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ØVRE EIKER KOMMUNE 
 

Saksbeh.: Anita Kjensli Rydgren 
Saksmappe: 2018/732 - 2216/2018 
Arkiv:  
 

 

Overordnet beredskapsplan Øvre Eiker kommune. Saksordfører: 
Adrian Tollefsen 
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
2/18 Formannskapet 07.02.2018 
 Kommunestyret  
 
 
 
Saksopplysninger/vurderinger 
Rådmannen viser til sak 2014/8110. I 2014 ble koordineringsansvaret for beredskap lagt til seksjon 
Service og fellestjenester. Daværende HMS- rådgiver ble kommunens HMS- og 
beredskapsrådgiver. 
 
Øvre Eiker kommune har siden 2015 hatt fokus på å oppdatere, revidere og utvikle nytt planverk 
innenfor beredskapsområdet. Dette har ført til at kommunen i dag har et oppdatert og moderne 
planverk på de fleste områder innenfor kommunal beredskap. 
  
Det er nå utarbeidet et nytt forslag til overordnet beredskapsplan. Som det står i planforslaget, er 
ikke målet med denne planen å erstatte annet planverk i kommunen, ei heller være summen av 
disse. Overordnet beredskapsplan skal først og fremst være det sentrale styringsdokumentet ved 
håndtering av kriser og uønskede hendelser hvor kriseledelse og krisestab er satt. Beredskapsplanen 
skal også samordne og integrere det øvrige beredskapsplanverket i kommunen. I praksis vil det si at 
den overordnede beredskapsplanen skal gjøre rede for det øvrige beredskapsplanverket, både internt 
og eksternt planverk. De øvrige kommunale beredskapsplanene blir ikke en integrert del av selve 
planen, men lagt som vedlegg. Dette gjelder også viktige eksterne beredskapsplaner. 
  
Det er god struktur i det kommunale planverket som nå foreligger. Målet for 2018 er å sette mer 
fokus på å øve planverket. I januar 2018 ble planen for Evakuering- og pårørendesenter (EPS) øvd i 
praksis, og Overordnet beredskapsplan skal øves i andre halvår 2018 i form av en tabletop-øvelse. 
  
I innledningen til Overordnet beredskapsplan for Øvre Eiker kommune står det følgende:  

“Øvre Eiker kommune skal ivareta befolkningens sikkerhet gjennom forebyggende arbeid og 
beredskap. Når det oppstår uønskede hendelser skal kommunen iverksette de tiltak som er 
nødvendige for å beskytte befolkningen og sørge for å opprettholde kritisk infrastruktur og 
viktige samfunnsfunksjoner, med den hensikt å tilbakeføre kommunen til en normalsituasjon. 
For å lykkes med krisehåndtering er det viktig at man identifiserer og erkjenner en 
krisesituasjon i tide, og går inn med nødvendige tiltak på et tidlig tidspunkt for å begrense 
skadeomfanget.”  

 
Samfunnssikkerhet og beredskap er et stort og krevende område for kommunen. Det krever et godt 
planverk, systematisk arbeid, tydelig ledelse og samarbeid på tvers av seksjoner for å løse oppdraget 
gitt i Forskrift om kommunal beredskapsplikt. 
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Øvre Eiker kommunes beredskapsplanverk består nå av følgende:  
 Overordnet beredskapsplan – ny 2018 
 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse – 19.6.2015 
 Krisekommunikasjonsplan – 5.9.2017  
 Plan for evakuering- og pårørendesenter (EPS) 17.10.2017 
 Atomberedskapsplan – 12.10.2016 
 Beredskapsplaner grunnskoler – 1.1.2018 
 Beredskapsplaner barnehager – 1.1.2018 
 Helseberedskapsplan – 2016 
 Pandemiplan – 6.5.2009 
 Smittevernplan - 25.11.2016 
 Fagplan psykososialt kriseteam – 1.1.2017 

 
I tillegg til dette er både kommuneplanen og økonomiplanen viktige dokumenter i 
beredskapssammenheng. I de ulike seksjonene finnes det også detaljplaner for beredskap som er i 
bruk når det oppstår situasjoner som krever det, eller som brukes i et mer forebyggende perspektiv. 
Av planene som er listet opp over, er krisekommunikasjonsplanen og plan for evakuering- og 
pårørendesenter helt nye planer som er utviklet av fagpersoner i kommunen. 
  
Vi har også begynt med jevnlig testing av kommunens varslingsliste. Det sendes ut SMS fra 
kommunens krisestøtteverktøy DSB-CIM, som besvares av kriseledelse, stab, kommunalsjefer, 
fagpersoner, tjenesteledere tekniske tjenester og EPS ledelse. Vi tester både responstid og mulighet 
for oppmøte hvis en hendelse/krise skulle skje. Dette kommer vi til å fortsette med i 2018. 
  
Den overordnede beredskapsplanen er kommunens viktigste dokument i en krisesituasjon, og derfor 
er det viktig at den er et godt verktøy for kriseledelsen. Det er lagt vekt på å lage en strukturert plan, 
med et eget kapittel 3.0 Gjennomføring. Her beskrives mål, suksesskriterier, ansvar og fullmakter, 
varsling av uønsket hendelse, iverksettelse av kriseledelse/krisestab, håndtering av hendelsen og 
befolkningsvarsling. I tillegg til det som er beskrevet i dette kapittelet, vil det i 2018 bli utarbeidet 
tiltakskort for både kriseledelse, stab og krisekommunikasjon. 
Vedlegg 
1 Beredskapsplan 2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
Rådmannens anbefaling 
Forslag til ny Overordnet beredskapsplan for Øvre Eiker kommune vedtas.  
 
Begrunnelse 
Øvre Eiker kommune har bygget opp et solid og moderne planverk for kommunal beredskap. Den 
overordnede beredskapsplanen gir god oversikt over øvrig planverk, og er det sentrale 
styringsdokumentet ved håndtering av kriser og uønskede hendelser hvor kriseledelse og krisestab 
er satt. Planen er utarbeidet i tråd med bestemmelsene i § 4 i Forskrift om kommunal 
beredskapsplikt. Det gjenstår imidlertid noe arbeid med innsamling og utarbeiding av ressurslister, 
dette vil bli prioritert i 2018. Varslingsliste, interne og eksterne beredskapsplaner samt ressurslister 
vil være vedlegg til overordnet beredskapsplan for Øvre Eiker kommune.  
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ØVRE EIKER KOMMUNE 
 

Saksbeh.: Lisbeth Annie Nymo 
Saksmappe: 2017/3905 - 1681/2018 
Arkiv: G21 
 

 

Avtale om vertskommunesamarbeid Kongsberg interkommunale 
legevakt. Saksordfører: Jørgen Firing 
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
2/18 Partsammensatt-utvalg 07.02.2018 
3/18 Formannskapet 07.02.2018 
 Kommunestyret  
 
 
 
Saksopplysninger/vurderinger 
Kommunestyret behandlet sak om legevaktsordning i Øvre Eiker kommune 31.10.2017 med 
følgende vedtak: 
 
KS 142/17 Ny legevaktsordning 
Rådmannen gis mandat til å følge opp tilbud om å komme fullt inn i Kongsberg interkommunale 
legevakt.  
 
Begrunnelse: 
Med statlige utredninger av legevakt samt forskriftsmessige krav til legevaktene, vanskeliggjør dette 
drift av mindre legevakter som dagens legevakt i Øvre Eiker og gjør dem uforholdsmessig dyre.  
 
Det er viktig for innbyggerne i Øvre Eiker kommune å ha et legevakttilbud med riktig kompetanse, 
nok kapasitet både for konsultasjoner, sykebesøk og telefontilgjengelighet. Legevakta må være 
robust i forhold til bemanning slik at det alltid sikres tilgang til legevaktkompetent lege på vakt.  
Legevaktene i Kongsberg og Drammen har begge lagt fram et tilbud om legevakt som svarer til 
disse kravene.  
 
Kongsberg interkommunale legevakt har kommet med det beste økonomiske tilbudet, samt at det er 
der vårt lokalsykehus ligger.  
 
Øvre Eiker kommune inngår i et administrativt vertskommunesamarbeid om Kongsberg 
interkommunale legevakt etter kommuneloven § 28-1b, jfr. § 28-1a.  
Kongsberg kommune er vertskommune for samarbeidet, mens Flesberg kommune, Rollag 
kommune og Øvre Eiker kommune er samarbeidskommuner i vertskommunesamarbeidet.  
 
Kongsberg kommune skal ivareta samarbeidskommunens ansvar for legevakt, øyeblikkelig hjelp 
ved ulykker og andre akutte situasjoner, heldøgns akuttberedskap og medisinsk nødmeldetjeneste 
etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 3 bokstavene a til c.  
 
Vertskommunen har ansvar for tjenester ved Kongsberg interkommunale legevakt innenfor 
følgende rammer: 

- Døgnåpen legevakt alle dager. Kommunens fastleger har ansvar for øyeblikkelig hjelp til 
egne listepasienter i kontortiden. 
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- Heldøgns medisinsk akuttberedskap og medisinsk nødmeldetjeneste betjent av sykepleier.  
 
Det etableres et fagråd hvor deltakerkommunene oppnevner et helsefaglig medlem og fra en av 
kommunene en brukerrepresentant. På rådmannsnivå etableres et årlig samarbeidsmøte hvor faglige 
og administrative saker, inklusiv økonomi og budsjett drøftes.  
 
Vertskommunen skal utarbeide forslag til driftsbudsjett for Kongsberg interkommunale legevakt for 
påfølgende år. Samarbeidskommunene skal motta budsjettforslaget innen 1. september.  
Kongsberg kommune fører regnskap for samarbeidet.  
 
Deltakerkommunene kan si opp samarbeidsavtalen innen 1. mai med virkning fra 1. januar 
påfølgende år. Ved oppsigelse fra en eller flere deltakerkommuner skal øvrige kommuner straks 
avklare om det er grunnlag for å fortsette vertskommunesamarbeidet.  
 
Kommunestyret i samarbeidskommunene instruerer egen rådmann om å delegere ansvar for å utføre 
oppgaver og myndighet til å treffe avgjørelser i enkeltsaker og typer av saker som ikke er av 
prinsipiell betydning innenfor ansvarsområdet angitt under pkt. 3 i avtalen om 
vertskommunesamarbeid, jfr. kommuneloven § 28-1b nr. 1 og nr. 3.  
 
Avtalen om vertskommunesamarbeid gjelder fra 12.3.2018 til 12.3.2023. Innen avtalens utløp skal 
avtalen reforhandles.  
 
Vedlegg 
1 Avtale om vertskommunesamarbeid Kongsberg 

interkommunale legevakt 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
Rådmannens anbefaling 
Avtale mellom Kongsberg kommune og Øvre Eiker kommune om vertskommunesamarbeid 
Kongsberg interkommunale legevakt vedtas.  
 
Rådmannen i Kongsberg kommune gis Øvre Eiker kommunes ansvar og myndighet for tjenestene 
ved Kongsberg interkommunale legevakt, jfr. kommuneloven § 28-1b nr. 3.  
Rådmannen i Kongsberg kommune gis Øvre Eiker kommunes ansvar og myndighet som gjelder 
kommunens leger i forhold til deres tjenester ved Kongsberg interkommunale legevakt.  
 
Begrunnelse 
Øvre Eiker kommune inngår et administrativt vertskommunalsamarbeid om Kongsberg 
interkommunale legevakt etter kommuneloven § 28-1b, jfr. § 28-1a. Vertskommunesamarbeidet er 
betinget av at kommunestyret i alle deltakerkommuner har vedtatt samarbeidsavtalen og rådmann i 
samarbeidskommunene har delegert avtalt ansvar og myndighet.  
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AVTALE 

MELLOM KONGSBERG KOMMUNE OG 

ØVRE EIKER KOMMUNE 
OM 

 
VERTSKOMMUNESAMARBEID 

 
KONGSBERG INTERKOMMUNALE LEGEVAKT 

 
 

1. Vertskommunesamarbeidet 

1.1 Samarbeidsform 
Deltakerkommunene inngår i et administrativt vertskommunesamarbeid om Kongsberg interkommunale Legevakt etter 
kommuneloven § 28-1b, jfr § 28-1a.  Kommunelovens bestemmelser i kapittel 5 A gjelder så langt de passer for 
administrativt vertskommunesamarbeid. 

1.2 Vertskommune 
Kongsberg kommune er vertskommune for samarbeidet. 

1.3 Samarbeidskommuner 
Flesberg kommune, Rollag kommune og Øvre Eiker kommune er samarbeidskommuner i vertskommunesamarbeidet.  

1.4 Kongsberg interkommunale legevakt 
Vertskommunesamarbeidet gjelder Kongsberg interkommunale Legevakt, org.nr.  988 618 861. 
 

2. Samarbeidsavtalens gyldighet 

2.1 Oppstart og varighet 
Denne samarbeidsavtalen gjelder fra 12.03.2018 til 12.03.2023. Innen avtalens utløp skal avtalen reforhandles. 
Vertskommunen tar initiativ til reforhandlinger første kvartal 2022.  
 
Vertskommunesamarbeidet er betinget av at kommunestyret i alle deltakerkommuner har vedtatt avtalen og rådmann i 
samarbeidskommunene har delegert avtalt ansvar og myndighet. 

2.2 Delegasjon av myndighet 
Kommunestyret i samarbeidskommunene instruerer egen rådmann om å delegere ansvar for å utføre oppgaver og 
myndighet til å treffe avgjørelser i enkeltsaker og typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning innenfor 
ansvarsområdet angitt under pkt 3, jfr kommuneloven § 28-1b nr.1 og nr. 3. 
 

3. Vertskommunens ansvar, avgjørelsesmyndighet og forpliktelser 

3.1 Ansvarsområde 
Vertskommunen skal ivareta samarbeidskommunenes ansvar for legevakt, øyeblikkelig hjelp ved ulykker og andre 
akutte situasjoner, heldøgns medisinsk akuttberedskap og medisinsk nødmeldetjeneste etter helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 3 bokstavene a til c.   
 
Rådmannen i vertskommunen gis deltakerkommunenes ansvar og myndighet for tjenestene ved Kongsberg 
interkommunale legevakt, jfr kommuneloven § 28-1b nr. 3.   
Rådmannen i vertskommunen gis deltakerkommunens ansvar og myndighet som gjelder samarbeidskommunens leger i 
forhold til deres tjenester ved Kongsberg interkommunale legevakt.   
 



Vertskommunen tar avgjørelser i søknader om fritak fra legevaktplikten. 

3.2 Legevaktens tjenestetider 
Vertskommunen har ansvar for tjenester ved Kongsberg interkommunale legevakt innenfor følgende rammer: 
 
 Døgnåpen legevakt alle dager. Kommunens fastleger har ansvar for øyeblikkelig hjelp til egne listepasienter i 

kontortiden. 
 Heldøgns medisinsk akuttberedskap og medisinsk nødmeldetjeneste betjent av sykepleier. 

3.3 Krav til tjenesten 
Vertskommunen har ansvaret for at Kongsberg interkommunale legevakt yter forsvarlig helsehjelp. 
 
Vertskommunen skal sørge for en organisering av tjenestene etter avtalen som ivaretar krav i lov, forskrift og annet 
regelverk. 

3.4 Arbeidsgiveransvar 
Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for alle ansatte ved Kongsberg interkommunale legevakt. 

3.5 Ansvar for leger som deltar i legevaktordning 
Vertskommunen har administrativt ansvar og myndighet leger som deltar i legevakttjenesten i deres utøvelse av 
tjenesten.  
 
3.6 Budsjett og regnskap 
Vertskommunen har ansvaret for oppfølgning av budsjett, regnskap, rapporteringer, søknader m.m. for Kongsberg 
interkommunale legevakt. 

3.7 Fagråd 
Fra hver av deltagerkommunene oppnevnes et helsefaglig medlem og fra en av deltakerkommunene en 
brukerrepresentant. Oppnevningen skjer for to år ad gangen.  
 
Fagrådet skal være et rådgivende utvalg for daglig leder og medisinsk faglig leder ved legevakten og møtes minst hvert 
halvår. Fagrådet skal drøfte legevaktens drift, økonomi og budsjett og følge opp evaluering av legevakten. 

3.8 Samarbeidsmøte 
Vertskommunen har ansvaret for å organisere et årlig samarbeidsmøte for deltakerkommunene på rådmannsnivå hvor 
faglige og administrative forhold, inklusiv økonomi og budsjett drøftes. Samarbeidsmøtet skal gjennomføres innen 25. 
juni, eller etter avtale, og vertskommunen har ansvaret for planlegging og innkalling i god tid før møtetidspunktet. 
 

4. Deltakerkommunenes ansvar 

4.1 Fastlegenes deltakelse i legevakt 
Deltakerkommunenes fastleger skal dekke hoveddelen av vaktene ved Kongsberg interkommunale legevakt. 
Turnuslege/LIS-lege kan delta i selvstendig vakt med tilgjengelig bakvakt etter to måneder tjeneste i distrikt. 
Legevikarer godkjennes etter vurdering av daglig leder og medisinsk ansvarlig lege når vikaren har gjennomført 
obligatorisk innføringsprogram for leger ved Kongsberg interkommunale legevakt. 
 
Deltakerkommunene skal sørge for at kommunens avtaler med fastlegene forplikter den enkelte lege til å tjenestegjøre 
ved Kongsberg interkommunale legevakt, jfr forskrift om fastlegeordning i kommunene § 13 samt fastlegeavtalene 
(ASA 4310 og SF 2305).   
 
Deltakerkommunene har plikt til å varsle vertskommunen om endringer som gjelder fastleger, blant annet nye fastleger, 
avgang osv. 
 
Deltagende legers vaktliste skal utarbeides kvartalsvis og foreligge minst to måneder på forhånd. Leger med vaktavtale 
skal ha tilgang til internettbasert vaktliste (legevakt.no).   



4.2 Fastlegers tilgjengelighet 
Deltakerkommunene skal sørge at kommunens fastleger har alminnelig tilgjengelighet og åpningstider i tråd med 
forskrift og avtaler om fastlegeordning i kommunene. 
  
Deltakerkommunene skal sørge for at det er tilgjengelig akutt helsehjelp med tilstrekkelig kapasitet i egen kommune i 
tidsrommet 08-16 hverdager, jfr pkt 3.2.   
 
Deltakerkommunene skal samarbeide om tiltak som forebygger unødvendig bruk av legevakten for henvendelser som 
fortrinnsvis kan behandles hos fastlegene på dagtid. 

4.3 Informasjonstiltak 
Alle deltakerkommunene har i nært samarbeid med vertskommunen selvstendig ansvar for å gjøre legevaktens tjenester 
kjent overfor egne innbyggere og andre relevante instanser, jfr kommuneloven § 4. 
 
Vertskommunen har ansvaret for at Kongsberg interkommunale legevakt har egen nettside med relevant og oppdatert 
informasjon. 
 

5. Økonomi 

5.1 Budsjett  
Vertskommunen har ansvar for å utarbeide forslag til driftsbudsjett for Kongsberg interkommunale legevakt for 
påfølgende år.  Budsjettet utarbeides på grunnlag av innspill fra vårens samarbeidsmøte og skal være basert på prinsipp 
om nøktern og kostnadseffektiv administrasjon og utføring av legevaktstjenesten. 
 
Samarbeidskommunene skal motta budsjettforslaget innen 1. september.  
 
Vertskommunen fører regnskap for samarbeidet. Det skal føres slik at KOSTRA rapportering ivaretas på en effektiv 
måte. 

5.2 Vederlag 
Årlig vederlag for Øvre Eikers vedkommende er kr. 3.750.000,- som årlig justeres for pris- og lønnsvekst fra og med  
2017. Til justeringen benyttes kommunal deflator som offentliggjøres i forbindelse med statsbudsjettet hvert år. For 
hhv. 2017 og 2018 denne oppgitt til 2,3% og 2,6%.  
 
Årspris 2018 utgjør da 3.936.000,- (helår). 
 
Neste prisregulering blir 1. januar 2019. 
 
Kongsberg interkommunale legevakts kostnader utover det som dekkes av Øvre Eiker kommune fordeles på øvrige 
samarbeidskommuner etter avtalt fordelingsnøkkel basert på innbyggertall i deltakerkommunene pr 1. januar i 
regnskapsåret.      
 
5.3 Fakturering 
Vertskommunen fakturerer samarbeidskommunene kvartalsvis.  
 
 

6. Oppsigelse og endring av samarbeidet 

6.1 Utvidelse av samarbeidet 
Utvidelse av samarbeidet med andre kommuner krever godkjenning av kommunestyret i alle deltakerkommunene. 
 
Vertskommunen har ansvaret for forhandlinger og tilrettelegging av eventuelle utvidelser av samarbeidet. 

6.2 Oppsigelse 
Deltakerkommunene kan si opp samarbeidsavtalen med skriftlig varsel innen 1. mai med virkning fra 1. januar 
påfølgende år. Samarbeidskommunene sender skriftlig varsel til vertskommunen. Vertskommunen sender skriftlig 



varsel til samtlige samarbeidskommuner.  
 
Ved oppsigelse fra en eller flere deltakerkommuner skal øvrige kommuner straks avklare om det er grunnlag for å 
fortsette vertskommunesamarbeidet. 

6.3 Endring av samarbeidsavtalen 
Krav fra en eller flere deltakerkommuner om endring av samarbeidsavtalen skal fremmes skriftlig overfor 
vertskommunen som straks varsler øvrige samarbeidskommuner.  Vertskommunen må fremme endringskrav overfor 
samtlige samarbeidskommuner. 
 
Endring av samarbeidsavtalen som gjelder forhold omtalt i kommuneloven § 28-1 e må vedtas av kommunestyret i alle 
deltakerkommunene. 
 
