og dagsenteret på
Austjord sto klart i 2018. Både Heradsbygda omsorgssenter, omsorgsboliger
på Hov og ny interkommunal legevakt
vil om kort tid stå ferdig.

Nødvendige oppgraderinger
En av grunnen til at det har vært helt
nødvendig å oppgradere og utbedre
kommunens infrastruktur og bygningsmasse, er den forventede veksten og
samfunnsutviklingen som følge av
realiseringen av ny E16 og Ringeriksbane.
– Vi må planlegge og tilrettelegge
for den veksten som kommer. I årene
fremover vil vi møte økt oppmerksomhet
og interesse fra folk som vurderer å slå

‘‘

Vi må planlegge og tilrettelegge
for den veksten som kommer.

Ikke bare i Hønefoss sentrum
Fornyingen skjer ikke bare i og rundt
Hønefoss. Noe av det første vi startet
med var en total oppgradering av
Sokna skole. I tillegg ble det bygget
ny brannstasjon og vannverk på Sokna.
På Nes i Ådal har vi også bygget
ny brannstasjon, nytt vannverk og nytt
renseanlegg. I tillegg er det startet opp et
prosjekt for å bygge om det nåværende
skolebygget på Nes til et oppvekstsenter
som inneholder både skole og barnehage.
I Åsa er vi i ferd med å avslutte
arbeidet med en helt ny overføringsledning slik at avløpet nå kan kobles
direkte til renseanlegget på Monserud.

seg ned i Ringerike. Da må vi være
klare til å ta dem imot på en skikkelig
måte. Men vi skal også gi de eksisterende
innbyggerne våre gode tjenester, understreker ordfører Orebråten.
Investeringene er også helt nødvendige for å møte innbyggernes
forventninger til kvalitet og effektivitet
i de kommunale tjenestene.
- Oppgaven fremover vil være å
kontinuerlig utvikle tilbudet til innbyggerne, innenfor dagens driftsnivå.
Investerer i folk
Ved siden av investeringer i infrastruktur
og nye bygg til kommunens forskjellige
tjenester, er det satset på å heve

kompetansen hos de ansatte i kommuneorganisasjonen.
– Vi trenger oppdatert og annerledes
kompetanse i dag enn vi trengte for
bare få år siden. Dette er et kontinuerlig
arbeid som må prioriteres høyere i tiden
fremover. Våre ansatte må ha den riktige
kompetansen, slik at både vi som
kommune og de som er ansatt kan
levere det innbyggerne har behov for,
sier ordføreren.
– For de ansatte i kommunen er
det selvfølgelig inspirerende at politikerne
ønsker å satse på dem gjennom
kompetanseheving og utvikling. Det
gjør kommunen til en attraktiv arbeidsplass, sier rådmann Isaksen.
Effektiv drift
Som et ledd i å modernisere den
kommunale driften er det de siste årene
gjort en betydelig innsats i å digitalisere
forskjellige deler av kommunens drift og
tjenester. Spesielt innenfor barnehager
og skoler er arbeidet kommet langt.
Økt bruk av velferdsteknologi gjør også
at de ansatte i helse og omsorg må
forholde seg til en ny hverdag.
– Målet med alle disse tiltakene og
investeringene er at vi skal få en mer
kostnadseffektiv drift som vil komme
innbyggerne til gode. Vi skal sikre
kvaliteten i tjenestene og samtidig sørge
for at vi greier å møte de utfordringene
som følger med veksten som kommer,
sier ordfører Kirsten Orebråten.
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Legevakt (interkommunal)
for 64 894 innbygger
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Strategi og utvikling
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Barnehage

BA
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Folkevalgte

BARNEHA

65 tjenestesteder
2 277 ansatte (79,45% kvinner)
Gjennomsnittsalder 46,7 år

6 institusjoner
181 institusjonsplasser
(137 langtidsplasser og 44 korttidsplasser)
1 085 brukere av hjemmesykepleie
534 brukere av hjemmehjelp
90 leiligheter i bofellesskap
for eldre med nattevakt
111 leiligheter i andre bofellesskap
med nattevakt
22 leiligheter i bofelleskap uten nattevakt
90 dagplasser i institusjon
53 dagplasser for psykisk utviklingshemmede
55 mottagere av omsorgsstønad
16 brukere har brukerstyrt personlig
assistent
250 brukere av støttekontakt
191 sykepleiere og spesialsykepleiere
527 hjelpepleiere og spesialhjelpepleiere
29 leger (basis tilskudd)
46 fysioterapeuter
(kommunale og driftstilskudd)
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43 representanter i kommunestyret
Gjennomsnittsalder kommunestyret 48,5 år
46,5% kvinner
53,5% menn
95 politiske møter i kommunestyret,
formannskap og råd og utvalg
Totalt 90 folkevalgte representanter
i politiske verv
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Administrasjon
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15 ansatte i kulturskolen
320 elever ved kulturskolen
300 elever i klasseorkester
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(Ca. 858 mill. kr)
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Kultur:
4 bibliotek
84 271 utlån fra bibliotek
(2,8 i snitt per innbygger)
91 424 besøk totalt på bibliotek
170 arrangementer på bibliotek
(4 070 deltagere på disse)
1 699 brukere med meråpentavtale

FO

Helse og omsorg
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(Ca. 202 mill. kr)

Teknisk:
260 km kommunale veier
25 km gang- og sykkelvei
5 700 gatelyspunkter
500 kommunale p-plasser
13 fotballbaner
350 mål parker, anlegg og friområder
21 lekeplasser/friområder
4 millioner liter rent vann per dag
130 000 kvm eiendom
770 gårds- og bruksnummere

alle pengene

%
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Teknisk, kultur
og idrett

1,9%

4

11 kommunale barnehager
13 private barnehager
5 familiebarnehager
1 367 barn i barnehager
50 barnehagelærere
45 arne- og ungdomsarbeidere

%
,5
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Grunnskole
(Ca. 335 mill. kr)

Spesielle tiltak
barn og unge
(Ca. 205 mill. kr)

13 grunnskoler
3 235 elever
740 barn i SFO
302 lærere
101 barne- og ungdomsarbeidere
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Investeringer i Ringerike kommune
Det har hele tiden vært kjent at årene 2020 til 2022 vil bli de tøffeste årene økonomisk. De neste årene vil renter og

I 2015 vedtok kommunestyret et omfattende investeringsprogram. Behovet for fornying

avdrag øke med om lag 30 millioner kroner hvert år, før låneveksten stopper i 2023. Når investeringsprogrammet

var stort etter mange år uten investeringer og tiden i ROBEK. Budsjettet kommunen

er gjennomført vil kommunen kunne tilby bedre og mere effektive tjenester til innbyggerne. Men kommunen

styrer etter i 2020 er derfor en videreføring av dette programmet. I 2020 kommer

fornyer ikke bare bygninger og tekniske installasjoner. Det skjer samtidig en modernisering av hele kommunen.

vi til å fornye kommunen for nesten 800 millioner kroner. Dette er det høyeste
investeringsnivået noensinne. Nedenfor finner du et utdrag av noen av de

Nes i Ådal

Samfunnet endrer seg og det er stadig behov for økt og endret kompetanse.

mange investeringene som er vedtatt i investeringsprogrammet.
I denne utgaven presenterer vi et utdrag av budsjettet for 2020. Det er ikke en detaljert og fullstendig
Investering

presentasjon, men målet er å gi en oversikt over ha som skjer og hva pengene brukes på.

Sum

Ferdig år

Kjøp av Hensmoveien 19

30 750 525

2019

Utvidelse Heradsbygda barnehage

18 300 000

2016

Nytt inventar barnehager

6 000 000

2018

IKT - barnehage

2 400 000

2020

Investering

Soveareal barnehage

4 600 000

2020

Sykkelbysatsing

351 500 000

2020

Trygg skolevei Benterud skole

16 000 000

2019

Sokna skole totalrenovering

66 000 000

Ullerål skole med idrettshall
Hov ungdomsskole med idrettshall

En fullstendig og detaljert utgave av budsjett kan leses på kommunens nettsider.