 
 
 
 

--------------------- 
 
 
Avtalen er vedtatt i kommunestyret i : 
 
Kommune: 

 
Sak nr.: 

 
Dato: 

 
Kongsberg kommune 

  

 
Øvre Eiker kommune 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Dato: 
 
 
 
-----------------------------------------------                                                           ------------------------------------------- 
Rådmann Kongsberg kommune                                                        Rådmann i Øvre Eiker kommune 
 
 
 



1 

 

ØVRE EIKER KOMMUNE 
 

Saksbeh.: Morten Lauvbu 
Saksmappe: 2017/1189 - 2625/2018 
Arkiv: N00 
 

 

Byutredning for Buskerudbyen - del 1. Saksordfører: Hans Kristian 
Sveaas 
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
4/18 Formannskapet 07.02.2018 
 Kommunestyret  
 
 
 
Saksopplysninger/vurderinger 
 
Byvekstavtaler er Statens opplegg for å løse framtidens transportutvikling i storbyområdene, og er 
beskrevet i Nasjonal transportplan. Byutredningene skal gi et kunnskapsgrunnlag og vise 
alternativer for å nå 0-vekstmålet for personbiltrafikken som er et sentralt krav for bypakker og 
forhandlinger om byvekstavtaler. Det er viktig å understreke at byutredningene skal utrede og 
synliggjøre muligheter, men ikke gi anbefalinger.  
 
Statens Vegvesen Region Sør gjennomfører nå på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, 
byutredning for hele Buskerudbyområdet. Arbeidet gjøres med prosjektledelse og 
utredningsressurser fra Statens vegvesen. Samarbeidet med Buskerudbyen er ivaretatt gjennom de 
ordinære samarbeidsforaene i Buskerudbyen. 
 
Byutredningen for Buskerudbyen har to faser. Del 1 skal være et faglig grunnlag for 
Buskerudbypakke2 og seinere forhandlinger med staten om en byvekstavtale. Del 2, som skal 
ferdigstilles i løpet av 2018, skal være et grunnlag for neste rullering av Nasjonal transportplan. 
 
Statens vegvesen Region Sør har nå sendt Byutredningens del 1 til uttalelse hos partnerne i 
Buskerudbyen, med frist for uttalelse 15.2.2018. Statens vegvesen ber også om eventuelle 
synspunkter på gjennomføring av utredningens del 2. 
 
Utredningen er omfattende, og er derfor publisert på politisk fellesområde og kommunens 
hjemmeside. 
 
Byutredningen legger til grunn at en bærekraftig løsning på transportbehovet, og det å utvikle gode 
og trafikksikre nærmiljøer, forutsetter et samarbeid mellom kommunen, fylket og statlige 
transportetater. Byutredning for Buskerudbyen beskriver situasjonen for de fem kommunene i 
Buskerudbysamarbeidet. I utredningen er det presentert lokale virkemidler for å løse utfordringene, 
virkemidler som igjen inngår i de to bypakkene, Buskerudbypakke 2 og Bypakke Kongsberg, som 
nå ligger nå ute til høring.  
 
Rådmannens vurdering 
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Byutredning for Buskeudbyen beskriver transportsituasjonen og forslag til hvordan framtidens 
transport kan løses i området. Denne viser også hvordan Staten legger opp sine transportvirkemidler 
i storbyområdene. 
 
Byutredningen er et kunnskapsgrunnlag som kan legges til grunn for videre behandling og arbeid 
med mulige bypakker. Rådmannen mener det er riktig at utredningen nå tas til orientering, og at den 
inngår i materialet for videre diskusjon og avklaringer om Buskerudbypakke2 og eventuelle 
forhandlinger seinere med staten om byvekstavtale for Buskerudbyen som er forutsatt å erstatte 
dagens avtale om belønningsordningen.  
 
Ut fra disse forutsetningene mener rådmannen at byutredningen del 1 har bidratt vesentlig til det 
materialet som nå er på høring og som seinere i vinter skal danne grunnlaget for et omforent forslag 
til Buskerudbypakke2. 
 
Øvre Eiker kommune har gjennom hele perioden med samarbeid i Buskerudbyen lagt stor vekt på 
jernbanens betydning for den framtidige transportløsningen i Buskerudbyen. Betydningen av en 
satsing på utbygging av knutepunktene og økt frekvens på persontogene (2 tog i timen til 
Hokksund), burde vært nærmere belyst i Byutredningens del 1. Disse manglene henger trolig 
sammen med at BANE Nor er forsinket med sine planprosesser for dobbeltspor og utbygging av 
stasjonene.  
 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret tar Byutredningen, del 1, til orientering og forutsetter at 
analysene og de alternative forslagene til tiltak blir et viktig faglig grunnlag for det videre arbeidet 
med Buskerudbypakke2 og seinere forhandlinger om belønningsordning/byvekstavtale. Disse 
sakene vil kommunestyret behandle i flere omganger i 2018. 
 
Øvre Eiker kommune bør i uttalelsen peke på at jernbanen og knutepunktenes betydning for 
transportsystemet ikke har noen framtredende plass i utredningen, og at det er behov for at dette blir 
ytterligere belyst i utredningens del 2. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Byutredning Buskerudbyen, del 1. 
 
Rådmannens anbefaling 
Øvre Eiker kommune tar Byutredningen, del 1, til orientering og anbefaler at utredningens del 2 har 
et ytterligere fokus på jernbanen og knutepunktenes betydning for transportsystemet i 
Buskerudbyen.  
 
Begrunnelse 
Byutredning er et kunnskapsgrunnlag som kan legges til grunn for videre behandling og arbeid med 
Buskerudbypakke2 og mulige forhandlinger med staten om belønningsordning og byvekstavtale. 
Byutredningens del 2 vil være et viktig grunnlag for neste rullering av Nasjonal transportplan. Det 
er derfor viktig at jernbanen og knutepunktenes betydning får en større oppmerksomhet i denne 
delen av arbeidet. 
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ØVRE EIKER KOMMUNE 
 

Saksbeh.: Morten Lauvbu 
Saksmappe: 2013/4191 - 2528/2018 
Arkiv: Q10 
 

 

Behandling av grunnlaget for arbeidet med Buskerudbypakke2. 
Saksordfører: Hans Kristian Sveaas 
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
5/18 Formannskapet 07.02.2018 
 Kommunestyret  
 
 
 
Saksopplysninger/vurderinger 
Arbeidet med forslag til en revidert Buskerudbypakke2 er nå inne i en svært viktig fase. Det 
gjennomføres nå en omfattende og åpen høring av 4 ulike eksempler på mulige tiltakspakker og 
alternativer til plassering av bommer. Høringsperioden går fram til 23.2.2018. Det er lagt en meget 
stram tidsplan for den videre behandlingen fram mot behandling i kommunestyrene og fylkestinget 
i juni 2018. 
 
Kommunestyrene og fylkestinget har gitt ordførerne fullmakter til at ATM-utvalget skal bli enige 
om forslag til en bypakke som skal sendes Statens vegvesen for kvalitetssikring, jf. K-sak 82/17. 
Det er krav til en slik kvalitetssikring før kommunestyrene kan sluttbehandle forslaget til 
Buskerudbypakke2.  
 
Den stramme tidsrammen henger sammen med statens nye krav. Den tidligere ordningen med 
avtale om belønningsordning skal erstattes av byvekstavtaler. Det er et krav om en lokal bypakke 
som grunnlag for å kunne forhandle om byvekstavtale. Buskerudbyens avtale om 
belønningsordning varte til utgangen av 2017. Dersom det er vedtatt en lokal bypakke 
(Buskerudbypakke2), vil Buskerudbyen etter all sannsynlighet få en ny avtale om 
belønningsordning inntil en byvekstavtale er på plass. Uten en slik avtale vil det neppe være 
grunnlag for å videreføre samarbeidet i Buskerudbyen. Konsekvensene vil bl. a. være en kraftig 
reduksjon av busstilbudet. 
 
ATM-utvalget har derfor blitt enige om å anbefale at kommunene og fylkeskommunen legger til 
rette for en politisk forankring av det grunnlaget som skal behandles av ATM-utvalget 23.3.2018. 
 
Rådmannen har oppfattet at denne behandlingen først og fremst skal sikre: 
 

 Anerkjennelse av det faglige grunnlaget som arbeidet med Buskerudbypakke2 bygger på, jf. 
også egen sak om Byutredning Buskerudbyen, del 1. 

 At selve høringsrunden og svarene som er gitt blir anerkjent og behørig ivaretatt i rapporten 
og arbeidet videre med Buskerudbypakke2. 

 Forankring av den den prosessen som er lagt fram til sluttbehandling i kommunestyrene og 
fylkestinget i juni 2018. 

 Ønsket politisk forankring for ordførers fullmakt i ATM-utvalgets arbeid med forslag til 
bypakke som skal oversendes til kvalitetssikring i Statens vegvesen. 
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Sekretariatet i Buskerudbyen vil jobbe intenst fram til 1.3.2018 med å lage rapporten fra høringen 
som grunnlag for den ekstra politiske behandlingen i kommunene og fylkeskommunen. Denne 
behandlingen må derfor komme i tidsrommet 1 – 15.3. I samråd med ordfører, foreslår rådmannen 
at behandlingen legges til onsdag 14.3.2018. 
 
I samråd med ordfører, mener rådmannen det kan være tjenlig at kommunestyret gir formannskapet 
fullmakt til å ivareta den politiske behandlingen i denne ekstra runden med forankring. 
Begrunnelsen er tidsaspektet og at formålet først og fremst er å forankre prosess og gi råd til videre 
behandling. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
Rådmannens anbefaling 

 Øvre Eiker kommune legger politisk behandling av sak om status og framdrift for 
Buskerudbypakke2 til onsdag 14.3.2017. 

 Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å behandle saken. 
 
Begrunnelse 
Det er viktig at kommunene har mulighet for å kommentere og gi innspill til det arbeidet som nå 
gjøres fram mot sluttbehandling i kommunestyret. God politisk forankring er en viktig forutsetning 
for at arbeidet kan gjennomføres med en stram tidsplan. 
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ØVRE EIKER KOMMUNE 
 

Saksbeh.: Trude Andresen 
Saksmappe: 2017/5838 - 2529/2018 
Arkiv: 610 
 

 

Organisering av fagområdet forvaltning, drift, vedlikehold og 
utvikling av bygg og eiendom. Saksordfører: Elisabeth Uggen 
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
5/18 Partsammensatt-utvalg 07.02.2018 
6/18 Formannskapet 07.02.2018 
 Kommunestyret  
 
 
 
Saksopplysninger/vurderinger 
 
Rådmann viser til vedtak i Kommunestyret 20.9.2017 (PS 122/2017):   

1. Øvre Eiker kommune skal iverksette en prosess med sikte på å overføre alle formålsbygg med 
tilhørende eiendommer til Eiker Eiendomsutvikling AS (EEU AS) eller gjennom disse til ett eller 
flere av dets datterselskaper. Det forutsettes at det kan oppnås skattefritak. 

2. Øvre Eiker kommune overfører også den gjeld som kommunen har i tilknytning til og/eller etter 
oppføring av disse bygningene, til EEU AS eller gjennom disse til ett eller flere av dets 
datterselskaper. 

3. Rådmannen får i oppdrag å forberede alle sider ved denne overføringen i samarbeid med Eiker 
Eiendomsutvikling AS og komme tilbake til kommunestyret ved behov for ytterligere presiseringer 
eller ytterligere vedtak i sakens anledning innen utgangen av 2017. 

4. Under forutsetning av at skattefritak gis til EEU AS, bes rådmann gjennomføre nødvendige 
prosesser i forhold til de ansatte i tråd med lover og regler knyttet til slike omorganiseringer. 

5. Det tas sikte på at renhold og vaktmestertjenester på skolene ikke på noen måte forringes eller 
vanskeliggjøres. 

Begrunnelse: Kommunestyrets mål for aksjeselskapsorganisering er å oppnå lavere gjeld i 
kommunen, kostnadseffektiv tjenesteproduksjon, bedre kvalitet på tjenester og bedre ansvars- og 
oppgavefordeling i kommunen, samt reduksjon av byggenes vedlikeholdsetterslep. 

Kommunen utøver sitt eierskap i generalforsamling i tråd med eierskapsstrategien, og ivaretar 
løpende dialog med EEU AS gjennom eierutvalget. 

Alle vilkår for virksomhetsoverdragelse, ref. Arbeidsmiljøloven kap. 16, foreligger. 
Virksomhetsoverdragelse forutsetter drøfting i forkant. 
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Rådmannen viser også til sak i Kommunestyret i oktober: Grunnlag for anmodning om 
skattefritak(PS 147/17). Sakens vedlegg skisserer prosessen kommunen skal gjennom ved et vedtak 
om overføring av formålsbyggene fra kommunen til EEU AS.  Kort oppsummert må følgende steg 
tas:   

a) Prosjektorganisering. Eierutvalget/formannskapet blir styringsgruppe. Prosjektgruppen 
består av rådmann og økonomisjef fra kommunen og styreleder og daglig leder fra EEU AS. 
Gruppen ledes av rådmann. Ved behov utpekes flere som deltakere av prosjektgruppen. 
Prosjektgruppen vil ved behov engasjere rådgivere for gjennomføring av arbeidet. 
Prosjektgruppen skal rapportere etter nærmere avtale. 

b) Selskapsetablering. Forslag til selskapsorganisering er skissert gjennom søknad om 
bindende forhåndsuttalelse. EEU vil ha ansvar for etableringen med morselskap, 
datterselskap osv.  

c) Vurdering av skattemessige og avgiftsmessige forhold ved gjennomføring av 
transaksjonen/overføringen av eiendommene. Det omfatter vurdering av overføring av ulike 
eiendommer, rene formålsbygg, men også bygg som delvis skal benyttes av andre enn 
kommunen. 

d) Finansiering av transaksjonen. Økonomiske forhold. Fastleggelse av hvilke eiendommer 
som skal overføres. Fastsettelse av verdi på eiendommene og leiesum. Det skal fremgå 
begrunnelse for verdi og leienivå. Utkast til husleiemodell og mal til standard kontrakt. 
Økonomiske forhold i kommunen kartlegges, herunder balanseverdier og låneopptak. 
Formalia som hjemmelsforhold og dokumentavgift. 

e) Organisasjon og arbeidsrettslige forhold. Forslag til organisering av virksomheten, ledelse, 
medarbeidere. Spørsmål om virksomhetsoverdragelse med tydeliggjøring av rettigheter og 
forpliktelser. Forhandlinger og avtale med de ansattes organisasjoner. Pensjonsforhold – 
konsekvenser. Ansettelsesgaranti.  

f) Eierstrategi. Arenaer for kommunikasjon. Rollefordeling eier og rådmann. 
Rammebetingelser for selskapet.  

g) Offentligrettslige forhold. Sikre at transaksjonen ikke bryter lov og ulovlig offentlig støtte. 
Sikre at alt skjer i samsvar med lov om offentlige anskaffelser.  

h) Kontraktsmessige forhold. Utkast til kjøpekontrakt.  
 
Vedtak i Kommunestyret 31.10.2017: 

Det opprettes et holdingselskap som eies 100 % av Øvre Eiker kommune. Holdingselskapet skal eie 
100 % av aksjene i Eiker Eiendomsutvikling AS som eier kommunens formålsbygg og boliger 
(Vedtektene § 1). 

Eiker Eiendomsutvikling AS’ virksomhet skal være å eie samt å leie ut eiendom som skal benyttes av 
Øvre Eiker kommune. Selskapet har ikke erverv til formål, og selskapet skal så langt som mulig ikke 
gå med annet overskudd enn hva som er nødvendig for å opprettholde en hensiktsmessig standard 
på eiendommene ved at eventuelt løpende overskudd reinvesteres i eiendommene (vedtektene § 3). 

Ved oppløsning av selskapet, skal selskapets midler/likvidasjonsutbytte tilfalle Øvre Eiker kommune 
og benyttes til kommunens lovpålagte oppgaver. For det tilfellet at Øvre Eiker kommune er 
indirekte aksjonær via holdingselskap, innebærer dette at slikt holdingselskap skal utdele hele 
likvidasjonsutbytte som utbytte til kommunen. 
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Med utgangspunkt i vedtaket i PS 122/17 og punktene ovenfor utarbeides det en anmodning som 
sendes Skatteetaten om fritak for skatt på driftsoverskudd og for skatt på et eventuelt 
likvidasjonsutbytte. 

Begrunnelse: Det forutsettes en bindende forhåndsuttalelse om skattefritak fra Skatteetaten for at 
overføring av formålsbyggene fra Øvre Eiker kommune til Eiker Eiendomsutvikling AS skal 
gjennomføres. 

Søknad om bindende forhåndsuttalelse om skattefritak 

Rådmannen har sammen med styret og administrasjon i EEU fulgt opp kommunestyrets vedtak.  
Eiendomsmassen i EEU vil bestå av formålsbygg og sosiale boliger. EEU vil ikke eie 
forretningsgårder og tomter (næringseiendom) da det vil bli gjennomført en omorganisering av EEU 
i forkant av en overføring av formålsbygg til EEU. Slik omorganisering planlegges gjennomført 
etter reglene for skattefrie fisjoner og fusjoner, der alle eiendommer og/eller aksjeselskaper som er 
næringseiendom vil bli overført til separate aksjeselskaper som søsterselskaper av EEU.  

I tillegg til at EEU overtar eierskap og driftsansvar for formålsbygg, vil det også kunne være aktuelt 
å overføre eierskap og driftsansvar for forsamlingslokaler, idrettsplasser, lekeplasser, parker mm.  

Det er planlagt å opprette et holdingselskap som eies 100% av Øvre Eiker kommune, som kun har 
til formål å investere i andre aksjeselskaper.  

Ernst og Young AS har på oppdrag fra EEU søkt Skatteetaten om bindende forhåndsuttalelse i 
spørsmålet om skattefritak for Eiker Eiendomsutvikling AS.  

Rådmannen viser til vedlagte bindende forhåndsuttalelse for Eiker Eiendomsutvikling AS fra 
Skatteetaten til Ernst og Young AS. I uttalelsen konkluderes det med følgende:  

“På bakgrunn av innsendte opplysninger forutsettes selskapet å være en skattefri institusjon 
og selskapets inntekter som beskrevet i anmodningen anses for å være skattefrie”. 

Skatteetatens vurdering av Eiker Eiendomsutvikling 

 Skattekontoret finner å kunne legge til grunn at selskapet må forutsettes å være en 
institusjon i samsvar med skattelovens §2-32 første ledd som ikke har erverv til formål. 

 Utleieaktiviteten til EEU synes å realisere selskapets ikke-ervervsmessige formål og er 
dermed skattefri på det grunnlaget. 

 EEUs enkeltstående og leilighetsvise salg av eiendom vil ikke være skattepliktig som 
økonomisk virksomhet. 

 EEU er ikke skattepliktig etter skattelovens §2-32 (2) for gevinst av salg av hele 
eiendomsmassen til kommunen som ledd i en mulig framtidig hel eller delvis likvidasjon av 
EEU.  

 

Hva innebærer bindende forhåndsuttalelse? 

 Uttalelsen har bare bindende virkning på disposisjoner som er besluttet og iverksatt innen tre 
år etter utgangen av det året da uttalelsen ble gitt. 

 Den bindende virkningen av en forhåndsuttalelse opphører fem år etter utgangen av det året 
uttalelsen ble gitt 
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 Dersom rettstilstanden endres ved lov eller forskrift, går disse reglene foran det som er 
bestemt i uttalelsen. 

 

Vurdering av modeller for eierskap og overordnet organisering av eiendomsfunksjonen – utredning 
gjort av Deloitte på oppdrag fra kommunene Asker, Hurum og Røyken (Nye Asker) 

Etter at kommunestyret fattet sitt vedtak i september, har rapporten med anbefalinger om framtidig 
organisering av eiendomsfunksjonen for nye Asker kommune, kommet (7.11.17). De tre 
kommunene har i dag tre ulike organisasjonsformer (etat, kommunalt foretak og aksjeselskap).  

De tre kommunene har utarbeidet en rekke kriterier for vurdering av organisasjonsform; 
kompetanse, kostnadseffektiv forvaltning, investeringer, demokratisk styring og kontroll, 
samfunnsutvikling, samhandling med basisorganisasjonen, ansattes rettigheter og 
transaksjonskostnader. Deloitte vurderer organisasjonsform opp mot samtlige. De konkluderer med 
at ingen eierform framstår som et klart førstevalg på alle eller et klart flertall av kriteriene.  

Utredningens konklusjoner:  

 Nye Asker bør etablere en kommunal etat som får ansvaret for utvikling, drift og 
vedlikehold av kommunens egne eiendommer og formålsbygg. 

 Nye Asker kommune bør etablere et aksjeselskap som skal drive med strategisk 
regionsutvikling og arbeide med aktiv eiendomsutvikling for å fremme strategiske og 
økonomiske mål på vegne av kommunen. 

 Den nye kommunens samlede eiendommer bør eies av kommunen og forvaltes av etaten.  
Rapporten mener en etatsmodell sikrer eiendomsforvaltning tett på kommunens politiske og 
administrative ledelse. Dette sikrer godt demokratisk styre og kontroll, gode muligheter for offentlig 
innsyn og god samhandling med basisorganisasjonen i kommunen. Du finner hele rapporten her: 
(lenke) 

Rådmannens vurderinger om organisering av eiendomsforvaltningen 

Rådmannen har gjennom flere saker til Kommunestyret kommet med vurderinger av de ulike 
organisasjonsformene. Rådmannen velger likevel nå å komme med nye vurderinger, ikke minst i lys 
av Deloitte-rapporten fra Nye Asker, som ble offentlig i etterkant av Øvre Eikers egne utredninger.  

Rådmannen er av den oppfatning at valg av organisasjonsform ikke i seg selv er svaret på de 
utfordringer Øvre Eiker kommune har innenfor eiendomsområdet. Vedlikeholdsetterslepet i 
kommunen vil være like stort uavhengig av organisasjonsform. Fagfeltet må få større 
oppmerksomhet både administrativt og politisk, og over tid må det tilføres mer midler. Dette er 
avhengig av kommunens økonomi og prioriteringer.  

Gitt at eiendomsforvaltningen gis de nødvendige rammebetingelser og blir satt under kompetent 
ledelse, vil valg av organisasjonsform kunne være et verktøy for å utvikle en robust og 
fremtidsrettet eiendomsforvaltning. Rådmann innser at ledelse og styring ikke har vært godt nok 
ivaretatt på FVD-området. Rolleavklaring mellom FDV-avdelingen og de øvrige seksjonene har 
vært for dårlig, og det har utviklet seg en praksis der FDV-avdelingen har tatt på seg å dekke 
kostnader der ansvaret har vært uklart. Rådmann mener dette har bedret seg betydelig det siste året. 

FDV-avdelingen har i 2017 levert gode resultater, under budsjett og det er i dag god kontroll på 
driften. Det som etter rådmannens vurdering er den største svakheten i dag, er strategisk og 

https://www.asker.kommune.no/globalassets/nye-asker-kommune/prosjektsider/eie/rapport---eiendom---vurdering-av-modeller-for-eierskap-og-overordnet-organisering.pdf
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systematisk arbeid knyttet til vedlikehold (herunder budsjettarbeid), og kapasitet og kompetanse til 
utvikling av fagområdet i samspill med de øvrige seksjonene. Rådmannen mener det er nødvendig 
at kommunen går til anskaffelse av et digitalt system for vedlikeholdsstyring og -planlegging. Det 
er nødvendig å jobbe mer systematisk med langsiktige planer for vedlikehold. Rådmannen vil, hvis 
det blir aktuelt, ansette en virksomhetsleder for forvaltning, drift og vedlikehold av bygg og 
eiendom, som får ansvar for å etablere nødvendig systematikk knyttet til planlegging og 
vedlikehold. Salg av eiendom og arealeffektivitet vil være en del av oppdraget. Kommunen vil også 
måtte bygge i årene framover, og ansvaret for dette vil også ligge til ny virksomhetsleder. 

De fleste kommuner velger etatsorganisering av dette fagområdet. Slik beholdes kompetansen i 
kommunen og man sikrer tett samspill mellom brukerne av byggene, FDV-avdelingen og 
kommunens ledelse administrativ og politisk. Formålsbyggene er en sentral del av 
kjernevirksomheten i kommunen. Hvordan en skole er utformet og hvordan den tas vare på, har 
betydning for elevenes læringsmiljø. Fleksibel bruk av bygg når tjenestene må endre karakter eller 
dimensjonering, er avgjørende for effektiviteten. Dette tilsier nærhet mellom kommune og 
bygningsforvalter. Kommunestyret har dessuten i en etatsmodell full kontroll og 
prioriteringsmulighet gjennom ordinære politiske prosesser. Dette handlingsrommet er viktig for 
kommunen framover, slik at samtlige tjenester ses i sammenheng både mht utvikling og 
ressursbruk.  

Ved et valg av Kommunalt foretak (KF) som organisasjonsform, vil de faktiske kostnadene knyttet 
til eiendomsforvaltning synliggjøres enda tydeligere. Det vil også bli en klargjøring av roller og en 
profesjonalisering av fagområdet i forhold til de erfaringene Øvre Eiker har med etatsmodell. Det 
vil bli et klart skille mellom eier- og forvalterrollen ved at eierrollen i sin helhet styres av 
kommunestyret mens forvaltningen er delegert i sin helhet til foretaket. Flere av foretakene i andre 
kommuner kan vise til tydelige besparelser på samtlige eiendomsrelaterte kostnader i tillegg til at 
man også i svært stor grad har fått kontroll med vedlikeholdsetterslepet. Administrasjonskostnadene 
for kommunen vil imidlertid bli større, ved at en bestillerfunksjon må etableres og at et styre skal 
finansieres og “driftes”. Den tidligere nevnte virksomhetslederen vil det bli nødvendig å ansette i 
kommunen, i en bestillerfunksjon.  

En fordel med et aksjeselskap kan være at det bygges opp et faglig sterkt miljø med et profesjonelt 
og kompetent styre, som kun har ett hensyn å ta: å sørge for effektiv og god drift og utvikling av 
kommunens bygg. Aksjeselskap gir imidlertid kommunestyret begrensninger i styringsmulighetene. 
Den viktigste styringsmuligheten ligger i selve selskapsetableringen hvor kommunestyret kan utøve 
styring gjennom utarbeidelse av vedtekter, eierskapsmelding og eierstrategier mv. Når selve 
etableringen er foretatt skjer eierstyringen gjennom de regelmessige generalforsamlingene og 
eiermøtet. Aksjeselskaper er selvstendige rettssubjekter og faller utenfor rådmannens 
instruksjonsrett. Overføring av formålsbygg til aksjeselskap innebærer en risiko knyttet til skatt, 
siden en bindende forhåndsuttalelse kun gjelder i 5 år av gangen.  

Det er svært få kommuner som velger aksjeselskap som organisasjonsform, og begrunnelsen er 
knyttet til mangel på demokratisk kontroll, økonomisk risiko ved en framtidig tilbakeføring av 
byggene og at AS ikke er egnet som organisasjonsform for noe som er så nært knyttet til 
kjernevirksomheten i kommunen. Dersom dagens kommunegrenser ikke skulle bestå, ville det 
kunne bli meget kostbart å tilbakeføre byggene til kommunen.  
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Det gode samarbeidet som må til for at dette skal fungere mellom selskap og brukere (skoler, 
barnehager osv.) er helt avhengig av en uformell løpende dialog og et svært lydhørt styre. Dette er 
personavhengig og krever rolleforståelse.  

Rådmannen vil påpeke at EEU i dag fungerer godt som samarbeidspartner for kommunen. 
Samarbeidet med kommunens tjenester er i ferd med å finne en hensiktsmessig form. Selskapet ser 
ut til å kunne utbetale utbytte til kommunen i årene som kommer. EEU har fokus og god 
kompetanse på boligene. For kommunen er det viktig at boligforvaltningen fungerer godt, fordi det 
henger sammen med hvordan kommunen kan planlegge og dimensjonere helse og 
omsorgstjenestene. Det kan derfor argumenteres for at EEU bør bestå med dagens portefølje og 
organisering, og ikke utsette det selskapet har bygget opp som faktisk fungerer, for unødig risiko.  

Uansett modell er det nødvendig at kommunen bygger opp kompetanse på fagområdet forvaltning, 
drift, vedlikehold og utvikling av bygg og eiendom. Dette gjelder også hvis det opprettes et KF eller 
et AS. En bestiller–utfører-modell krever en profesjonell og kompetent bestiller. I dag er det mangel 
på både kompetanse og kapasitet. Eiendomsområdet må bli mer synlig både administrativt og 
politisk, og være gjenstand for prioriteringsdiskusjoner, utviklings- og effektiviseringskrav på linje 
med resten av kommuneorganisasjonen. 
Vedlegg 
1 Bindende forhåndsuttalelse om skattefritak for EEU AS 
2 Innspill til endret eierstruktur for kommunens 

formålsbygg 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
Rådmannens anbefaling 

 Drift, forvaltning og vedlikehold av kommunale bygg organiseres som kommunal etat 
 Det innføres husleiemodell og en tydelig bestiller – utførermodell 
 Det gjennomføres en oppdatert kartlegging av samtlige kommunalt eide kvadratmeter bygg 

med tanke på arealeffektivisering med 5% den neste økonomiplanperioden 
Alternativt: 

 Eiendomsforvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg organiseres som kommunalt 
foretak (KF) 

 Rådmann får i oppdrag å iverksette nødvendige prosesser, også overfor de ansatte 
 
Begrunnelse 
Selv om det nå foreligger bindende forhåndsuttalelse om skattefritak for EEU ved overføring av 
formålsbygg, vil transaksjonskostnadene og risikoen være for høy for Øvre Eiker kommune og den 
sårbare økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i. Etatsmodell sikrer nærheten til brukerne 
av tjenestene og god politisk og administrativ kontroll. Et kommunalt foretak vil ivareta behovet for 
både nærhet og profesjonalitet, men føre til administrasjonskostnader for kommunen.  
 
 
 







































Øvre Eiker Idrettsråd 

 

 

 

                    Hokksund 27.11.17 

Til 

Kommunestyret 

 

Kommunens planer om eventuell endret eierstruktur for kommunens formålsbygg 

 

Øvre Eiker Idrettsråd viser til sak behandlet i Kommunestyret 20.09.17 og senere i Eierutvalgsmøte 

11.10.17, vedrørende mulig endret eierstruktur for kommunens formålsbygg. 

Kommunens formålsbygg har i mange tilfeller et primærbruk og et sekundærbruk. Med 

sekundærbruk menes bruk av for eksempel idrettshaller på kveldstid. Slik Idrettsrådet forstår 

sakspapirene til ovennevnte møter, legges det opp til at kommunen ønsker at formålsbygg overføres 

til at aksjeselskap og at dette selskapet skal forestå drift og vedlikehold, samt fastsette leie for bruk 

av byggene. Ut i fra sakspapirene kan vi ikke se at sekundærbruk av formålsbygg er drøftet spesielt. 

Det er med stor uro Idrettsrådet registrerer at det planlegges en endring i eierstrukturen til 

kommunens formålsbygg, som kan medføre betydelige endringer i vilkårene idrettslagene har i dag, 

for leie av kommunale flater. 

Vi vil i den anledning vise til vår samarbeidsavtale der det blant annet står beskrevet at saker som har 

felles interesse for idretten skal formidles via Idrettsrådet. Slik Idrettsrådet forstår denne saken, så 

har en mulig endret eierstruktur, stor betydning for idretten. 

Øvre Eiker Idrettsråd ønsker innsyn i hva som er tenkt rundt: 

‐ Fastsettelse av leiesatser for sekundærbruk av formålsbygg 

‐ Avtale om reklame i formålsbygg 

‐ Tilgang til leie av formålsbygg  

‐ Hvordan ordningen med fri halleie for barn og unge under 19 år, blir i varetatt 

‐ Tilgang til spillemidler ved rahabilitering/nyanlegg ved bygg eid av et aksjeselskap 

Øvre Eiker Idrettsråd ber om et møte snarest, før videre bestemmelser blir besluttet, der vi kan bli 

orientert om direkte konsekvenser for Idretten, dersom det vedtas endret eierstruktur for 

kommunens formålsbygg. 

 

Vennlig hilsen 

På vegne av styret i Øvre Eiker Idrettsråd 

Amund Lundteigen (s) 
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ØVRE EIKER KOMMUNE 
 

Saksbeh.: Toril V Sakshaug 
Saksmappe: 2017/7381 - 1462/2018 
Arkiv: 145 
 

 

Budsjettendring 2018 - endring i vedtatt statsbudsjett. Saksordfører: 
Kjell Erland Grønbeck 
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
7/18 Formannskapet 07.02.2018 
 Kommunestyret  
 
 
 
Saksopplysninger/vurderinger 
Stortinget vedtok 18. desember 2017 rammetilskuddet til kommunene for 2018. Det er enkelte 
endringer fra regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt frem 12. oktober 2017. 
 
Følgende endringer påvirker vedtatt budsjett for Øvre Eiker i 1000 kr: 
Oppvekst: 

- 86 Økt inntektsgrense, gratis kjernetid i barnehage 
- 355 Økt satsing på skolehelsetjenesten og helsestasjonene 

Helse og omsorg 
- 240 Økning opptrappingsplan rus 

Kultur og livskraft 
- 11  Økning til frivillighetssentralen 
- 692 Sum økning til seksjonene 
- 181 Reduksjon i rammetilskuddet som følge av diverse justeringer i inntektssystemet 
- 511 Netto økning i rammetilskudd 

 
Reduksjoner i rammetilskuddet på grunn av endringer i skatteopplegget utgjør ca. 43 mill.kr på 
landsbasis. Tilsvarende beløp er tillagt skatteanslaget. Rådmann foreslår å gjennomføre 
budsjettendring i skatt og inntektsutjevning som følge av endring i skatteopplegget, endring i 
beregning av inntektsgarantiordningen i inntektssystemet og ny beregning for overgangsordning for 
kommuner som slår seg sammen. Rådmann velger som vanlig å benytte beregningene fra KS når 
det gjelder skatt og inntektsutjevning. KS benytter mer oppdaterte innbyggertall i sine beregninger 
enn det Finansdepartementet gjør.  
 
KS sine beregninger viser at netto endring knyttet til skatt utgjør: 

- 8825 Økt skatteinngang 
- 3530 Redusert inntektsutjevning (føres sammen med rammetilskudd) 

 
Pedagognormen for barnehagene er vedtatt og Helse og omsorg har fått stor økning i søknader om 
brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Budsjettet for 2018 har et generelt innsparingskrav på 6,4 
mill.kr. I tillegg ble vedtatt budsjett strammet ytterligere inn som følge av at seniortillegg på 1 
mill.kr ble resatt. I disse dager legges detaljbudsjettene og rådmann er noe skeptisk til økningen i 
skatteinntektene foreslår at netto økte inntekter avsettes til fond frem til behandling av rapporten for 
1. tertial. 
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PS 165/17 Endringer Justert
budsjett i vedtatt budsjett

Tekst (alle beløp i tusen kr.) 2018 statsbudsjett 2018
Frie disponible inntekter
Skatt på formue og inntekt 509 298 8 825 518 123
Rammetilskudd fra staten 460 810 -3 019 457 791
Økt skatt og rammetilskudd 5 806
Til ubundne avsetninger 2 604 5 114 7 718
Til fordeling drift 692
30 Oppvekst 402 872 441 403 313
35 Kultur 28 211 11 28 222
50 Helse og omsorg 347 754 240 347 994
Fordelt til drift 692  
 
Investeringsbudsjettet 
I vedtatt investeringsbudsjett for 2018 er det oppdaget en feil på grunn av en regelrett misforståelse. 
Nytt prosjekt IKT-satsing skole har en bevilgning på 2 mill.kr og består av 0,6 mill.kr til digitale 
tavler, 0,95 mill.kr til Crombook/Ipad og 0,45 mill.kr til tilleggskostnader, opplæring og uforutsett. 
Crombook/Ipad er leaset og driftsrammen til Oppvekst ble tilført midler til dette i 2017. Det viser 
seg nå at behovet for å styrke nettet på skolene er stort og oppgradering er nødvendig for å kunne 
benytte det nye leasede utstyret som tenkt. 
Rådmann foreslår derfor at 1,4 mill.kr (0,95+0,45) overføres til prosjekt 110999 IKT-investeringer i 
utstyr og programvare. Dette prosjektet styres av IKT-avdelingen som vil effektuere 
oppgraderingen på skolene. Behovet for oppgradering var undervurdert i rådmannens 
budsjettforslag. 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
 
Rådmannens anbefaling 
Driftsbudsjettet 
Endringer i vedtatt statsbudsjett vedtas som vist i tabellen nedenfor: 

PS 165/17 Endringer Justert
budsjett i vedtatt budsjett

Tekst (alle beløp i tusen kr.) 2018 statsbudsjett 2018
Frie disponible inntekter
Skatt på formue og inntekt 509 298 8 825 518 123
Rammetilskudd fra staten 460 810 -3 019 457 791
Økt skatt og rammetilskudd 5 806
Til ubundne avsetninger 2 604 5 114 7 718
Til fordeling drift 692
30 Oppvekst 402 872 441 403 313
35 Kultur 28 211 11 28 222
50 Helse og omsorg 347 754 240 347 994
Fordelt til drift 692  
 
Investeringsbudsjettet 
1,4 mill.kr Flyttes fra prosjekt IKT-satsing oppvekst til prosjekt 110999 IKT-investeringer i 

utstyr og programvare. 
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Begrunnelse 
Vedtatt statsbudsjett er grunnlaget for driftsbudsjettet i Øvre Eiker kommune. 
Oppgradering av nettet på skolene for å kunne ta i bruk nytt utstyr på en hensiktsmessig måte er en 
del av IKT-avdelingens oppgave og bevilgningen bør være en del av avdelingens 
investeringsbevilgning. 
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ØVRE EIKER KOMMUNE 
 

Saksbeh.: Christer Best Gulbrandsen 
Saksmappe: 2018/630 - 1849/2018 
Arkiv:  
 

 

Organisering av Norsk motorhistorisk senter som stiftelse. 
Saksordfører: Per Anton Rakkestad 
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
2/18 Fagkomite 3: Næring-, miljø og kultur 06.02.2018 
8/18 Formannskapet 07.02.2018 
 Kommunestyret  
 
 
 
Saksopplysninger/vurderinger 
Det er nå elleve år siden Øvre Eiker kommune og Norsk Motorhistorisk Klubb Drammen (MHKD) 
inngikk avtale om å etablere Norsk Motorhistorisk Senter på Burud. Kommunen har stilt til rådighet 
grunn og bygninger, og dekket kostnader til disse. Ved oppstarten ga både kommunen og 
fylkeskommunen i tillegg betydelige økonomiske tilskudd. Klubben har driftet senteret, og har lagt 
ned en betydelig dugnadsinnsats for å sette bygninger i stand og ivareta det løpende vedlikeholdet. 
Øvre Eiker kommunes årlige kostnader til driften beløper seg for tiden til ca. 100.000,-. I tillegg 
dekker kommunen 20.000,- i årlige kostnader til Erik Dalheim som konsulent som bistår 
styringsgruppen. 
 
Senteret er i dag en del av MHKDs drift. Gjennom den eksisterende samarbeidsavtalen rår MHKD 
over 25 % av de genererte inntektene i senteret, mens en styringsgruppe bestående av to 
representanter fra MHKD og to representanter fra kommunen tar beslutninger vedrørende det 
overskytende.  
 
Ved hjelp av kioskdrift og utleieinntekter er senteret per i dag økonomisk selvbærende, også hvis 
senteret skulle dekket de kostnader kommunen dekker i dag. Senteret har ikke besøkstelling, men i 
sommerhalvåret er det fullt på de åpne kveldene klubben arrangerer hver onsdag. Det vil si at det er 
om lag 100 historiske kjøretøyer, med eiere og venner tilstede. Besøkstallet er nok derfor i 
størrelsesorden minst 3-4000 per år. Vedlagt er et notat fra Erik Dalheim som gjør rede for senterets 
utvikling. 
 
Den eksisterende samarbeidsavtalen utløper 20. april 2019. Rådmannen mener senteret nå i stor 
grad har funnet sin form. Derfor mener Rådmannen kommunen bør gå inn for å organisere senteret 
på en måte som på lang sikt kan ivareta de ressursene som er lagt inn i senteret gjennom 
dugnadsinnsats og offentlig støtte. Styringsgruppen har jobbet med problemstillingen gjennom 
2017, og har latt seg bistå av kommuneadvokaten. Styringsgruppen ønsker at senteret skal 
organiseres som en selveiende stiftelse, og Rådmannen støtter dette.  
 
En stiftelse sikrer at det som er lagt inn i senteret ikke brukes til andre formål. Det er vanskelig å 
oppløse stiftelser, så det er viktig at en stiftelses formål er fleksibelt nok til å ivareta intensjonen 
med stiftelsen selv om samfunnet skulle endre seg.  
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Styringsgruppen har vurdert forening og samvirkeforetak som alternative organisasjonsformer. 
Siden senteret ikke driver næringsvirksomhet, er samvirkeforetak lite aktuelt. Styringsgruppen 
mener en forening vil være sårbar for endring av formål. Rådmannen er enig. 
 
For å opprette en stiftelse må stifterne underskrive et stiftelsesdokument og beslutte vedtekter. Disse 
er vedlagt, og Rådmannen ber kommunestyret godkjenne disse. 
 
Rådmannen mener det er naturlig at senteret fortsetter å bruke eiendommen på Burud, og mener 
kommunens prinsipper for gavesalg av eiendommer tilsier at kommunen bør overføre eiendommen 
til stiftelsen når stiftelsen er opprettet. Rådmannen vil derfor komme tilbake til kommunestyret med 
en egen sak om dette, når opprettelse av stiftelsen er gjennomført og godkjent av Stiftelsestilsynet. 
 
Vedlegg 
1 Stiftelsesdokument - Stiftelsen Norsk motorhistorisk senter 
2 Historisk gjennomgang av Norsk Motorhistorisk Senter 
3 Utkast til retningslinjer for stiftelsen Norsk motorhistorisk senter 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
Rådmannens anbefaling 

 Øvre Eiker kommune oppretter sammen med Norsk Motorhistorisk Klubb Drammen 
stiftelsen Norsk motorhistorisk senter  i tråd med vedlagte stiftelsesdokument. 

 Kommunestyret ber Rådmannen foreslå gavesalg av eiendommen som i dag brukes av 
Norsk Motorhistorisk Senter til stiftelsen, når opprettelse av stiftelsen er godkjent av 
Stiftelsestilsynet. 

 
Begrunnelse 
Norsk Motorhistorisk Senter er en vellykket kulturinstitusjon i Øvre Eiker kommune. Senteret bør 
organiseres som en stiftelse, for å sikre at det består til beste for sine brukere og for innbyggerne i 
Øvre Eiker. 
 
 
 



        

 

Ref.: 2018/630 - 1849/2018 
 

Stiftelsesdokument - Stiftelsen Norsk motorhistorisk senter 

De undertegnede oppretter gjennom dette dokumentet Stiftelsen Norsk motorhistorisk senter. 
Opprettelsen er forankret gjennom vedtak i Øvre Eiker kommunestyre og i generalforsamling i 
Motorhistorisk Klubb Drammen. 
 
Stiftelsen har som formål å være et kulturverksted for bevaring av, forståelse for, og kunnskap om 
motorhistoriske kjøretøy og de tidsbilder som knytter seg til disse. 
 
Stiftelsens grunnkapital består av en kiosk med fast inventar til en verdi kr 100 000.  
 
Stiftelsen overtar de avtaler og forpliktelser som er inngått av Motorhistorisk Klubb Drammen eller 
Øvre Eiker kommune og som er knyttet til driften av senteret.  
 
Styret har medlemmer slik det fremgår av §2 i stiftelsens vedtekter. 
 
Stiftelsen skal ha følgende vedtekter:  
§1 Formål 
Stiftelsen Norsk motorhistorisk senter har som formål å være et kulturverksted for bevaring av, 
forståelse for, og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy og de tidsbilder som knytter seg til disse. 
 
Stiftelsen Norsk motorhistorisk senter skal være lokalisert i Øvre Eiker kommune.  
 