Sum

Ferdig år

4 000 000

2020

100 000 000

2022

Tilskudd til gjenoppbygging Hønefoss kirke

26 300 000

2016

2017

Tilskudd til oppgradering kirker

25 000 000

2023

350 000 000

2020

Oppgradering og sprinkling Riddergården

8 050 000

2020

350 000 000

2022

Riddergården fase 2

3 000 000

2021

31 000 000

2021

Selvbetjente bibliotek

1 000 000

2017

5 000 000

2017

Røsholmstranda rehabilitering

5 000 000

2017

Nytt inventar skoler

24 000 000

2019

Schjongshallen

8 030 000

2019

IKT - skole

27 100 000

løpende

Kjøp av eierseksjoner i Ringerike kultursenter

33 500 000

2020

5 000 000

2017

Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i Ådal

28 415 000

2018

500 000 000

2021

Vannverk Nes i Ådal

27 600 000

2018

Hov vest omsorgsboliger

31 000 000

2021

Sokna vannverk

20 500 000

2017

Hov øst omsorgsboliger

133 700 000

2021

Ringerike vannverk

112 400 000

2019

Ringerike legevakt og ambulansesentral

106 000 000

2020

Nytt driftssystem vann og avløp

17 100 000

2017

7 000 000

2017

Overføringsledninger Åsa - Monserud

77 500 000

2020

Hjelpemiddellager

11 000 000

2018

Sanering Nymoen - Hen

39 400 000

2017

Pilotprosjekt velferdsteknologi

12 600 000

2019

Monserud renseanlegg

360 000 000

2020

Ringerikskjøkken - produksjonskjøkken

8 500 000

2020

Sanering Nes i Ådal etappe 2

15 500 000

2020

Bibrannstasjon Nes i Ådal

8 500 000

2018

Styresystem Nes og Monserud renseanlegg

15 000 000

2020

Bibrannstasjon Sokna

8 500 000

2018

VA-anlegg Parkgata - Storjordet

20 000 000

2020

700 000

2020

VA-anlegg Parkgata - Storjordet etappe 2

15 000 000

2022

3 800 000

2017

Digitale vannmålere

15 500 000

2022

Røykdykkerbil

800 000

2016

Nytt kammer høydebasseng Tandbergmoen

10 000 000

2016

Innsatslederbil

700 000

2016

Ny mannskapsbil Sokna

2 500 000

2017

Ny mannskapsbil Nes

2 500 000

2017

Rehabilitering av veibruer

15 700 000

2018

Forsterking Hen - Skårflogan

10 000 000

2019

Benterud skole

Nes skole ny barneskolefløy
Oppgradering Veienmarka ungdomsskole

Varme Haugsbygd og Vang skoler
Heradsbygda omsorgssenter

Austjord dagsenter ombygging

Branntekniske tiltak i Nes samfunnshus
Ny mannskapsbil brann og redning

Byutvikling

Vikerfjell

Hallingby

Sokna
Veme
Haugsbygd

Hønefoss
Holleia

Ringkollen
Ask

Åsa

Tyristrand

Nakkerud

Ringerike vannverk.

Byutvikling.

Hjelpemiddellageret.

Sokna brannstasjon.

IKT i skole og barnehage.
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Fremtiden leveres av
Ringerike kommune
Alle skal få en best mulig fremtid på Ringerike. Derfor legger vi til rette for
at alle skal ha gode muligheter til å trives både i dag og fremover.
Å gi barna et best mulig utgangspunkt for en god oppvekst,
skape flere arbeidsplasser, og bidra til et aldersvennlig samfunn
er noe av det viktigste vi satser på.
Vi investerer i mennesker. Både dere som bor her,
jobber her og de som vil etablere seg her.
Vi er stolte av Ringerike, og vi jobber for at alle
skal kunne leve et godt liv her hos oss.
Vi lytter. Vi moderniserer. Vi investerer i din fremtid.

ringerike.kommune.no
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