§2 Styre 
Styret skal bestå av fire representanter. To representanter skal være valgt av Øvre Eiker 
kommunestyre, eller den kommunestyret bemyndiger. To representanter skal være leder og 
nestleder i Motorhistorisk Klubb Drammen, eller utpekt av disse.  
 
Styreleder velges av og blant representantene fra Motorhistorisk Klubb Drammen.  
 
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet er 
styreleders stemme avgjørende. Styret kan invitere andre til å ta del i møtene med tale- og 
forslagsrett, men uten stemmerett.  
 
§3  Grunnkapital 
Stiftelsens grunnkapital består av en kiosk med fast inventar, til en stipulert verdi av kr 100.000,-.  
 
§4 Retningslinjer for stiftelsens virksomhet 
Styret vedtar nærmere retningslinjer for Stiftelsens virksomhet, og kan endre disse. 
 
  



 
 

§ 5 Forholdet til annet regelverk 
Stiftelsen er undergitt de bestemmelser som til en hver tid gjelder for stiftelser med ideelt formål.  
 
§ 6 Årsberetning og regnskap 
Styret skal avgi årsberetning og revidert regnskap. Disse skal sendes Øvre Eiker kommune og 
Motorhistorisk Klubb Drammen til orientering. 
 
§5 Oppløsning 
Ved en avvikling av stiftelsen, skal stiftelsens disponible midler og gjenstander overføres til en 
ideell virksomhet med beslektet formål i Øvre Eiker kommune. 
 
 
 
Hokksund, 
 
 
 
 
_____________________   _______________________ 
Ann Sire Fjerdingstad,   Jan Roger Sand Olsen, 
Ordfører,     Leder, 
Øvre Eiker kommune    Motorhistorisk Klubb Drammen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Norsk Motorhistorisk Senter  

Fra en intensjon i Øvre Eiker kommune i 2007 til en organisering som stiftelse 

Den  29.08.2007 behandlet formanskapet en Intensjonsavtale om bruk av Burud garasjeanlegg - 
gbnr. 193/12.  
I saken ble følgende mål skissert for prosjektet: 

 Å skape et reisemål i Skotselvområdet som kan supplere de initiativ som er tatt i 
Hasselparken. 

 Å skape et miljø for veteranbilinteresserte som også kan generere arbeidsplasser. 
 Å skape et utstillingsområde/interaktivt opplevelsessenter med utgangspunkt i 50/60 tallet.  

Med bakgrunn i dette vedtok formannskapet -  13.02.2008 følgende samarbeidsavtale mellom 
Norsk Motorhistorisk klubb – Drammen og Øvre Eiker kommune: ”Norsk motorhistorisk senter” 
Burud, Øvre Eiker. Sammen med Motorhistorisk klubb - Drammen etableres et motorhistorisk senter. 
Senteret skal tilby presentasjon/lagring, av restaurerte kjøretøyer og objekter for restaurering. Det 
tilrettelegges for verkstedmuligheter og møtelokaliteter for mennesker med veterankjøretøyer som 
hobby. Klubbens medlemmer og de ressurser klubben disponerer vil medvirke til realisering av 
hovedprosjektet bl.a. gjennom utstillinger og som transportører på ”De små gleders vei”. I tilknytning 
til Norsk motorhistorisk senter på Burud utvikles et interaktivt opplevelsessenter med tidsbilder fra 
50-60-tallet og med hovedvekt på de velferdsdrømmene folk flest hadde på denne tida. Det etableres 
utstillinger som med tekster, filsnutter, gjenstander, musikk og bilder, som formidler et tilbakeblikk på 
en epoke som representerte velferdsgjennombruddet i det norske samfunn». 

En Styringsgruppe for sentret konstituerte ble konstituert 16.04.08 med følgende medlemmer: 
Jostein Barstad, Terje Kristiansen og Erik Dalheim som sekretær fra Øvre Eiker kommune og Jan 
Roger Sand Olsen, og Arnt Ivar Lund fra Motorhistorisk klubb Drammen (leder og nestleder)  
En samarbeidsavtale ble underskrevet av partene 21.04.08 og forlenget i kommunestyrets 
møte 03.02.2010 til 20 april 2019 
 
Sentrets økonomiske fundament 
Opprusting av bygninger og anlegget til formålet ble i utgangspunktet finansiert med bevilgninger fra 
Buskerud fylke med totalt kr 1 150 og en bevilgning fra Øvre Eiker kommune ii 2011 på kr 250 000 og 
en vesentlig dugnadsinnsats fra medlemmene i Motorhistorisk klubb Drammen Ut over dette har 
kommunen støttet sentret indirekte med betaling av strøm og de avgifter som følger eiendommen, i 
dag beregnet til ca kr 100 000 pr år. For 2010 ble det også bevilget statlige midler til miljøtiltak, 
rydding av kulturlandskap, opparbeidelse av rasteplasser langs ”De små gleders veg” i Bingen. 
Øvre Eiker kommune har i alle sammenhenger vært en praktisk samarbeidspartner. 
Sentrets drift er i dag baseres på dugnad fra medlemmene i Motorhistorisk klubb Drammen, private 
gaver og inntekter fra driften. Med en timepris på kr 250 representerer i dag verdien av den 
årlige dugnadsinnsats ca kr750 000.  
 
Sentrets utvikling 
Verkstedbygningen er opprustet og utstyrt med nødvendig verksted utstyr. Det er installert nye 
toaletter og et kjøkken med nødvendig nytt utstyr. Kontorbrakka er opprustet til senter for en rekke 
merkeklubber. Bygget har nytt tak, to toaletter, et for rullestolbrukere. En bygning ved innkjøringen 
til sentret, er ombygd til «Bensinstasjon»   
Opplevelsessentret i «enern» er utvidet fra 225 m2 til 350 m2. Med dette er det også tilrettelagt et 
”loft” over dette på ca 300 m2 til lagring av gjenstander. Det er etablert et eget museum med 
historiske brannbiler og effekter. I opplevelsessentret er det i tråd med intensjonen i opprettelsen av 
sentret skiftende utstillinger av motorhistoriske kjøretøyer kombinert med interiører og effekter 
spesielt fra 50-60 tallet 



Gateløpet mellom eneren og toeren er planert, fortau med granittkantstein er etablert. Det hele er 
overdekket med ”asfaltslip”.  
Drosjebua fra Hokksund stasjon er renovert og malt. To veterankjøretøyer i sentrets eie en turbuss 
og en lastbil utstyrt for transport av kjøretøy er restaurert frem til godkjent registrering. Sentret har 
mottatt en ca 1930 modell veiskrape produsert av Drammen Jern. For denne er det montert et 
overbygg på eneren ved opplevelsessentret. «Drammens bilen» fra ca 1985 og ett par av de tidlige 
elbilene er under restaurering. 
De tre tidligere lagerbygningene, nå betegnet «enern», «toern» og «treern» med totale arealer på 
2035 m2 har fått nye takplater. Bygningene er malt, fasader og dører er satt i tidsriktig stand. I treern 
er et møterom på 170 m2 fullisolert og utstyrt med bord og stoler til ca 75 personer. Rommet har 
også nødvendig utstyr til møtevirksomhet. Dette er delfinansiert med bidrag fra NAF med avtale av 
01.07.2013. 
NAF avdeling Drammen og Opland har i avtale med sentret etablering av en minibane og lokaler i 
tilknytning til dette for trafikkopplæring av barn 
I verkstedbygget er det bygd nye toaletter og anretningskjøkken med nødvendig utstyr. Verkstedet er 
utstyrt med løftebukker og nødvendig verkstedutstyr.   
Det ble i 2014 skiltet frem til sentret med ”Brune Skilter” fra R134 Langebru og R35 fra Lerberg og 
Knivdalen. En markering av at NMS nå er et kulturhistorisk treffsted på linje med andre 
kulturaktiviteter i kommunen.  

Kiosksalget knyttet til arrangementer i sentret utviklet seg til en vesentlig inntektskilde. Med 
bakgrunn i dette ble kiosken renovert og utvidet vinteren 2015-2016. 

«De små gleder vei» var i sentrets tidligere år begrenset til turer i Bingen. I 2016 ble det med bistand 
fra kulturetaten i kommunen og lokale sponsorer, med nytt kart tilrettelagt for fire opplevelsesturer i 
Øvre Eikers kulturelle mannfold 

Sentrets aktiviteter. 

Sentret er i dag et møtested for miljøer med tilknytning til motorhistoriske kjøretøyer i hele 
Østlandsregionen. Syv merkeklubber har sine aktiviteter knyttet til sentret. Arrangementer knyttet til 
sentret har økt fra år til år. Med utgangspunkt i den årlige åpen dag er sentret et treffpunkt for alle 
generasjoner. Sentret aktiviteter bygger på tre pilarer. Onsdager er spesielt den store treffdagen med 
i gjennomsnitt besøk av ca hundre historiske kjøretøyer. Den andre pilaren er aktiviteter knyttet til 
terminlisten for sommersesongen. Aktiviteter organisert av div klubber / lag. Den tredje pilaren 
knyttet til bruken av sentret er utleie av lokaler til lag, organisasjoner, offentlig virksomheter. Denne 
aktivitet har kapasitet for utvikling. I denne sammenheng stiller også Motorhistorisk Klubb Drammen 
kjøretøyer til disposisjon på «De små gleders vei» 

 

 

 

 

  

  

 



Til stiftelsens vedtekter §4 Retningslinjer for Stiftelsen Norsk Motorhistorisk Senter.  

Drift ev sentret dekket av inntekter fra drift og eventuelle bevilgninger fra det offentlige og gaver. 
Det forutsettes at det årlig avsettes et beløp til oppbygging av egenkapital. Sentret driver ikke 
forretningsvirksomhet. Utleieinntekter og inntekter fra arrangementer i anlegget skal i sin helhet 
komme anlegget til gode. 

 

 Sentret skal være et treffsted for motorhistorisk interesserte i Østlandsregionen og et 
møtested for motorhistoriske merkeklubber 

 Sentret skal være åpen for arrangementer i tråd med sentrets formål  
 Senteret skal tilby utstilling og lagring av restaurerte kjøretøyer.  
 Sentret skal gi verkstedmuligheter og møtelokaliteter for mennesker med veterankjøretøyer 

som hobby. Ungdom skal under kyndig veiledning gis mulighet til å «mekke». 
  
 Opplevelsessenter med tidsbilder fra 50-60-tallet med hovedvekt på de velferdsdrømmene 

folk flest hadde på denne tida. Utstillinger med gjenstander, musikk og bilder, som formidler 
et tilbakeblikk på en epoke som representerte velferdsgjennombruddet i det norske 
samfunn. 

 De små gleders vei. (Utviklet i et samarbeid Kulturetaten i Øver Eiker kommune) Stiftelsen og 
medlemmer av Motorhistorisk Klubb Drammen stiller kjøretøyer til rådighet etter avtale til 
transport.   

 NAF Drammen og Opland har rettigheter knyttet til drift av et trafikkopplæringssenter for 
barn og leierettigheter i møtelokalene i «Treern».  
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ØVRE EIKER KOMMUNE 
 

Saksbeh.: Morten Lauvbu 
Saksmappe: 2017/10688 - 2378/2018 
Arkiv: 026 
 

 

Anmodning om vedtak om endring i selskapsavtalen i Vestviken 110 
IKS. Saksordfører: Jørgen Firing 
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
9/18 Formannskapet 07.02.2018 
 Kommunestyret  
 
 
 
Saksopplysninger/vurderinger 
Vestviken 110 IKS har henvendt seg til eierne med anmodning om å gjøre vedtak om endring i 
selskapsavtalen med hensyn til eierandeler, jf vedlegg. 
 
Bakgrunnen er at nye Larvik kommune (tidligere Larvik og Lardal kommuner) og nye Holmestrand 
kommune (tidligere Holmestrand og Hof kommuner) har eierandeler i Vestviken 110 IKS som må 
endres, og som dermed krever godkjenning av de øvrige eierne i henhold til selskapsavtalen.  
 
Holmestrand kommune er i dag eier av Vestviken 110 IKS gjennom eierandel i Vestfold 
interkommunale brannvesen (VIB), mens Hof kommune har eierandel direkte i IKS´et. VIB overtar 
Hof kommunes eierandel. Eierandelene for de tidligere kommunene Larvik og Lardal overtas av 
nye Larvik kommune. VIB får en ny eierandel på 23,1% og nye Larvik kommune får ny eierandel 
på 9,1% i Vestviken 110 IKS. Etableringen av nye Færder kommune endrer ikke eierforholdet i 
IKS´et siden både Nøtterøy og Tjøme var eiere i VIB. 
 
Representantskapet i Vestviken 110 IKS gjorde følgende vedtak i møtet 26. oktober 2017 (sak 
12/17): 
Eierandeler i selskapsavtalen endres i tråd med endring i kommunestruktur ved etablering av 
Færder-, nye Holmestrand- og nye Larvik kommuner fra 01.01.2018. 
 
Rådmannen fremmer representantskapets vedtak. 
 
Vedlegg 
1 Anmodning om vedtak om endring i selskapsavtalen i Vestviken 110 IKS 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
Rådmannens anbefaling 
Eierandeler i selskapsavtalen for Vestviken 110 IKS endres i tråd med endring i kommunestruktur 
ved etablering av Færder-, nye Holmestrand- og nye Larvik kommuner fra 01.01.2018. 
 
 
Begrunnelse 
Endringer i eierandeler skal godkjennes av eierne i Vestviken 110 IKS.  
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ØVRE EIKER KOMMUNE 
 

Saksbeh.: Cecilie Reinholdtsen Olsen 
Saksmappe: 2015/6975 - 2108/2018 
Arkiv: F31 
 

 

Bosetting og integrering av flyktninger - rapportering for 4. kvartal 
2017. Saksordfører: Anne Hov Hilleren 
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
2/18 Fagkomite 4: Omsorg 06.02.2018 
10/18 Formannskapet 07.02.2018 
7/18 Rådet for funksjonshemmede 01.02.2018 
 Kommunestyret  
 
 
 
Saksopplysninger/vurderinger 
I henhold til vedtak i kommunestyret (sak 3/16 - 17. februar) har administrasjonen lagt frem 4 
rapporter i året (kvartalsvis) om status for bosetting og integrering av flyktninger i kommunen. 
Rapporten som legges frem denne gang gjelder siste kvartal i 2017. 
 
Status for bosettingsarbeidet 4. kvartal 2017 
Kommunestyret (sak 57/17 - 10. mai), vedtok bosetting av 23 flyktninger i fjoråret. 19 personer ble 
bosatt i 2017, men ingen i fjerde kvartal. De resterende 4 personer kommer på nyåret. Det kom i alt 
48 personer på familiegjenforening i 2017, hvorav 1 person kom i fjerde kvartal. 
 
Status for flyktninger bosatt i Øvre Eiker siste fem år, pr. 4. kvartal 2017 
I den siste femårs perioden har Øvre Eiker kommune til sammen bosatt 136 flyktninger, inkludert 
én enslig mindreårig flyktning. De fleste er i introduksjonsprogram, mens en del er barn. 
 
Resultater for deltakere som avsluttet introduksjonsprogram i 2017 
Resultatene for 2017 er gode sammenliknet med tidligere år. Av 11 deltakerne som fullførte 
introduksjonsprogrammet i 2017 har 5 begynt på videregående skole, 3 er i ordinært arbeid, 2 
fortsetter i NAV-tiltak, mens én har reist fra landet. Dette gir et resultat på 72,7 % overgang til 
arbeid og utdanning etter fullført introduksjonsprogram. Målsettingen på landsbasis er 60 % 
overgang til arbeid eller utdanning etter fullført program. 
 
Målet for kommunen er at 81,8 % av deltakerne i introduksjonsprogram skal være i arbeid etter fem 
år (fra bosettingstidspunkt).  
 
Status for bosatte flyktninger i perioden fra 2013-2017 
Det er kun flyktninger bosatt i henhold til kommunestyrets vedtak om bosetting som er med i 
oversiktene under. Familiegjenforente er ikke inkludert i tabellene, men de voksne deltar i 
introduksjonsprogrammet og får oppfølging av integreringsavdelingen.  
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Status per aktivitet for flyktninger bosatt i Øvre Eiker i perioden 2013 til og med fjerde kvartal 2017:  
Aktivitet  Bosatt 

2013  
Bosatt 
2014 

Bosatt 
2015 

Bosatt 
2016 

Bosatt 
2017 

2013 –  
4. kvartal 2017  

Ordinært arbeid / øk. 
selvstendig 

2 2 3 1  8 

Utdanning  4 3 8     15 
Deltar på introprogram     3 43 13 59 
Venter oppstart introprogram       
Foreldrepermisjon        
Arbeidspraksis  2 1 1     4 
Mottar statlige ytelser fra 
NAV  

 2 1     3 

Mottar økonomisk sosialhjelp 
som hovedinntektskilde  

   1  1 

Barn (skole/ barnehage)/ 
enslig mindreårige 

7 9 8 4 6 34 

Annen status (flyttet, død o.l.)  7 2 2 1  12 
Sum  22 19 26 50 19 136 
 
Familiegjenforening 
I 2017 har det kommet 48 personer på familiegjenforening til Øvre Eiker kommune. Av disse er 11 
voksne, 35 er barn i alderen 0 – 18 år, og 2 er ungdommer i alderen 18 – 20 år.  
 
Den enkelte flyktning har ansvar for å ta imot sin familie og sørge for at de blir integrert. 
Integreringsavdelingen gir råd og veiledning om hvordan flyktningene kan gå frem og hva de må 
gjøre i forhold til oppfølging av barn og ektefelle. Det er utarbeidet informasjonsmateriell oversatt 
til ulike språk, og det holdes møter med tolk for å sikre at flyktningene er klar over ansvaret de har 
for seg selv og sin familie.  
 
I 2017 har det kommet et høyt antall på familiegjenforening til Øvre Eiker sammenliknet med andre 
kommuner. Dette er en følge av at vi de siste to årene har bosatt mange enslige menn og få familier. 
Nye regler gjør at familiene kommer tidligere enn før. Integreringsavdelingen og andre instanser i 
kommunen bruker mye tid og ressurser på veiledning og oppfølging fordi flyktningene har fått 
familiene til Norge før de selv er integrert. Integreringsavdelingen samarbeider med Familiesenteret 
og er i dialog med skoler, barnehager, fastleger og tannleger i kommunen vedrørende enkelte 
familier som trenger ekstra oppfølging fra nevnte instanser.  
 
Bolig 
Flyktningene som, i henhold til vedtak om bosetting, får tildelt kommunal bolig for en periode på 
tre år. Integreringsavdelingen gir bo-veiledning og oppfølging for at flyktningene skal komme seg 
inn på det private leiemarkedet.  
 
Tabellen viser hvor i Øvre Eiker flyktningene er blitt bosatt de to siste årene:  

Sted  2016 2017 
Hokksund  27 6 
Vestfossen 12 13 
Fiskum 6  
Skotselv 5  
Sum 50 19 

 
Målsettingen om spredt bosetting har vist seg vanskelig å nå. Mange går på Voksenopplæringen i 
Hokksund, eller i ulike arbeidsrettede aktiviteter. Fordi de ikke har førerkort eller bil, er de 
avhengige av kollektivtransport. Mange har barn og for de fleste er det umulig å få transportkabalen 
til å gå opp dersom man bor i Skotselv eller på Fiskum. Det bor nå en familie på Darbu og tre 
personer i Skotselv. De øvrige bosatt på disse stedene, har selv funnet privat bolig i Hokksund.  
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Tverrfaglig bo-team 
Øvre Eiker kommune gir oppfølging til barnefamilier for å bedre familiens hverdagsmestring og 
trygge barnas oppvekst. Et tverrfaglig bo-team, som blant annet vil bistå familier med 
flyktningebakgrunn er i en oppstartfase. Det er spesielt de som har kommet på familiegjenforening 
som har behov for utvidet oppfølging til det å bo- og mestre hverdagen. En veileder i det 
tverrfaglige bo-teamet er nå del av integreringsavdelingen. 
 
Introduksjonsprogrammet 
Det er per fjerde kvartal 70 deltakere i introduksjonsprogram. Av disse er 59 deltakere bosatt i 
henhold til kommunestyrets vedtak om bosetting, mens 11 er kommet på familiegjenforening. Det 
er både i kommunen og på landsbasis et historisk høyt antall deltakere i introduksjonsprogram. 
Flyktningene skal raskt over i arbeid eller utdanning og bli aktive deltakere i lokalsamfunnet.  
 
I tillegg til norskopplæring, som er ett av minstekravene som loven stiller til innholdet i 
introduksjonsprogrammet, er det mange praktiske gjøremål som må gjennomføres i den første fasen 
like etter bosetting.  
 
Integreringsavdelingens hovedfokus i tiden fremover er arbeidsrettet oppfølging, mange nærmer seg 
en fase i introduksjonsprogrammet som inneholder arbeidspraksis i ordinære bedrifter. Dette er et 
godt tiltak som skal forberede til- og øke overgangen til arbeid eller utdanning etter fullført 
introduksjonsprogram. Deltakerne er to dager i uken i språk- eller arbeidspraksis, og tre dager på 
Voksenopplæringen. Den siste delen av introduksjonsprogrammet ønsker vi skal inneholde 
arbeidspraksis på fulltid, med mulighet for norskkurs på kveldstid.  
 
Arbeidsrettet oppfølging 
Det er vanskelig å skaffe praksisplasser til alle deltakerne. Vi er avhengig av godt samarbeid med 
det lokale næringslivet og kommunen for å lykkes.  At Øvre Eiker har et variert og godt lokalt 
arbeidsmarked er en stor fordel. At jobbveilederne i Integreringsavdelingen inngår i et 
arbeidsfokusert miljø i NAV, og kan jobbe tett sammen med markedsveiledere som har som 
hovedoppgave å samarbeide med lokale virksomheter, er en fordel. Vi har en målsetting om at alle 
deltakere i introduksjonsprogrammet, med unntak av de som skal over i videregående- eller høyere 
utdanning, skal være i arbeidstrening på fulltid de siste 6 månedene av introduksjonsprogrammet. 
For å nå målsettingen vil to jobbveiledere fra januar 2018 inngå i et team i nav-kontoret som jobber 
dedikert med arbeidsinkludering av brukere som trenger særlig tett oppfølging for å komme i jobb.  
 
Eikertun - prosjektet 
I februar 2017 startet prosjekt språk- og arbeidspraksis på Eikertun Helsehus. Målet var praktisk 
norskopplæring, innenfor et fagfelt som deltakerne ønsket å jobbe i. Tiltaket ble ikke videreført. 
Resultatene i prosjektet viste at de med noenlunde godt språk i utgangspunktet også hadde best 
progresjon. På bakgrunn av erfaringene settes det i gang liknende opplegg for en mindre gruppe 
deltakere på et noe høyere norsk-nivå. Dette skjer i samarbeid med Eikertun Helsehus og deltakere 
med mål om jobb i helsefaget, vil få mulighet til arbeidspraksis i kombinasjon med norskopplæring.  
 
Prosjekt VIS - Integrering 
Øvre Eiker deltar sammen med to andre kommuner i prosjektet “VIS: Veiledning, integrering og 
samskapning”.  Forskning viser at det er store variasjoner når det gjelder hvor raskt integreringen 
går. Noen viktige faktorer er språkutvikling, tidlig tilknytning til arbeidslivet og holdninger som 
ikke passer i norsk kultur og lovgivning.  Det sistnevnte bør få mer oppmerksomhet tidlig fra 
medarbeidere som møter flyktninger. Målet med prosjektet er å utvikle undervisningsopplegg og 
verktøy til bruk i introduksjonsprogrammets samfunnskunnskapsdel. VIS-prosjektet har fått støtte 
fra Forskningsrådets nye program FORKOMMUNE og er et innovasjons- og samskapningsprosjekt 
med kommuner, forskere og sosiale entreprenører. Det er utviklet et veiledningsverktøy som de 
ansatte i Integreringsavdelingen, helsesøster og lærere ved Voksenopplæringen vil ta i bruk for å 
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veilede flyktningene. Norske Kvinners Sanitetsforening inngår i delprosjekt i VIS, og skal veilede 
kvinner i introduksjonsprogrammet i Øvre Eiker og to andre kommuner som deltar i prosjektet.  
 
NAV-undervisning og samarbeid med frivillige organisasjoner 
NAV har ansvar for å tilby deltakerne i introduksjonsprogrammet et program på fulltid, 37, 5 timer 
per uke. I lærernes ferier og 3 timer pr uke har deltakerne NAV-undervisning. 
Integreringsavdelingen har etablert opplegg med fire ulike grupper tilpasset deltakernes evner i 
norsk og behov for kvalifisering. Vi samarbeider med Øvre Eiker Frivillig sentral og biblioteket 
som tilbyr språkkafe for deltakerne. De som er i slutten av introduksjonsprogrammet deltar i 
jobbsøker-gruppe. En gruppe kvinner deltar i svømmeundervisning med kroppsøvingslærer.  
 
Integreringsavdelingen har etablert samarbeid med Eiker fotball, som har opprettet et eget fotballag 
for flyktningene. Det er også samarbeid med Bygdekvinnelaget, som vil gjennomføre ulike 
arrangementer for- og med flyktningene i tiden fremover.  
 
Tverrfaglig helseteam  
Flyktningehelsetjenesten etablerte i løpet av våren 2017 et tverrfaglig helsetilbud på 
Familiesenteret. Det er inngått ny legeavtale med Camilla Bølviken fra 15. november 2017. Hun vil 
være flyktningelege på helsestasjonen to ganger pr måned. Helsesøster, lege og laboratoriet (på 
Eikertun Helsehus) møter flyktningene som én samlet helsetjeneste på Familiesenteret. Generell 
helseundersøkelse med anbefalte blodprøver blir gjennomført disse dagene. Samtale rundt psykisk 
helse er også en del av den generelle helseundersøkelsen. Arbeidsbelastningen på helsetjenesten er 
stor, og det er satt inn ekstra merkantilressurs 10 % ved Familiesenteret.  
 
I 2017 er det gjennomført mottakssamtale om helsestatus, tuberkulosekontroll og vaksiner til 
samtlige av flyktninger inkludert familiegjenforente. Flere av foreldrene har oppfølging med 
veiledningstimer, og enkeltpersoner har samtaler etter avtale med flyktningehelsesøster. Helsesøster 
har i samarbeid med NAV-integreringsavdelingen hatt undervisningsopplegg for en gruppe 
flyktninger og hun har hatt helserelatert undervisning på Voksenopplæringen. Helsesøster har 
samtalegrupper for kvinner og psykisk helsetjeneste har samtalegrupper for menn.  Det er opprettet 
ansvarsgruppemøter for enkelte familier med stor belastning.  
 
Psykisk helse 
Mange av de unge flyktningene har store utfordringer i forhold til ensomhet. Dette gjelder særlig de 
som er kommet til landet alene. De nye familiene ønsker nettverk, og flere nordmenn å være 
sammen med. Flere av familiene som kommer, har ikke bodd sammen på flere år, alt “er nytt “ og 
de må tilpasse seg både i forhold til familien, det nye landet og språket. Mange er ikke vant til å 
snakke om psykisk helse og mangler forståelse for hva psykisk helse er. Noen erkjenner ikke 
problemene og det gir utslag i fysiske smerter og reaksjoner. Dette fører også til at læringen av det 
nye språket for mange kan gå sent.  
 
Flere har blitt henvist til DPS via fastlege, og en familie er henvist BUP. Samtalegruppene tilbys til 
cirka 20 kvinner og menn hver fredag. Dette tilbudet gis i samarbeid med Voksenopplæringen. 
Flere av familiene får oppfølging av familieteamet i Familiesenteret. Skolehelsetjenesten har ansvar 
for oppfølging av barnas psykiske helse når de har startet på skolen. 
 
Voksenopplæringen  
Voksenopplæringen har rekordhøyt antall elever. I tillegg til flyktningene bosatt i henhold til vedtak 
om bosetting, er det også elever som betaler for kurs. Flyktningene har rett og plikt til å delta i 
introduksjonsprogrammet og på norskopplæring. Det er Voksenopplæringens ansvar å gi tilbud om 
samfunnskunnskapskurs 50 timer, og 550 timer norskopplæring til flyktningene. I tillegg til 
norskkurs og tilbud om grunnskole for voksne har Voksenopplæringen ansvaret for språkpraksis. 
Per 4. kvartal 2017 er 18 av deltakerne i introduksjonsprogrammet i språkpraksis to dager per uke. 
Kommunen tilbyr mange språkpraksisplasser og de mest brukte arenaene er barnehage og skole.  
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Nye krav til permanent oppholdstillatelse innebærer bestått samfunnskunnskapsprøve, bestått 
norskprøve A1-nivå muntlig, samt gjennomført samfunnskunnskapskurs 50 timer, og 550 timer 
norsk.  
 
Deltakere på voksenopplæringen per 4. kvartal 2017 
Forklaring av språknivåene: 
Nybegynner – A1 Begynnernivå 
A1 – A2  Litt viderekommende 
A2 – B1  Viderekommende 
B1 – B2   Avansert viderekommende (Tilbys kun på kveldskurs) 
 
Gruppe På introprogram Totalt i gruppa 
A1-1  11 18 
A1-2 6 14 
A2-1 6 10 
A2-2 9 22 
B1 5 19 
Grunnskole G2 22 23 
Grunnskole G3 7 16 
Spesped - 12 
Til sammen på dagtid 66 134 

 
Rapportering av progresjon i norskopplæringen for deltakere i introduksjonsprogram 
Tre nye deltakere startet på norskkurs ved Voksenopplæringen i 4.kvartal 2017. I tabellen under 
presenteres antall deltakere og oppnådd språknivå for de som har avsluttet norskkurset ved 
Voksenopplæringen i 2017. Av de 13 som avsluttet norskkurset på Voksenopplæringen i 2017 er de 
muntlig på følgende nivå: 6 deltakere på nivå B1, 4 på nivå A2 og 3 på nivå A1. Resultatene på de 
skriftlige prøvene viser at de 13 som avsluttet norskkurset er 6 på nivå B1, 3 på nivå A2, 4 på nivå 
A1. Utdanningsbakgrunn har mye å si for deltakerens evne til å lære norsk. Normalt vil en på spor 2 
og 3 ha lettere for å lære norsk, enn en på spor 1. 
 
Utdanningsbakgrunn: 
Spor 1: Liten eller ingen skolebakgrunn 
Spor 2: Grunnskole eller påbegynt videregående skole 
Spor 3: Fullført videregående skole eller påbegynt/fullført 
høyere utdanning 

Antall i perioden  
1. januar – 1.desember 2017:  
13 deltakere.  
(Tre flere siden rapportering 3.kv. 
2017) 

 
13 deltakere avsluttet norskkurset på følgende norsk-nivå i 2017: 
Muntlig Begynner A1 A2 B1 B2 
Antall deltakere spor 1 - 2 - -  
Antall deltakere spor 2    - 1 3 3  
Antall deltakere spor 3   1 3  
Skriftlig Begynner A1 A2 B1 B2 
Antall deltakere spor 1 - 3 - -  
Antall deltakere spor 2    - 1 2 3  
Antall deltakere spor 3   1 3  
 
Trivselsundersøkelse 
I desember gjennomførte Voksenopplæringen trivselsundersøkelse. Undersøkelsen gir informasjon 
om den enkelte deltaker trives, eller føler seg krenket og utenfor. Noen svar gir nyttige innspill på 
ønsker og behov som er nyttig i utviklingen av Voksenopplæringen fremover. 88 % svarer at de 
trives bra eller svært bra på Voksenopplæringen, 88 % svarer bra eller svært bra når det gjelder 
lærerens tro på om de kan gjøre det godt på skolen.96 % svarer at de aldri eller sjelden blir mobbet 
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på Voksenopplæringen, 96 % svarer bra eller svært bra når det gjelder om lærernes viser dem 
respekt. 86 % svarer at de lærer norsk på Voksenopplæringen 
 
Rådmannens vurdering 
Strømmen av flyktninger til Norge er gått ned og bosetting av nye flyktninger i Øvre Eiker naturlig 
nok redusert. 2017 var likevel et år med hektisk aktivitet i alle tjenester som arbeider for å gi 
flyktningene en god start i Norge. Målsettingen med kommunens arbeid er god integrering for å 
bidra til at flyktningene forsørger seg selv og sin familie. Rådmannen mener tjenestene har etablert 
et tverrfaglig godt samarbeid og resultatene er lovende. Samarbeid med lokalsamfunnet ser ut til å 
gå bra og rådmannen er glad for at frivilligheten, for eksempel Eiker fotball, stiller opp. 
 
I 2018 skal det bosettes 10 nye flyktninger (Kommunestyret sak 175/17 – 13.12). Selv om 
bosettingen går ned er aktiviteten i alle tjenester både i 2018 og -19 svært høy med rekordmange 
deltakere i introduksjonsprogram. Bemanningen i integreringsavdelingen er redusert. Rådmannen 
følger nøye med på arbeidet og mener omfanget av rapportering bør reduseres for å spare 
administrativt arbeid. Halvårlig rapportering er tilstrekkelig framfor kvartalsvis. 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
Rådmannens anbefaling 
Rapport om bosetting og integrering av flyktninger i Øvre Eiker for 2017, med vekt på 4 kvartal tas 
til orientering. Administrasjonen legger frem rapport for bosetting og integrering av flyktninger 
hvert halvår i tiden som kommer. 
 
Begrunnelse 
Øvre Eiker kommune har etablert et godt tverrfaglig arbeid for bosetting og integrering av 
flyktninger og bidrar for å løse utfordringer på flyktningeområdet. 
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Saksopplysninger/vurderinger 
Fra 1. januar 2017 ble kommunene pålagt ved lov å stille krav om arbeidsrettet aktivitet for 
sosialhjelpsmottakere under 30 år. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen har 
også tidligere gitt anledning til å pålegge slik aktivitet. Øvre Eiker kommune har praktisert 
bestemmelsen strengt også før bruk av aktivitetskrav ble obligatorisk. Kommunens praktisering av 
aktivitetskrav er beskrevet i flere saker til politisk og senest i sak PS 163/16 (Kommunestyret 
14.12.16) der følgende ble vedtatt: 

1. Aktivitetsplikt for mottakere av sosialhjelp innføres fra 01.01.17. NAV Øvre Eiker har ansvar for å 
forvalte plikten, herunder bl.a. gjennomføre individuelle kartlegginger, beslutte unntak og egnede 
tiltak samt konsekvenser ved brudd på plikten. 

2. Det gjennomføres en anbudskonkurranse for utvikling av tiltak til personer som i liten grad har nytte 
av eksisterende tiltak i NAVs portefølje. Tiltakene skal gjennomføres med utgangspunkt i 
Hokksund. 

 
I statsbudsjettet for 2017 ble kommunen tilført 209.000 kr. til gjennomføring av lovendringen. 
Dette var ikke tilstrekkelig og rådmannen har derfor i 2017 arbeidet med en løsning der en gammel 
løpende kontrakt med Kirkens Sosialtjeneste (nå Crux) ble lyst ut på anbud og delvis omgjort til 
nye tiltak for aktivitetsplikt. Resultatet beskrives nærmere nedenfor. 
 
Mulige effekter av lovendringen og iverksatte tiltak i 2017 
Basert på erfaringer gjennom 2017, mener rådmannen at lovendringen, sammen med nye tiltak som 
kommunen har iverksatt, kan ha bidratt til å forsterke de positive effektene ved aktivitetsplikt. 
 
Utgiftene til økonomisk sosialhjelp (økonomisk stønad) var i 2017 ca. 0,5 millioner lavere enn i 
2016. Den reelle reduksjonen er høyere, fordi det ikke er korrigert for prisstigning, indeksregulerte 
sosialhjelpssatser og befolkningsutvikling.  
 
Det er sannsynlig at lovfesting av aktivitetsplikt kan ha virket positivt inn på resultatene, men også 
andre tiltak og utenforliggende årsaker kan ha bidratt til lavere sosialhjelpsutbetalinger. Gjennom 
2017 har man blant annet sett en betydelig nedgang i arbeidsledigheten.   
 
Er antallet nye sosialhjelpstilfeller redusert etter lovendringen? 
Tabellen under gir en oversikt over nye brukere i første i hhv 2016 og 2017 
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År Nye brukere, alle 
aldersgrupper 

Nye brukere  
under 30 år 

Andel nye brukere 
under 30 år 

2016 230 119 52 % 
2017 194 95 49 % 

 
Kommunen hadde lavere tilstrømning av nye sosialhjelpsmottakere i 2017 enn året før. For enkelte 
innbyggere kan muligens kunnskap om strenge krav for å motta sosialhjelp ha hatt betydning for 
terskelen for å søke hjelp. Det har vært høy oppmerksomhet i mediene om lovendringen, og den 
antas å være relativt godt kjent i befolkningen.  
 
Lovendringen har i mindre grad påvirket kommunens praksis overfor de yngste mottakerne av 
sosialhjelp. Unge under 30 år har vært en prioritert målgruppe i mange år. Ungdom mellom 18 og 
24 år som trenger koordinert tverrfaglig innsats får tilbud om dette gjennom Ressursteam 15-24. 
NAV-kontoret har prioritert mer ressurser inn mot oppfølging av de yngre brukerne enn de eldre. 
 
Ungdom har blitt pålagt aktivitet også før det ble lovpålagt. Begrensningen har ligget i tilgang til 
gode tiltak til de brukerne som står lengst unna arbeidslivet på grunn av rus og/eller psykiske 
helseutfordringer.  
 
Utvikling i antall sosialhjelpssaker. Kan endringer relateres til aktivitetsplikt? 
Tabellen nedenfor viser antall mottakere av sosialhjelp pr. måned i 2017, sammenlignet med 2016. I 
tabellen er alle brukere under 30 år med sosialhjelp i de aktuelle månedene tatt med. Tallene 
inkluderer både de som har sosialhjelp som hovedinntekt og de som trenger noe sosialhjelp i tillegg 
til annen inntekt. Som tabellen viser, ser vi en positiv utvikling, men disse tallene alene sier lite om 
effekten av aktivitetsplikten. 
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Stor nedgang i antall ungdommer med sosialhjelp som hovedinntekt 
Tabellen nedenfor, som viser antall brukere med sosialhjelp som hovedinntektskilde, kan gi oss en 
litt bedre indikasjon på effekten av aktivitetsplikt. 
 
At unge sosialhjelpsmottakere har en annen hovedinntekt enn sosialhjelp, skyldes i flertallet av 
tilfellene at de er i en arbeidsrettet aktivitet og har en statlig ytelse som hovedinntekt (f.eks. 
arbeidsavklaringspenger, dagpenger eller tiltakspenger). Noen er også i jobb, men har så lave 
inntekter at de trenger noe sosialhjelp i tillegg. Dette gjelder gjerne småbarnsforeldre.  
 
Vi ser en betydelig nedgang i antall yngre brukere med sosialhjelp om hovedinntekt. Det er grunn 
til å tro at aktivitetsplikt sammen med tett oppfølging fra NAV spiller en rolle i utviklingen. 
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Hvilke tiltak benyttes? 
Tiltakene som sosialhjelpsmottakerne blir pålagt å delta i, har som mål at de skal bli i stand til å få 
og beholde en jobb, og at de i framtiden skal kunne forsørge seg selv. De ordinære, statlig 
finansierte arbeidsmarkedstiltakene som NAV disponerer, benyttes i betydelig utstrekning. De mest 
brukte tiltakene er arbeidspraksis, lønnstilskudd til arbeidsgivere som tilbyr jobb og ulike 
kvalifiseringstiltak. For yngre brukere som strever på flere livsområder, settes det gjerne inn ekstra 
veilednings- og oppfølgingsressurser fra NAV og/ eller fra Ressursteam 15-24. Dette bidrar til 
mindre frafall fra tiltakene og høyner sannsynligheten for overgang til jobb. 
 
Tiltak for brukere som ikke har utbytte av å delta i ordinære NAV-tiltak 
Tiltak som pålegges skal være individuelt tilpassede. NAV disponerer et bredt spekter av statlige 
virkemidler, men staten har ikke ansvar for lavterskeltiltak rettet mot brukere som strever med 
betydelige utfordringer mht. rus og psykiatri. Kommunen har gjennomført en anbudsprosess og 
knyttet til seg en samarbeidspartner som kan tilrettelegge et arbeidsrettet lavterskeltiltak. Crux 
(tidligere Kirkens sosialtjeneste) ble valgt som tilbyder. Kontrakt mellom leverandøren og 
kommunen følger som vedlegg til saken.  
 
Kontraktens verdi hva gjelder aktivitetsplikt er kr. 350.000,- pr. år. Midler til finansiering av tiltaket 
er omdisponert ved at kontrakten delvis erstatter en tidligere avtale som kommunen hadde med 
Crux om oppfølging av rusavhengige. Samlet sett innebærer ikke den nye kontrakten økte kostnader 
for kommunen. Crux kan gi tilbud til fem brukere med aktivitetsplikt til enhver tid. 
 
Personene som Crux leverer tilbud til er den målgruppa i NAV som står lengst unna ordinært 
arbeidsliv. Tiltaket er lavterskel og målet er at deltakerne gjennom arbeidsrettet oppfølging får 
struktur på hverdagen og får startet opp arbeidet med å legge en plan for videre kvalifisering til 
jobb. Noen vil kunne gå videre i ordinære tiltaksløp, mens andre vil ha behov for bistand til å 
avklare rettigheter til varige trygdeordninger. En utprøving i et arbeidsrettet tiltak er nesten alltid 
nødvendig for å dokumentere varig nedsatt arbeidsevne. 
 
Hvem er underlagt aktivitetsplikt? 
Antallet brukere som er underlagt aktivitetsplikt kan variere betydelig fra måned til måned. 
Tabellen under er et eksempel på en månedsoversikt (desember 2017). 
Sosialhjelpsmottakere Antall 
Alle sosialhjelpsmottakere 18-29 år 57 
Unntatt aktivitetsplikt på grunn av alvorlige helseutfordringer og/eller 
rusproblemer, ansvar for små barn, skolegang eller bostedsløshet 

10 

Unntatt aktivitetsplikt pga annen hovedinntekt (eks. trygd eller lønn). 
Flertallet her har statlig hovedytelse og deltar i statlige arbeidsmarkedstiltak 

25 

I andre tiltak/søkt inn til tiltak 3 
Under kartlegging (nye brukere) 19*) 
 *) Mange sosialhjelpsmottakere mottar sosialhjelp i en kortere periode. I 2016 varte et gjennomsnittlig stønadstilfelle i 3,8 måneder 
for innbyggere under 25 år og 4,7 måneder for innbyggere over 25 år 



4 

 
Forvaltning av aktivitetsplikten/ressursinnsats 
Forvaltning av aktivitetsplikten krever betydelig ressursinnsats for kommunen, og det kan ta tid før 
man oppnår resultater, spesielt for de som står lengst unna det ordinære arbeidsmarkedet.   
 
Den positive utviklingen i 2017 har sammenheng med prioritering/ressursinnsats og utvikling av 
arbeidsmetoder og verktøy over en lang periode. Det er langt mer ressurskrevende for kommunen å 
praktisere et strengt regime for aktivitetsplikt enn alternativet; at brukere mottar sosialhjelp uten 
krav om aktivitet. Veilederne i NAV må kartlegge den enkeltes situasjon, herunder ressurser, finne 
riktig tiltak, følge opp tett underveis, stille krav og sanksjonere ved brudd på aktivitetsplikten. I 
tillegg må veilederne ha tett dialog med samarbeidspartnere og tiltaksleverandører.  
 
Ressurser til oppfølging av de yngre brukerne er frigjort ved omprioritering innenfor ordinær 
stillingsramme i NAV. En like tett oppfølging av eldre brukere vil kreve tilførsel av ressurser 
 
Vedlegg 
1 Signert kontrakt - kjøp av tiltak/lavterskeltilbud - 28.06.2017 - 28.06.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
Rådmannens anbefaling 
Beskrivelsen av kommunens praksis og erfaring med lovbestemt aktivitetsplikt ved mottak av 
sosialhjelp tas til orientering. 
 
Begrunnelse 
Øvre Eiker kommune har praktisert regelverket vedrørende aktivitetsplikt overfor yngre mottakere 
av sosialhjelp strengt i en årrekke. Det nye lavterskeltiltaket som gjennomføres i samarbeid med 
Crux er et godt supplement til de statlige arbeidsmarkedstiltakene for innbyggere som har 
betydelige utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk helse. Arbeidet med aktivitetsplikt er 
ressurskrevende, men viktig for å unngå at unge innbyggere blir passive stønadsmottakere. 
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KONTRAKT - Aktivitetstilbud og oppfølging

1 Avtaledokument
Avtaledokument for kjøp av tiltak/ lavtelskertilbud for aktivisering av personer med rus og/ eller psykiske helse problemer.

Øvre Eiker kommune  (954  497  482)

08

Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste  (975  387  011)

2  Formål
Kontrakten fastsetter vilkårene for virksomhetenes kjøp av Tiltak/ Lavterskel tilbud for aktivisering av personer med rus eller psykiske
problemer i kontraktsperioden i Øvre Eiker kommune.

Kontrakten er gjensidig bindende for partene. Øvre Eiker kommune er forpliktet til å kjøpe de angitte tjenester, gjennom å gjøre avrop
på den inngåtte kontrakten. Leverandøren er forpliktet til å leverei henhold til kontrakten.

Tilbudet gjelder en gruppe personer, i løpet av et år med rus eller psykiske helseproblemer, ofte i kombinasjon med problemer med å
bo. ldenne gruppen inngår brukere under 30 år som mottar sosialhjelp.

Fastprisen skal dekke tilbudt aktivitetstilbud for:
5 personer på aktivitetsplikt til enhver tid,
5 personer på oppfølging til enhver tid

I  perioder hvor det er deltakere som ikke har avtale om å møte hver dag, kan det være mulig å gi tilbud til flere enn disse ti. Dette
forutsetter at det kan inngås avtaler som fordeler deltakerne på ukedager, slik at antallet ikke overgår 5+5 personer til enhver tid.

(

3  Kontraktsperiode
Kontrakten gjelder for perioden  28.6.2017-28.6.2019.

Til kontrakten ligger en ensidig opsjon fra Oppdragsgivers side på fire (4) år. Opsjonen løses automatisk ut med  1  år av gangen på
uendrede vilkår, dersom Oppdragsgiver ikke meddelt at annet  (2+1  +1+1 +1 ). Oppdragsgiver skal senest ved 3 måneder før utløpet av
avtalen/ opsjonsåret gi leverandøren beskjed om at avtalen sies opp (ikke blir forlenget).

Tildeling av oppdrag skjer på bakgrunn av vedtak og skal foregå via e-handelsportalen.

4  Kontrakten
Kontrakten består av følgende dokumenter:

a) Dette avtaledokumentet,

b) Oppdragsgivers konkurransegrunnlag og tilbudsforespørsel eller bestilling,
c) Eventuelle forhandlingsreferat,

d) Leverandørens tilbud eller ordrebekreftelse.

5  Partenes representanter
Hver av partene skal før oppstart av oppdraget oppnevne representanter som skal være ansvarlig for all kommunikasjon mellom partene
vedrørende kontrakten. Partenes representant i denne kontrakten er:

For oppdragsgiver  (954  597  482)

Øvre Eiker kommune

Postadresse: Fakturamottak, Postboks 76
Besøksadresse:Stasjonsgata 24
Telefon: 32 25 10 00
e-post: postsovre-eiker.kommune.no

Kontaktperson Psykisk helsetjeneste:
Navn: Eli Julton (Tjenesteleder)
E-post: eli.jultoneovre-eiker.kommune.no
Telefon: 926 89 250
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Kontaktperson NAV
Navn: Marit  Strid  (Veileder)

E-post: marit.strid@nav.no
Telefon: 310 29 349

For leverandør (975 387 011)

Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste
Navn: Storgata 10 b
Postadresse:0155 Oslo
Besøksadresse:

Telefon: 970 93 788
e-post:

Kontaktperson:
Navn: Ruth Ingrid Ulstein Bøe (Seksjonssjef)
Telefon: 970 93 799
E-post: r.u.boe@s-ks.no

Utskiftning av representant skal varsles skriftlig.

6 Fullmaktsforhold
Leverandøren kan ikke forplikte oppdragsgiver overfor tredjemann uten særskilt fullmakt.

For å hindre eventuelt tap eller skade, skal leverandøren foreta de tiltak som fremstår som forsvarlige for å ivareta oppdragsgivers og
brukernes interesser. Slike tiltak skal ikke strekke seg lenger enn det som er nødvendig inntil oppdraggiver selv kan fatte beslutning.

Varsel, krav og andre meldinger som skal gis etter kontrakten, skal sendes skriftlig til partenes representanter til avtale adresser.

7 Offentligrettslige krav
Leverandøren skal utføre oppdraget i samsvar med de til enhver gjeldende lover, forskrifter og offentlige vedtak, herunder
enkeltvedtak.

8  Partenes samarbeid og gjensidige plikter og rettigheter

8.1 Samarbeidsplikt
Partene skal samarbeide og vise lojalitet under gjennomføringen av oppdraget. De skal i tide underrette hverandre om forhold som de
forstår kan få betydning for oppdraget, og i nødvendig utstrekning sende hverandre kopier av referater, korrespondanse og annet
materiale av betydning, for den annens ytelse etter kontrakten.

På forespørsel fra oppdragsgiver skal leverandøren umiddelbart oversende kopier av korrespondanse, referater og annet materiale som
oppdragsgiver finner relevant for oppfølging av kontrakten.

Leverandøren plikter å melde fra til oppdragsgiver om alle endringer av forhold som kan ha betydning for kontrakten.

Leverandøren skal ikke drive direkte markedføring/ salg av sitt tjenestetilbud overfor Øvre Eiker kommunes virksomheter, eller
brukere, uten at dette er godkjent av oppdragsgiver.

8.2 Leverandørens uavhengighet
Leverandøren skal være uavhengig og ikke i interessekonflikt ved gjennomføringen av oppdraget. Han skal uten ugrunnet opphold varsle
oppdragsgiver hvis en slik situasjon oppstår. Dersom leverandøren ikke gjenoppretter sin uavhengighet uten ugrunnet opphold, kan
oppdragsgiver heve kontrakten.

Personell som leverandøren benytter, skal ikke på noe vis være i interessekonflikti forbindelse med utførelse av oppdraget.
Leverandøren er forpliktet til å underrette oppdragsgiver om forhold som kan medføre interessekonflikter. Personell som kan tenkes å
komme i en slik konfliktsituasjon skal ikke benyttes til oppdraget.

8.3 Saksbehandlingsregler
Leverandøren plikter å overholde de lover som gjelder for denne type av tjeneste .
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Leverandøren plikter videre å følge lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) av 10 februar 1967 og Lov om rett
til innsyn i dokumenteri offentlig verksemd (Offentleglova), lov av 19. mai 2006 nr. 16 i saker vedrørende brukerne.

lsaker vedrørende brukerne skal leverandøren føre journal både over inngående og utgående dokumenter slik at leverandøren ivaretar
reglene i arkivloven med tilhørende forskrifter.

8.4 Taushetsplikt og innsyn i dokumenter
All informasjon som partene stiller til hverandres disposisjon, eller som partene får innsikt i, behandlesi henhold til reglenei
forvaltningsloven og Offentleglova. Dette gjelder også etter at oppdraget er sluttført. For helsepersonell gjelder lov om helsepersonell
av 2. juli 1999 nr. 64.

Opplysninger som angår brukere skal oppbevares slik at uvedkommende ikke får tilgang til dem. Alle eksterne henvendelser som for
eksempel innsynsbegjæringer, skal henvises til oppdragsgiver, som tar stilling til om innsyn skal gis.

Oppdragsgiver, tilsynsmyndigheter og/ eller den som oppdragsgiver bemyndiger, skal gis tilgang til ønsket informasjon.

Leverandøren er ansvarlig for at alle med brukerkontakt underskriver erklæring om taushetsplikt.

9 Leverandørens plikter
Omfanget omfatter de tjenestene som er angitt 1' denne kontakt med vedlegg.

9.1 Oppdragets omfang og utførelse
Leverandøren skal ha omsorg for brukernes og oppdragsgivers interesser. Oppdraget skal utføres i samsvar med denne kontrakten med
vedlegg, samvittighetsfull og med god faglig standard og i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og enkeltvedtak.

9.2 System for kvalitetsstyring
Leverandøren skal ha et system for kvalitetsstyring, som sikrer og følger opp den avtalte kvaliteten på tjenestene.

9.3 Overdragelse av forpliktelser
Leverandøren kan ikke overdra sine kontraktsforpliktelser uten skriftlig forhåndssamtykke fra oppdragsgiver. Det samme gjelder også
dersom leverandøren bruker underleverandører.

9.4 Leverandørens faglige kvalifikasjoner
Leverandøren skal til enhver tid ha en personalstyrke som er tilpasset oppdraget og som innehar de formelle og faglige kvalifikasjoner
som framgår av denne kontrakten med vedlegg.

9.5 Leverandørens arbeidsgiveransvar
Leverandøren har arbeidsgiveransvar for egne ansatte og andre medhjelpere, så som underleverandører, er kjent med denne
kontraktens forpliktelser mht. brukerarbeidet og brukernes rettigheter.

Leverandøren skal ha rutiner som sikrer de ansattes arbeidsforhold i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser, herunder system for

HMS og internkontroll. Leverandøren plikter å sørge for at de utfører systematisk helse-, miljø og sikkerhet, jf. arbeidsmiljølovens 5 3-
1. Dette innebærer blant annet at leverandøren må kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i
virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen.

Leverandøren plikter å knytte virksomheten til en godkjent bedriftshelsetjeneste og i samarbeid med dem utarbeide en periodevis plan
for deres arbeid i virksomheten jf.. arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Leverandøren plikter også å etablere en verneombudsordning, og gjennomføre valg av verneombud og hovedverneombud der
arbeidsmiljøloven krever det. Leverandøren må bekjentgjøre hvem som til enhver tid fungerer som verneombud i virksomheten, påse at
verneombudene får avsatt nødvendig tid til å utføre vernearbeidet på forsvarlig måte og sørge for at verneombudene får den opplæring
som er nødvendig for å kunne utføre vernearbeidet.

Leverandøren plikter også å etablere et arbeidsmiljøutvalg som skal virke for gjennomføringen av en fullt forsvarlig arbeidsmiljø for
hele virksomheten der arbeidsmiljøloven krever det.

Leverandøren plikter å følge arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, jf. arbeidsmiljøloven kapittel 10.

Oppdragsgiver vil i kontraktsperioden kontrollere at leverandøren oppfyller sine forpliktelser i henhold til arbeidsmiljøloven.
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9.6 Lønns- og arbeidsvilkår
For avtaler som omfattes av forskrift 8. februar  2008  nr. 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter gjelder følgende:

Leverandøren og deres underleverandører plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende
allmenngjøringsforskrifter eller gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Dette gjelder bare for ansatte som
direkte medvirker til oppfyllelse av leverandørens forpliktelser under avtalen.

Dersom leverandøren ikke etterlever kravet til lønns— og arbeidsvilkår, har oppdragsgiveren rett til å foreta andre undersøkelser som
gjør det mulig for oppdragsgiveren  å  gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns— og arbeidsvilkår overholdes.

Leverandøren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelseri sine kontrakter med underleverandører og skal gjennomføre nødvendig
kontroll hos sine underleverandører for å påse at plikten overholdes.

Leverandøren plikter på oppfordring å legge frem dokumentasjon på de lønns— og arbeidsvilkår som blir benyttet.
Dokumentasjonsplikten omfatter også underleverandører.

Brudd på forpliktelsene etter denne bestemmelsen er å anse som vesentlig mislighold.

9.7 Samarbeid med andre
Leverandøren plikter å samarbeide med henvisende instans samt andre private og offentlige instanser for å sikre brukerne et best mulig
tjenestetilbud. Leverandøren plikter å samarbeide med representanter fra organer som fører tilsyn og kontroll med tjenesten og i den
forbindelse opptre lojalt. Leverandøren har plikt til å legge forholdene til rette for slikt tilsyn, herunder gi tilsynsorganet alle
nødvendige opplysninger.

9.8 Underleverandører og andre medhjelpere
Leverandøren svarer for sine ansatte, underleverandører og andre medhjelpere som benyttes for å gjennomføre oppdraget.

Leverandørens avtaler med underleverandører skal inneholde bestemmelser om ansvarsforhold og rettigheter for oppdragsgiver og
brukerne tilsvarende bestemmelsene i denne kontrakten.

Leverandøren forplikter seg til å påse at egne underleverandører overholder alle bestemmelser i kontrakten.

Oppdragsgiver skal holdes skadesløs for ethvert krav eller søksmål som måtte oppstå i forbindelse med leverandørens ansatte,
underleverandører eller andre medhjelperes gjennomføring av oppdraget.

Følgende underleverandører er avtalt benyttet:

eller

ldenne  rammeavtalen benyttes ikke underleverandører.

Følgende underleverandører benyttes i denne rammeavtalen:
Navn + organisasjonsnummer
Navn  +  organisasjonsnummer

Følgende underleverandører er avtalt benyttet:

eller

I  denne rammeavtalen benyttes ikke underleverandører.

Følgende underleverandører benyttes i denne rammeavtalen:
Navn + organisasjonsnummer
Navn  +  organisasjonsnummer

Følgende underleverandører er avtalt benyttet:

eller

I denne rammeavtalen  benyttes ikke underleverandører.

Følgende underleverandører benyttes i denne rammeavtalen:
Navn + organisasjonsnummer
Navn + organisasjonsnummer

9.9 Rapporteringsplikt
Leverandøren skal oversende statistikker/ rapporter til innkjøpsansvarlig i kommunen per e-post.
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kristina.bauhreovre-eiker.kommune.no

Leverandøren skal uoppfordret levere statistikker/ rapporter til oppdragsgiveren én gang per år innen den 15. januar.

Dersom avtalte statistikk/ rapporter ikke er levert inne fristen påløper en dagmulkt pålydende kroner 300 per dag frem til materialet er
levert. Leverte rapporter som ikke tilfredsstiller krav som framgår av kontakten anses ikke som levert.

Statistikken skal leveres på elektronisk MS Excel format og skal inneholde:

*Oppdatert oversikt over bestillinger med totalt kjøp
* Antall brukere, totalt antall aktivitetstilbud som er kjøpt samt totalpris for disse
"  Statistikken skal være fordelt på måneder og tertial.

Tilbyder skal også kunne levere annen statistikk som oppdragsgiveren har behov for og som har sammenheng med kontraktens art,
dersom oppdragsgiveren ber om dette og det ikke medfører vesentlig ulempe for leverandøren. All statistikkutarbeidelse og
oversendelse skal være kostnadsf ri for oppdragsgiver.

9.10 Kontroll og pålegg
Leverandøren skal varsle oppdragsgiver om pålegg fra offentlig myndighet i anledning av oppdraget som er rettet direkte mot ham.

Pålegg fra fylkesmannen eller andre offentlige myndigheter ved leverandørens eventuelle brudd på lover eller forskrifter, skal uten
ugrunnet opphold utbedres av leverandøren uten kostnad fra oppdragsgiver.

9.11 Innsyn og opplysningsplikt
Leverandøren skal på forespørsel gi oppdragsgiver innsyn i timelister og arbeidsavtaler for den enkelte ansatte, i den grad det ikke er i
strid med personopplysningsloven § 8.

For å sikre ivaretakelsen av brukernes behov og at oppdraget utføres i henhold til kontrakten, lover, forskrifter, enkeltvedtak og andre
krav, forbeholder oppdragsgiver seg rett til å foreta tilsyn og kontroll av tjenestene. Eventuell kontroll fritar ikke leverandøren for
ansvar og plikter etter kontrakten.

Oppdragsgiver kan gjennomføre brukerundersøkelser, bemanningskartlegging og kvalitetskontroller hos leverandøren. Leverandøren
skal stille til rådighet, nødvendig personale, informasjon og dokumenter i forbindelse med dette. Oppdragsgiver har rett il å
offentliggjøre resultatene.

9.12 Databehandling
Databehandlingsavtale ligger som vedlegg til denne avtalen.

Oppdragsgiver eier data som leverandøren registrerer om brukerne, uavhengig av om dataene behandles elektronisk eller manuelt.

Leverandøren må sikre at elektronisk behandling av personopplysninger tilfredsstiller lovpålagte krav om behandling av
personopplysninger.

Oppdragsgiver kan føre kontroll med at leverandøren behandler brukerdata i henhold til ovennevnte lover. Oppdragsgiver kan pålegge
leverandøren å utbedre feil og mangler hvis brudd på gjeldende bestemmelser blir påvist.

9.13 Ansvar og forsikringer
Oppdragsgiver er ikke ansvarlig for skade forvoldt av brukeren på fast eiendom, løsøre eller personer.

Leverandøren skal ha ansvarsforsikring i forhold til tingskade hos bruker og tredjemann og ansvarsforsikring i forhold til personskade
hos bruker og tredjemann. Leverandøren skal være fullgodt forsikret i forhold til eget utstyr, arkiv og ansatte og andre i hans tjeneste.

På anmodning fra oppdragsgiveren skal leverandøren fremlegge forsikringsbevis for oppdragsgivers kontroll. Oppdragsgiverens kontroll
fratar ikke leverandøren risiko for at forsikringen er dekkende.

10 Pris på tjenestene
Prisen er 700 000 kroner per år for det aktivitetstilbud og den oppfølgingen som leverandøren spesifisert i sitt tilbud av .

Prisen er eksklusive mva., men er inkludert alle øvrige kostnader for oppdraget, som reiser til tiltaksstedet effektivitetskostnader,
administrasjon og gjennomføring av tiltaket, etc. Dette gjelder også kvelds-, natt- og helgedagstillegg.
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10.1 Fakturen'ng
Alle fakturer og kreditnotaer skal merkes med bestillerID, navn på bestiller og sendes elektronisk som e-faktura. E-faktura (faktura,
kreditnota og purring) er forsendelse av datafil i standardformat til mottaker. Øvre Eiker kommune benytter Elektronisk handelsformat
(EHF) som standard og det er denne som skal benyttes.

http:  /  /www. anskaffelser.no/e-handel/faktura/slik-kommer-du-i-gang/for-deg-som-er-leverandor-motta-faktura

Dersom leverandøren ikke har oppfylt kravene innen 3 måneder etter kontraktssignering, påløper det en dagmulkt pålydende kroner
1000 per dag. Påløpt dagmulkt innbetales som egen innbetaling.

Betalingsbetingelser er 30 dager etter mottatt faktura.

Det skal kun faktureres én gang i måneden.

10.2 Prisjusten'ng
I det første avtaleåret (12 måneder) skal prisene ligge fast.

Deretter skal prisene reguleres årlig i forhold til KPi (Konsumentprisindeks).

Ved nytt avtaleår skal den nye prisen gjelde.

11 Grunnlag for rett til fakturering

11.1 Utgangspunkter
All fakturering skal være basert på faktisk produserte tjenester.

1 1 . 2 Oppdragsgivers tilbakeholdsrett
Dersom oppdragsgiver har økonomiske krav som følge av leverandørens kontraktsmislighold, kan oppdragsgiver holde tilbake så mye av
betalingen at han har tilstrekkelig sikkerhet til dekning av et spesifisert og begrunnet krav.

11.3 Sluttfaktura
Leverandør skal sende Sluttfaktura innen rimelig tid, og senest inne tre måneder, etter at denne kontrakten er opphørt.

Sluttfakturaen skal omfatte alle leverandørens krav. Krav som ikke er medtatt i Sluttfakturaen, kan ikke fremsettes senere.

Leverandøren kan likevel ta spesifisert forbehold om sende endring av sluttsummen dersom grunnlaget for beregningen av kravet ikke
har foreligget i tide.

11.4  Betalingsmislighold
Ved forsinket betaling kan leverandøren kreve forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember nr.
100. Purregebyr eller andre kostnader i forbindelse med forsinket betaling forutsettes dekket i gjeldende forsinkelsesrente.

12 Frister
Leverandøren skal utføre oppdraget, herunder levere tjenester, i samsvar med de frister som er fastsatt i kontrakten. Leverandøren skal
varsle oppdragsgiver uten ugrunnet opphold, dersom han forstår eller burde forstå at fristene ikke kan holdes.

13 Leverandørens mislighold

13.1 Mangel

13.1.1 Når foreligger mangel
Det foreligger mangel dersom leverandørens ytelse avviker fra det som er avtalt.

Dersom leverandøren foretar endringer slik at tilbudet til brukerne forringes, skal dette regnes som en mangel.

13.1.2 Reklamasjon
Oppdragsgiver må innen rimelig tid påberope seg mangel som han blir kjent med. Gjør han ikke det, taper han retten til å påberope
seg mangelen.
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Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 12 måneder.

13.1.3 Retting

Oppdragsgiver kan kreve at leverandøren retter mangelen for egen regning og risiko, dersom dette kan skje uten å forvolde
leverandøren urimelig kostnad og ulempe. Leverandøren kan kreve å foreta slik retting når oppdragsgiver ikke har særlig grunn til å
motsette seg dette.

Rettingen skal foretas innen en rimelig frist satt av oppdragsgiver. Dersom retting ikke er foretatt innen fristen, kan oppdragsgiver
kreve at leverandøren betaler de nødvendige kostnader til retting utført av oppdragsgiver selv eller av annen leverandør.

13.1.4 Erstatning
Oppdragsgiver kan kreve erstattet påregnelig tap som følge av mangel som skyldes forsett eller uaktsomhet fra leverandørens side.

Kan mangelen henføres til oppdragsgivers forhold, eller har han ved uaktsomhet medvirket til det økonomiske tapet, reduseres
leverandørens ansvar tilsvarende.

13.1.5  Direkte krav mot underleverandør
Oppdragsgiver kan rette sine krav som følge av mangel direkte mot leverandørens underleverandør i samme grad som mangelen kan
gjøres gjeldende av leverandør. Underleverandør har rett til å motregne kravet i den grad det er tillatt etter gjeldende rett.

Oppdragsgiver kan bare gjøre slikt krav gjeldende så fremt det må anses godtgjort at kravet ikke kan gjennomføres mot leverandøren,
eller i høy grad er vanskeliggjort på grunn av konkurs eller annen klar insolvens.

Oppdraggivers krav mot leverandøren faller bort i den grad oppgjør fra underleverandør gir dekning for kravet.

Oppdragsgiver må varsle underleverandør om kravet innen de frister som er fastsatt i punktet ovenfor om reklamasjon, og senest innen
de frister som gjelder i forholdet mellom leverandør og underleverandør dersom leverandør ikke allerede har varslet underleverandør.

Leverandøren skal innta bestemmelser i sine kontrakter med underleverandør om Oppdragsgivers rett etter denne bestemmelsen.

14 Forsinket levering

14.1 Når foreligger forsinkelse
Det foreligger forsinkelse dersom tiltaket ikke er tilgjengelig for bruker i henhold til kontrakten.

14,2 Dagmulkt
Ved forsinket levering er dagmulkt 1% av den totale verdien av det enkelte avrop, eksklusive merverdiavgift, minimum kroner 300 per
hverdag inntil levring finner sted.

Kan forsinkelsen henføres til oppdragsgivers forhold, eller har han ved uaktsomhet medvirket til det økonomiske tapet, reduseres
leverandørens ansvar tilsvarende.

14.  3  Varsling
Vil oppdragsgiver kreve prisavslag/ mulkt skal han varsle leverandøren innen rimelig tid etter at han ble klar over grunnlaget for å
gjøre kravet gjeldende.

14.4 Heving
Hver av partene har rett å heve kontrakten dersom den annen vesentlig misligholder sine kontraktsforpliktelser, eller det er klart at
slikt mislighold vil inntre. Før heving kan skje, må den part som vil påberope seg mislighold, skriftlig overfor den annen part redegjøre
for hva som anses misligholdt, og hvilke forhold som kreves rettet. Før hevning kan skje, skal parten videre gis en rimelig frist til å
rette forholdet.

Følgende situasjoner skal alltid hver for seg anses som vesentlig mislighold fra leverandørens side:
"  Gjentatte brudd på lov, forskrifter, instrukser og enkeltvedtak
'  Gjentatte vesentlige brudd på rapporteringsplikt
"  Vesentlige brudd på samarbeid med oppdragsgiver
' Brudd på kravet om uavhengighet for leverandøren
*Brudd på krav til lønns- og arbeidsvilkår.

15 Kontraktens opphør
Ved heving eller ordinær avslutning av kontraktsforholdet skal leverandøren overlevere all relevant dokumentasjon vedrørende brukerne
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til oppdragsgiver, herunder journaler og annen brukerinformasjon.

Partene skal samarbeide om avviklingen og tilstrebe størst mulig grad av forutsigbarhet både for brukerne og hverandre.

Tjenesteyter skal medvirke til smidig overgang til ny leverandør.

16 Lowalg, tvister og verneting
Kontrakten er i sin helhet underlagt og skal tolkes i henhold til norsk rett.

Dersom det oppstår tvist om fortolkning eller rettsvirkninger av kontrakten, skal dette søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke
forhandlinger frem, skal tvisten avgjøres av de ordinære domstoler.

17 Endringer i selgers organisasjon mv.
Endringer som kan få betydning for avtalen, for eksempel leverandørens organisasjonsform, overdragelse av virksomheten og lignende,
skal meddeles skriftlig til oppdragsgiver snarest.

18 Oppsigelse
Hvis det foreligger saklig grunn, kan oppdragsgiver si opp avtalen, helt eller delvis, med 6 måneders oppsigelsesfrist. Oppsigelsen skal
skje skriftlig.

19 Signering av kontrakt
Kontrakten skal være signert og samtlige sider parafert av begge parter for å være gyldig.

Kontraktsdokumentene er utarbeidet i to eksemplarer, hvorav ett beror hos hver av partene.

  
Sted og dato Sted og dato _
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For oppdragsgiver ' For lev andøren
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Kari Hesselberg
Seksjonsleder helse- og omsorg
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ØVRE EIKER KOMMUNE 
 

Saksbeh.: Christer Best Gulbrandsen 
Saksmappe: 2017/9459 - 1600/2018 
Arkiv: C00 
 

 

Ny organisering av frivilligsentralen i Øvre Eiker kommune. 
Saksordfører: Jan Åge Størseth/ Kjell Erland Grønbeck 
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
3/18 Fagkomite 3: Næring-, miljø og kultur 06.02.2018 
12/18 Formannskapet 07.02.2018 
4/18 Rådet for funksjonshemmede 01.02.2018 
2/18 Eldreråd 01.02.2018 
 Kommunestyret  
 
 
 
Saksopplysninger/vurderinger 
Øvre Eiker kommune har mange innbyggere som engasjerer seg frivillig. Det er en viktig verdi for 
kommunen at vi skal satse på frivilligheten og skape gode ting sammen med frivilligheten. Frivillig 
innsats er viktig i seg selv for de som engasjerer seg. I tillegg skaper frivillig innsats bedre liv for 
andre også.  
 
Frivilligsentraler kan bidra til mer frivillig engasjement ved å være en møteplass for ulike folk. På 
Øvre Eiker Frivillig Sentral, som er eid av frivillige lag og foreninger, skjer det i dag mye bra 
aktivitet. Samtidig ser styret ved sentralen og Rådmannen utfordringer som kan gjøre det vanskelig 
å holde sentralen oppe i årene som kommer. Sentralen har bare én ansatt. Daglig leder nærmer seg 
pensjonsalder og er lavt lønnet. Rekruttering av ny daglig leder på eksisterende lønnsnivå vil bli 
vanskelig. Sentralen har fra før en sårbar økonomi, og strever med å få regnskapet i balanse. 
Sentralens daglige leder har heller ikke noe fagmiljø å støtte seg på, og samspillet med annen 
frivillig aktivitet og kommunale tjenester er krevende å få til.  
 
Etter Rådmannens syn har sentralen også et stort potensial som ikke tas ut i dag. Sårbarhetene til 
sentralen gjør at det er sannsynlig at det i løpet av de nærmeste årene kan komme avbrudd i driften 
eller perioder med redusert drift. På bakgrunn av dette har Rådmannen i B-sak 101/17 
(Formannskapet)/50/17 (Fagkomité 3) luftet muligheten for å gjøre sentralen kommunal. 
Rådmannen sendte også B-saken til styret i Frivilligsentralen. Tilbakemeldingene i Formannskapet 
var at medlemmene der var skeptiske til kommunal sentral, av hensyn til frivillighetens eierskap. I 
Fagkomité 3 var medlemmene opptatt av innhold og utvikling, og virket mer positive til kommunal 
sentral. 
 
Styret i frivilligsentralen vedtok 16. januar 2018 det følgende: “Styret anbefaler årsmøtet å vedta å 
starte forhandlinger om kommunal frivilligsentral.” Årsmøtet er 12. mars 2018. Rådmannen mener 
det er viktig å legge stor vekt på hva sentralens styre mener i saken. 
 
Rådmannen mener ut fra det som er skrevet over at frivilligsentralen bør være kommunal. En 
kommunal sentral vil være langt mindre sårbar, og vil kunne inngå i en helhet med for eksempel 
bibliotek, frisklivssentral, og kommunale aktivitetstilbud til ungdom og eldre. En slik modell er 
utviklet med stort hell ved Furuset bibliotek og aktivitetshus i Oslo, og flertallet av norske 



2 

kommuner har nå kommunal sentral. Skal en kommunal sentral lykkes, må imidlertid både 
organisert og uorganisert frivillighet ha en viktig rolle i driften. Medvirkningsstrategiens prinsipper 
må ligge til grunn for arbeidet ved sentralen. Rådmannen ser det som naturlig at sentralen i så fall 
inngår i Seksjon Kultur og livskraft. 
 
Å gjøre sentralen kommunal vil isolert sett føre til høyere personalkostnader – anslagsvis med 
mellom 50.000 og 100.000,- per år. Samtidig vil sentralen ikke lenger ha behov for kostnader til 
regnskap og revisjon, og samarbeid med andre tjenester kan gi andre gevinster.  
 
Rådmannen ber derfor om fullmakt til å gjennomføre forhandlinger med Øvre Eiker Frivillig 
Sentral om overføring av sentralen til kommunen, med sikte på virkningsdato 1. januar 2019. En 
forutsetning er at årsmøtet i sentralen går inn for slike forhandlinger. Endelig avtale må behandles i 
kommunestyret og på et nytt årsmøte i sentralen.  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
Rådmannens anbefaling 

 Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt til å forhandle om overføring av Øvre Eiker 
Frivillig Sentral til kommunal drift, forutsatt at årsmøtet i sentralen er enig. Fullmakten kan 
delegeres. 

 Kommunestyret ønsker virkningsdato 1. januar 2019. 
 Endelig avtale skal legges fram for kommunestyret til behandling.  

 
Begrunnelse 
Å gjøre frivilligsentralen kommunal vil styrke frivilligheten i Øvre Eiker. 
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Felles sykkelplan for Buskerudbyen - Handlingsprogram 2018 – 23. 
Saksordfører: Elisabeth Uggen  
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
13/18 Formannskapet 07.02.2018 
 Kommunestyret  
 
 
 
Saksopplysninger/vurderinger 
Hensikten med saken er å forankre Handlingsprogram 2018-23 til Felles sykkelplan for 
Buskerudbyen i Buskerud fylkeskommune og i alle kommuner i Buskerudbyen. 

Bakgrunn 
Felles sykkelplan for Buskerudbyen ble politisk vedtatt i alle kommuner i 2016 og i Buskerud 
fylkeskommune i februar 2017. Kommunestyret i Øvre Eiker vedtok planen i desember 2016, jf. K-
sak 167/16. Sykkelplanen inneholder en felles strategidel og en plan for det regionale 
sykkelvegnettet. Det har i 2017 vært arbeidet med et oppfølgende handlingsprogram til planen.  

Handlingsprogrammet er utarbeidet i fellesskap mellom administrasjonen i kommunene, Buskerud 
fylkeskommune, Statens vegvesen og sekretariatet i Buskerudbyen. I løpet av høsten 2017 har 
Buskerudbyens organer (fagråd, administrativ styringsgruppe og ATM-utvalget) behandlet 
forslaget. ATM-utvalget anbefalte, i sitt møte 24. november (sak 34/17), at handlingsprogrammet 
blir oversendt til sluttbehandling i kommunene og fylkeskommunen. 

Handlingsprogram 2018-23 
Tidshorisonten for handlingsprogrammet er seks år, det vil si for perioden 2018-23. Areal- og 
transportplan for Buskerudbyen har også tidshorisont frem til 2023.  

Hensikten med handlingsprogrammet er tredelt:  

1. Å konkretisere strategidelen av Felles sykkelplan Buskerudbyen med oppfølgingstiltak: Tiltak 
referert i hver av delene i dokumentet: A) Ivareta sykkel i alle deler i plansystemet, B) Bygge 
framtidens sykkelvegnett, C) Forbedre reisen fra dør til dør og D) Stimulere til en bred 
sykkelkultur.  

2. Definere hvilke av de prioriterte strekningene i det regionale sykkelvegnettet i Buskerudbyen 
som først skal følges opp med planlegging og/eller gjennomføring. 

3. Handlingsprogrammet synliggjør et finansieringsbehov. Handlingsprogrammet vil være et 
grunnlag for prioritering av belønningsmidler / bypakkemidler og evt. byvekstavtalemidler til 
sykkeltiltak, og et grunnlag for alle partnere i Buskerudbyen i deres arbeid med å prioritere 
sykkeltiltak i kommunale-, fylkeskommunale og statlige budsjett- og prioriteringsprosesser 
(egne handlingsprogram). 
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Vurdering 
Det er positivt at partnerne i Buskerudbyen nå har blitt enige om hvordan strategier i Felles 
sykkelplan for Buskerudbyen skal følges opp, og hvilke tiltak som har høy prioritet på kort sikt. 
Dette må likevel forstås som et førstegenerasjons handlingsprogram. Handlingsprogrammet bør 
revideres regelmessig og etter hvert årlig når Buskerudbypakke2 og en eventuelt bypakke for 
Kongsberg iverksettes. Det er da naturlig at handlingsprogrammet for sykkelsatsing inngår i en 
helhetlig vurdering og porteføljestyring av alle prosjekter / tiltak i en bypakke eller Byvekstavtale 
for Buskerudbyen.  

Det er infrastrukturtiltak som er høyt prioritert i Felles sykkelplan for Buskerudbyen som ikke er 
prioritert i handlingsprogrammet 2018-23. Dette kan være begrunnet i at noen tiltak må avvente 
nærmere overordnet planlegging først (for eksempel på Lierstranda og på strekningen Gulskogen-
Hokksund hvor planlegging av dobbeltspor pågår).  

Handlingsprogrammet utelukker ikke at senere prioriteringer kan medføre at tiltak som ikke er 
nevnt i handlingsprogrammet likevel kan følges opp med planer og gjennomføring i perioden 2018-
23. Det vesentlige med handlingsprogrammet har vært å bidra til at det nå er enighet mellom 
partnerne i Buskerudbyen om definerte prosjekter som kan følges opp på kort sikt med både planer 
og gjennomføring. Det er viktig at et plangrunnlag er på plass når en bypakke med betydelig 
finansieringskraft for sykkelsatsing skal iverksettes. 

Vedlegg 
1 Handlingsprogram sykkel 2018-23 vedtatt av ATM-utvalget nov 2017 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
Rådmannens anbefaling 
 

 Øvre Eiker kommune slutter seg til innholdet i Handlingsprogram 2018-23 til Felles 
sykkelplan for Buskerudbyen. 

 Øvre Eiker kommune vil benytte Handlingsprogram 2018-23 som et grunnlag, i tillegg til 
lokale sykkelstrategier / sykkelplaner, i årlige budsjettprosesser for vurdering av bidrag til 
sykkelsatsingen i Buskerudbyen. 

Begrunnelse 
Handlingsprogrammet konkretiserer på en god måte den felles sykkelplanen i Buskerudbyen. 
Handlingsprogrammet bidrar til helhetlig planlegging av viktige prosjekter for sykkel i kommunene 
i Buskerudbyen, og vil også være et godt bidrag til ønsket samordning i gjennomføring. 
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Introduksjon 

Felles sykkelplan for Buskerudbyen ble vedtatt i kommunene Kongsberg, 

Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen og Lier i 2016. Planen ble 

sluttbehandlet i Buskerud fylkeskommune i februar 2017. 

Mål 

Buskerudbyens Areal- og transportplan har følgende mål for sykkel: 

 Det skal være attraktivt å sykle for alle 

 Sykkeltrafikken i Kongsberg skal øke med 50% fra 10 % i 2009 

til 15 % i 2023. I de andre kommunene1 skal sykkelbruken 

minimum dobles fra 3-4 % i 2009 til 6-8 % i 2023. 

 80% av alle barn og unge skal gå eller sykle til og fra skolen. 

I tillegg til lokale mål ligger det føringer i Nasjonal transportplan (NTP) 

2018-2029 om 8 % sykkelandel på landsbasis, og 20 % i de ni største 

byområdene. Videre gir NTP følgende generelle føringer for prioritering 

av tiltak i byområdene: Fokus på de mest effektive tiltakene, 

sammenhengende sykkeltilbud og god veivisning. 

Samspill med lokale planer 

Planen består av to deler: Del 1 er en felles sykkelstrategi og del 2 er en 

plan for det regionale sykkelvegnettet i Buskerudbyen. Det er nå også 

utarbeidet lokale sykkelplaner eller -strategier i alle de fem kommunene i 

Buskerudbyen. 

 

 

Felles sykkelplan for Buskerudbyen med tilhørende handlingsprogram kommer i 

tillegg til kommunale sykkelplaner, -strategier og handlingsprogram.  

                         
1
 Drammen kommune har ambisjoner om ytterligere økning i sykkelbruk på lang sikt 

(etter 2023). I kommunens Handlingsplan for sykkel 2017-2036 som ble lagt fram i mai 

2017 ble det foreslått mål om 14 % sykkelandel i 2036 i Drammen. Gjennom den 

politiske prosessen kom det frem ønske om å heve målet ytterligere. Drammens 

handlingsplan skal derfor legges fram til ny politisk behandling på senere tidspunkt. 
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Handlingsprogrammets hensikt 

Dette må forstås som et førstegenerasjons handlingsprogram. Hensikten 

er tredelt:  

1 Konkretisere oppfølgingstiltak til strategidelen av Felles sykkelplan 

for Buskerudbyen.  

2 Definere hvilke av de prioriterte strekningene i det regionale 

sykkelvegnettet i Buskerudbyen som først skal følges opp med 

planlegging og/eller gjennomføring. (Aktuelle tiltak fremgår av egne 

prosjektark – utrykte vedlegg til handlingsprogrammet). 

3 Synliggjøre et finansieringsbehov. Dette vil være et grunnlag for 

prioritering av belønningsmidler til sykkeltiltak, og et grunnlag for 

alle partnere i Buskerudbyen i deres arbeid med å prioritere 

sykkeltiltak i kommunale-, fylkeskommunale og statlige budsjett- og 

prioriteringsprosesser (egne handlingsprogram). 

Tidshorisont og rullering 

Tidshorisonten for handlingsprogrammet er seks år, det vil si for 

perioden 2018-23. Areal- og transportplan for Buskerudbyen har også 

tidshorisont fram til 2023.  

Handlingsprogrammet bør revideres regelmessig og etter hvert årlig når 

bypakke iverksettes (Buskerudbypakke 2 / evt bypakke Kongsberg). Det 

er da naturlig at handlingsprogrammet for sykkelsatsing inngår i en 

helhetlig vurdering og porteføljestyring av alle tiltak i en bypakke eller 

som del av en framtidig Byvekstavtale for Buskerudbyen. 

Det er infrastrukturtiltak som er høyt prioritert i Felles sykkelplan for 

Buskerudbyen som likevel ikke er prioritert i handlingsprogrammet 

2018-23. F eks kan det være begrunnet i at noen tiltak må avvente 

nærmere overordnet planlegging først (f eks på Lierstranda og på 

strekningen Gulskogen-Hokksund hvor planlegging av dobbeltspor nå 

pågår).  

Handlingsprogrammet utelukker ikke at senere prioriteringer kan 

medføre at tiltak som ikke er nevnt i handlingsprogrammet likevel kan 

følges opp med planer og gjennomføring i perioden 2018-23. Et viktig 

formål med handlingsprogrammet har vært å bidra til at det er definerte 

prosjekter som kan følges opp på kort sikt med både planer og 

gjennomføring og slik at plangrunnlag er på plass når bypakke skal 

iverksettes.  
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Prosess 

Handlingsprogrammet har vært utviklet i samarbeid med alle partnerne i 

Buskerudbyen, vært diskutert i lokale møter koordinert av 

Buskerudbysekretariatet, og vært innom Sykkelgruppa åtte ganger. Alle 

prosjektarkene (aktuelle infrastrukturtiltak på kort sikt) er gjennom-

arbeidet av planavdelingene hos partnerne. I prioriteringen av tiltak er 

sykkelstrekningen sett i sammenheng med andre lokale planer og 

utredninger som foregår på samme områder eller strekninger. Endringer i 

planene som endrer disse forutsetningene vil gjøre at også prioriteringene 

og medfølgende prosjektark vil måtte endres. 

Leseveiledning 

Handlingspunktene i handlingsprogrammet er organisert i kapitler etter 

de overordnede strategiene i Felles sykkelplan for Buskerudbyen: 

A Ivareta sykkel i alle deler av plansystemet 

B Bygge framtidens sykkelvegnett 

C Forbedre reisen fra dør til dør 

D Stimulere til en bred sykkelkultur 

I tillegg er det laget noen overordnede handlingspunkter innledningsvis. 

Alle handlingspunkter er nummerert fortløpende HS1, HS2 osv. («HS» = 

Handlingsprogram sykkel). 

Innholdet i handlingsprogrammet bør leses i sammenheng med innholdet 

i Felles sykkelplan for Buskerudbyen med vedlegg. Vedlegg inkluderer 

kartskisser og informasjon om det regionale sykkelvegnettet. 
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Overordnede handlingspunkter  

HS.1 Utarbeide målemetode for om ”80 prosent-målet” nås 

Det skal utarbeides en metode for hvordan måle at: «80 % av alle barn og 

unge skal gå eller sykle til skolen». Dette bør gjøres i samarbeid med 

andre byområder og sykkelbynettverket. 

Ansvarlig: Sekretariatet i Buskerudbyen i samarbeid med alle partnere. 

Tidshorisont: Forslag ferdigstilles i 2018. 

Kostnad: Ingen tilleggskostnad. Dekkes innenfor løpende driftsmidler. 

HS.2 Dette handlingsprogram med i sykkelregnskapet 

Sykkelregnskapet skal utarbeides hvert annet år og inkludere en oversikt 

med status over oppfølgingspunktene i dette handlingsprogram. 

Ansvarlig: Sekretariatet i Buskerudbyen i samarbeid med alle partnere. 

Tidshorisont: Fra 2018 og deretter annet hvert år. 

Kostnad: Ingen tilleggskostnad. Dekkes innenfor løpende driftsmidler. 

HS.3 Holde seg oppdatert på ny kunnskap innen sykkelfaget 

Alle partnerne bør delta i Sykkelbynettverket, og på aktuelle konferanser, 

samlinger og kurs. Sykkel som transportform må styrkes på agendaen på 

relevante arenaer. Det skal årlig arrangeres et kurs, befaring e.l. åpent for 

alle partnerne som omhandler tema i felles sykkelstrategi. 

Ansvarlig: Sekretariatet i Buskerudbyen i samarbeid med alle partnere. 

Tidshorisont: Fra 2019 og hele perioden. 

Kostnad: Belønningsmidler 200 000 kr årlig.  

HS.4 Informere om sykkeltilrettelegging 

Informasjon om fordelene av sykkeltilrettelegging og aktiv/grønn 

mobilitet må gjøres tilgjengelig for politikere, næringsliv, 

interesseorganisasjoner og privatpersoner. Via sosiale media, kampanjer, 

personlige møter, med mer. 

Ansvarlig: Sekretariatet i Buskerudbyen i samarbeid med alle partnere. 

Tidshorisont: Fra 2018 og hele perioden. 

Kostnad: Belønningsmidler 200 000 kr årlig. 
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A Ivareta sykkel i alle deler i 
plansystemet 

HS.5 Prioritere sykkeltiltak i egne handlingsprogram og 

budsjettprosesser 

Felles sykkelplan for Buskerudbyområdet (2016) viser at det er stort 

behov for finansiering av tiltak. Buskerudbypakke 1 og 2 og evt bypakke 

Kongsberg vil være hovedkilde for finansiering, men vil ikke være 

tilstrekkelig for å gjennomføre alle tiltakene i planen. Partnerne må i sine 

egne budsjettprosesser og handlingsprogramprosesser melde inn 

finansieringsbehov for sykkeltiltak i Buskerudbyen og arbeide for å få 

prioritert sykkeltiltak i egne budsjett og handlingsprogram.  

Ansvarlig: Hver enkelt partner i Buskerudbysamarbeidet.  

Tidshorisont: Årlig i hele perioden. 

Kostnad: Egeninnsats fra hver av partnerne. 

HS.6 Tilrettelegging for sykkel beskrevet og dokumentert i 

arealplaner og byggesaker 

Sykkeltilrettelegging må inn som et eget tema i kommuneplanenes 

samfunns- og arealdel, arealplaner for utbygging (for eksempel ved 

knutepunktutvikling, infrastrukturprosjekter, by- og sentrumsutvikling 

eller nærings- og boligområder), og i byggesaker. De av partnerne som 

ikke har rutiner for dette bør etablere det. I større planer/prosjekter bør 

sykkelkontakt/ sykkelfagperson hos hver partner involveres for å sikre at 

gode løsninger for sykkelinfrastruktur, trygg parkering (jf. HS.21) o.l. 

Ansvarlig: Kommunene, Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen. 

Tidshorisont: Fra 2018 og hele perioden. 

Kostnad: Ingen. Besluttes i hver enkelt planprosess. 

HS.7 Utarbeide forslag til sykkelparkeringsnormer 

Partnerne i Buskerudbyen skal samarbeide om sykkelparkeringsnormer 

ved ulike utbyggingsformål. Disse bør baseres på minimumskrav. 

Standard på utforming av sykkelparkering skal heves (se også HS.21). 

Ansvarlig: Sekretariatet i Buskerudbyen i samarbeid med alle partnere. 

Tidshorisont: Ferdigstilles i løpet av 2019. 

Kostnad: Ingen tilleggskostnad. Dekkes innenfor løpende driftsmidler. 



 

HANDLINGSPROGRAM SYKKEL 

9  

HS.8 Sertifisere sykkelvennlige arbeidsplasser 

Hver partner skal sertifisere minst en arbeidsplass i egen organisasjon 

som sykkelvennlig arbeidsplass årlig, for eksempel en skole eller 

institusjon. Tiltak skal iverksettes for å øke standarden på 

sykkeltilretteleggingen.  

Ansvarlig: Hver enkelt partner i Buskerudbysamarbeidet. 

Tidshorisont: Start i 2018. 

Kostnad: Dekkes gjennom egne midler, eventuelt med støtte fra 

Belønningsmidler innenfor tiltaksområdet: «Feie for egen dør». 

HS.9 Lage en felles standard for «Reis smart» som prioriterer 

sykkel 

«Reis smart»-programmet i Buskerudbyen skal inneholde krav om 

standard for sykkeltilrettelegging, som i HS.8 over, til de bedrifter og 

organisasjoner som blir med på tiltaket og får støtte fra partnerkommunen 

og Buskerudbysamarbeidet. 

Ansvarlig: Buskerudbysekretariatet i samarbeid med de enkelte partnere i 

«Reis smart»-programmet. 

Tidshorisont: Fra 2018 og hele perioden. 

Kostnad: Dekkes gjennom egne midler, eventuelt med støtte fra 

Belønningsmidler innenfor tiltaksområdet: «Reis smart». 
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B Bygge framtidens sykkelvegnett 

HS.10 Gjennomføre nødvendig planlegging og utbygging 

Felles sykkelplan for Buskerudbyen definerer det regionale 

sykkelvegnettet i området, og kommunale sykkelplaner definerer et mer 

lokalt og finmasket nett. Tabellene nedenfor redegjør for hvilke tiltak på 

det regionale nettet partnerne i Buskerudbyen ønsker å prioritere høyt i 

perioden 2018-23. Det er ønskelig at disse tiltakene vil bli prioritert når 

det gjelder planlegging, finansiering og bygging. Tiltaksnumrene i 

tabellene henviser til tiltaksoversikten i vedlegget til Felles sykkelplan 

for Buskerudbyen (her er alle tiltak synliggjort på kart, men videre 

planlegging må avklare nøyaktig trasévalg for tiltaket). 

For hvert tiltak er det laget prosjektark som oppdateres fortløpende. 

Forenklede versjoner av disse følger som utrykte vedlegg. Prosjektarkene 

redegjør for planstatus, oppdaterte kostnadsoverslag, finansiering og 

gjennomføringsansvar. Statens vegvesen har ansvar for prosjektarkene 

for riksveg og fylkesveg. De enkelte kommunene har ansvar for 

prosjektarkene for kommunale veger. 

Ansvarlig: Hver enkelt partner i Buskerudbyen. 

Tidshorisont: 2018-23. 

Kostnad: Ingen forpliktelser gjennom handlingsprogrammet. Tiltak 

finansieres gjennom Buskerudbypakke 1 og 2, evt bypakke Kongsberg og 

partnernes egne budsjett og handlingsprogram.  

Kongsberg 

Prioriterte infrastrukturtiltak er foreløpig estimert til ca. 90 mill. kr.  

Tiltaksnr. Gatenavn L
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2-4 Gamlebrua (i Hyttegata) 210 1 Høy A  Fv89 

4-4 Wihts gate 180 1 Høy A  Fv88 

4-2 Ny GS-bru over Lågen 260 1 Middels  Kv 

1-6-2 Myntgata (Klokkerbakken) 190 2 Høy B X Fv89 

1-11-1 Drammensveien 490 3 Middels  Ev134 

1-10-1 Lurdalsveien 520 4 Middels X Fv72 

1-9-4 Drammensveien 530 5 Middels  Ev134 
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Øvre Eiker 

Prioriterte infrastrukturtiltak er foreløpig estimert til ca. 350 mill. kr.  

Tiltaksnr. Gatenavn L
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8-4-1 Haugveien 160 1 Høy A  Kv 

8-4-2 Haugveien forlengelse 230 1 Høy A  Kv 

1-15-1 Jernbanegata 220 1 Middels  Fv68 

1-15-2 Møllergata 120 1 Middels  Fv68 

1-18-5 Drammensveien 740 1 Høy A  Kv 

1-18-6 Drammensveien 200 1 Høy A  Kv 

1-15-3 Storgata 430 2 Middels  Kv 

8-3 Kirkealleen 340 2 Høy B  Rv35 

1-16-2 Semsveien 1470 2 Høy A X Kv 

1-18-2 Drammensvn. 160 2 Høy A X Kv 

1-18-3 Drammensveien 260 2 Høy A  Kv 

7-7-1 Østre Brugate 440 3 Høy B X Rv35 

7-7-2 Vestre/Østre Brugate 480 3 Høy B X Rv35 

7-7-3 Vestre Brugate 610 3 Høy A X Rv35 

1-16-4 Kirkealleen 450 4 Høy B X Rv35 

Nedre Eiker 

Prioriterte infrastrukturtiltak er foreløpig estimert til ca. 650 mill. kr.  

Tiltaksnr. Gatenavn L
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10-2-1 Bruveien 180 1 Høy A  Kv 

1-20-7 Strandveien 200 1 Høy A X Kv 

11-1-2 Steinseth 200 1 Høy B  Fv283 

1-21-2 Drammensveien 2440 1 Middels X Fv28 

7-11-8 Gs-bru Vinnes 80 2 Lav  Fv283 

11-1-3 

Mjøndalslokket bru (Nedre Eiker 

bru) 

300 2 Høy B  Fv283 

10-4-1 Hagatjernveien 590 2 Høy A  Kv 

10-4-2 Hagatjernveien 1350 2 Høy A  Kv 

1-21-1 Drammensveien 1960 2 Høy A X Fv28 

1-18-8 Steinbergveien 280 2 Høy A X Kv 

10-2-3 Mjøndalen bru 270 3 Høy A  Kv 
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Drammen 

Prioriterte infrastrukturtiltak er foreløpig estimert til ca. 560 mill. kr.  

Tiltaksnr. Gatenavn L
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9-7-1 Øvre torggate 240 1 Høy B  Kv 

15-1 Drammen Park 150 1 Høy B  Kv 

7-15 Landfalløya / Øvre Storgate 1540 1 Høy B  Fv42 

7-16-3 Nedre Strandgate 290 1 Høy A  Kv 

7-16-5 Strandveien 400 1 Høy B X Rv282 

12-1-9 Konnerudgata 270 1 Høy B  Kv* 

12-1-8 Konnerudgata 350 1 Høy B  Kv* 

12-1-7 Konnerudgata 380 1 Høy B  Kv* 

12-1-6 Konnerudgata 340 1 Høy A  Kv* 

12-1-5 Konnerudgata 810 1 Høy B  Kv* 

15-3 Grønland 540 1 Høy B  Kv 

12-1-4 Konnerudgata 1020 2 Høy B  Kv* 

12-1-3 Konnerudgata 930 2 Høy A  Fv36 

7-16-4 Nedre Strandgate 660 2 Høy B 
 

Kv 

7-16-6 Strandveien 230 2 Høy B X Rv282 

7-14-2 Muusøya 480 2 Høy B  Kv 

7-14-1 Buskerudveien 520 2 Middels  Kv 

7-13 Buskerudveien 1960 2 Middels  Kv 

9-11-1 Engene /Tomineborgveien 240 2 Høy A  Fv28 

9-11-4 Tomineborgveien 70 2 Høy B  Ev18 

1-23-4 Holmestrandveien 220 2 Høy B X Fv39 

1-24 Skippergata 390 2 Høy B  Fv319 

13-1-1 Austadveien 2540 2 Høy B  Fv35 

 

*Konnerudgata er fylkeskommunal veg, men gang- og sykkelveg langs 

vegen er kommunal veg. 
 

Lier 

Prioriterte infrastrukturtiltak er foreløpig estimert til ca. 50 mill. kr.  

En del prosjekt i Lier som har prioritet Høy A i Felles sykkelplan er 

vurdert å ha behov for bedre overordnet planavklaring før 

detaljplanlegging kan starte, f.eks. Lierstranda. Disse tiltakene er derfor 

ikke aktuelle for realisering i første periode. 
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Tiltaksnr. Gatenavn L
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9-13 Hegsbroveien 480 1 Middels  Kv 

9-14 Ringeriksveien 610 1 Middels  Fv285 

9-11-5 Bruusgardsvei / Teglverksveien 910 2 Høy B X Ev18 

 

HS.11 Inkludere nye gode sykkeltiltak i lokale løsninger 

For å oppnå ønsket sykkelandel må nye løsninger som utvikles bli en del 

av verktøykassen for planlegging. Pilotprosjekter med Vegdirektoratet2, 

«Get a bike. Break free!» fra FutureBuilt3, Oslostandarden4, 

Sykkelstamveg Nord-Jæren5 er eksempler på standarder og løsninger som 

bør vurderes i konkrete planprosesser for ny infrastruktur. Befaringer, 

evaluering og revisjoner av sykkelløsninger bør gjennomføres i 

fellesskap for å sikre faglig kvalitetsutvikling. (Se også HS.3.) 

Ansvarlig: Hver enkelt vegeier i Buskerudbysamarbeidet, med 

koordinering gjennom sykkelgruppa. 

Tidshorisont: 2018-23. 

Kostnad: Ingen tilleggskostnad. Dekkes innenfor løpende driftsmidler. 

HS.12 Sykkelveginspeksjoner skal gjennomføres annethvert år 

Sykkelveginspeksjoner gjennomføres på noen få strekninger hvert år. Det 

må etableres felles rutiner for synliggjøring av resultatene i- og 

oppfølging av sykkelveginspeksjonene. 

Ansvarlig: Statens vegvesen. 

Tidshorisont: Start i 2018. 

Kostnad: Statens vegvesen finansierer selve sykkelinspeksjonen, 

ansvarlig vegholder er ansvarlig for å finansiere tiltak. Eventuelt med 

støtte fra Belønningsmidler. 

                         

2 http://vegnett.no/2017/02/tester-ut-nye-sykkeltiltak-i-en-rekke-byer-i-Norge/  

3 https://www.arkitektur.no/lala-toyen-og-glada-stakk-av-med-seieren-i-get-a-bike-

konkurransen  

4 Webside fra Oslo kommune om Oslostandarden 

5 http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/sykkelstamvegnordjaren  

http://vegnett.no/2017/02/tester-ut-nye-sykkeltiltak-i-en-rekke-byer-i-Norge/
https://www.arkitektur.no/lala-toyen-og-glada-stakk-av-med-seieren-i-get-a-bike-konkurransen
https://www.arkitektur.no/lala-toyen-og-glada-stakk-av-med-seieren-i-get-a-bike-konkurransen
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-og-foretak/bymiljoetaten/sykkelprosjektet/oslostandarden-for-sykkeltilrettelegging/
http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/sykkelstamvegnordjaren
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HS.13 Samarbeid om bedre drift og vedlikehold av sykkelanlegg 

Helårsdrift skal få fokus ved samarbeid med drift- og vedlikeholds-

avdelinger på tvers av vegeier og entreprenørene med driftskontrakter. 

Strekninger med mye sommersykkeltrafikk og stort potensiale for mange 

syklende bør prioriteres i dette arbeidet. Nye metoder for helårsdrift, og 

spesielt vinterdrift, bør prøves ut6. Det bør etableres egne roder for 

vinterdrift for gang- og sykkelanlegg i nye kontrakter. 

Ansvarlig: Hver enkelt vegeier. 

Tidshorisont: Oppstart i løpet av 2019. 

Kostnad: Gjennomføres med løpende driftsmidler. For gjennomføring av 

styrket drift er det ønskelig at en av partnerne (kommune eller Statens 

vegvesen) kan påta seg ansvar for finansiering, eventuelt med støtte fra 

Belønningsmidler. 

HS.14 Markedsføre systemene for å rapportere om feil langs 

sykkelnettet 

Eksisterende systemer for å melde feil og mangler langs veiene skal 

gjøres mer kjent utad. Man skal også oppfordre til utstrakt bruk av 

innmelding. Samtidig bør fokuset på oppfølging for rapporterte 

problemer for gående og syklende økes.  

Ansvarlig: Sekretariatet i Buskerudbyen i samarbeid med alle partnere. 

Tidshorisont: Årlig i hele perioden 2018-23. 

Kostnad: Belønningsmidler 200 000 kr årlig.  

                         
6 «Sopsalting» gir 30% flere syklister og 40% færre sykkelulykker, samt halvering av fallulykker 

for gående. 

http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/sopsaltaren-sveper-fram-over-landets-cykelvagar.htm
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C Forbedre reisen fra dør til dør 

HS.15 Etablere felles løsning for plassering, antall og størrelse 

av sykkelskilt 

Buskerudbysamarbeidet skal beskrive anbefalt løsninger for skilting og 

veivisning for syklister, og alle nye skilt bør settes opp etter denne 

beskrivelsen. Man kan for eksempel samarbeide med eller se til arbeidet 

som pågår i Oslo kommune7 og ta opp problemstillingen i 

Sykkelbynettverket. Skiltansvarlige hos partnerne skal involveres i 

arbeidet. Skiltene skal dokumenteres i Nasjonal vegdatabank (NVDB). 

Ansvarlig: Statens vegvesen.  

Tidshorisont: Arbeidet begynte etter sykkelveginspeksjonene i 2012, er 

tatt opp igjen i 2016, og må videreføres i hele perioden. 

Kostnad: Dekkes av vanlig drift, og utførelse inngår som en del av 

sykkelveginspeksjonene (HS.12). 

HS.16 Etablere felles skiltplan 

Det skal lages en felles skiltplan for det regionale og de lokale 

sykkelvegnettene som gjør det enkelt å følge ruter og finne reisemål i 

regionen. Arbeidet skal prioriteres etter behov og tilgjengelige ressurser. 

Ansvarlig: Statens vegvesen. 

Tidshorisont: Arbeidet begynte etter sykkelveginspeksjonene i 2012, er 

tatt opp igjen i 2016, og må videreføres i hele perioden. 

Kostnad: Dekkes av vanlig drift, evt. med støtte fra Belønningsmidler 

HS.17 Støtte kart- og informasjonsløsninger rettet mot syklister  

Sykkelkart og ruteanbefalinger bør oppdateres og gjøres tilgjengelig for 

flest mulig gjennom at partnerne jobber utadvendt mot ulike kart- og 

informasjonsløsninger rettet mot syklister. Løsningene skal kunne deles 

og åpen kildekode bør anbefales brukt og støttes av partnerne. (Se også 

HS.19 og HS.27.) 

Ansvarlig: Partnerne, med støtte og koordinering av sekretariatet. 

Tidshorisont: Hele perioden. 

Kostnad: Dekkes av vanlig drift, evt. med støtte fra Belønningsmidler. 

                         
7 Oslo kommune: Utkastdokument for retningslinjer for skilting. Våren 2016. 

https://www.dropbox.com/s/y9n14pbuadjw2uo/OsloKommune-Skiltplaner-ForslagTilRetningslinjer_2016.docx?dl=0
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HS.18 Etablere felles bysykkelsystem 

Buskerudbyen skal jobbe for et felles bysykkelsystem som også har et 

mulig felles billettsystem for buss/tog og bysykkel. Erfaringer fra 

lignende systemer må tas inn i prosjektet. 

Ansvarlig: Sekretariatet i Buskerudbyen i samarbeid med alle partnere. 

Tidshorisont: Arbeidet med dette startet i 2016, og systemet er planlagt 

etablert i 2018. 

Kostnad: Ukjent per dags dato. Avklares videre i prosjektet. Må dekkes 

gjennom både egne midler og med hovedfinansiering fra 

Belønningsmidler. 

HS.19 Etablere en felles reiseplatform for grønne reiser 

Buskerudbyens partnere, sammen med Sykkelbynettverket, må jobbe 

sammen for å utvikle en felles informasjonsplattform for syklister som 

også inkluderer kjøp/leie/billettering. Dette kan ikke gjøres alene, men 

sammen med andre reiseoperatører/kollektivselskaper. Arbeidet som 

gjøres på Østlandet med kollektivselskaper om en felles reiseplattform er 

viktig her8. En løsning som kombinerer Intelligente transportsystemer 

(ITS), som ønsket personlig reiseinformasjon for sykkelbruk, 

bysykkelsystemer, sammen med kollektivreiser på delstrekninger er noe 

som kan bidra til at flere velger grønne transportformer. NSB er også en 

viktig aktør lokalt. 

Ansvarlig: Sekretariatet i Buskerudbyen i samarbeid med alle partnere. 

Tidshorisont: Skal gjøres sammen med prosjektet med elektriske 

bysykler fram til 2018 (se HS.18). Må videreutvikles og vedlikeholdes i 

hele perioden. 

Kostnad: Belønningsmidler 1 000 000 kr. 

HS.20 Fremheve kombinasjonsreiser i kampanjer og samarbeid 

med aktørene  

Lokale kampanjer og informasjon om sykling må fremheve muligheten å 

kombinere sykkel- og kollektivreiser. Samtidig skal NSB, Bane NOR, 

Brakar og ekspressbuss-selskaper også få klare ønsker fra 

Buskerudbysamarbeidet om å ha fokus på dette. Som et ledd i denne 

prosessen må man også ha fokus på sykkelanlegg ved overgangsstedene, 

som separate anlegg, skilting/markering og parkering (se HS.21), og 

hvordan tilbudet for sykler på buss og tog kan forbedres. 

                         
8 Pressemelding om kollektivsamarbeid fra Ruter april 2017. 

https://ruter.no/om-ruter/presse/pressemeldinger/enklere-a-reise-kollektivt-med-avtale-om-felles-billettsystem/


 

HANDLINGSPROGRAM SYKKEL 

17  

Ansvarlig: Sekretariatet i Buskerudbyen i samarbeid med alle partnere. 

Tidshorisont: Fra 2018 og hele perioden. 

Kostnad: Ingen. Inngår i eksisterende kampanje- og 

informasjonsbudsjett. 

HS.21 Lage en anbefalt utforming på sykkelparkering 

Som en del av felles strategi for innfarts- og pendlerparkering er 

sykkelparkering et prioritert område. Innendørs, sikker og oppvarmet 

parkering skal være utgangspunktet for løsning ved hovedknutepunkt, 

med lavere standard i periferien. Løsninger kan for eksempel etterlignes 

fra FutureBuilt-samarbeidet9 og/eller lignende gode standarder fra inn- og 

utland. Gode sammenlignbare prosjekter, som sykkelparkering ved 

bussholdeplasser i Drammen, bør kopieres til de andre 

samarbeidskommunene. 

Ansvarlig: Sekretariatet i Buskerudbyen i samarbeid med alle partnere. 

Tidshorisont: Parkeringsstandard skal utarbeides i 2019, og må revideres 

ved behov. 

Kostnad: Ingen tilleggskostnad. Dekkes innenfor løpende driftsmidler. 

HS.22 Lage en kampanje for oppgradering av 

sykkelparkeringsplasser ved butikker og arbeidsplasser 

Samarbeidet skal lage et felles forslag til løsning for sykkelparkeringer 

for kunder og besøkende. En kampanje for å få flest mulig til å opprette 

gode parkeringsmuligheter basert på foreslått løsning skal gjennomføres. 

Ansvarlig: Sekretariatet i Buskerudbyen i samarbeid med alle partnere for 

utarbeidelse av standard, sammen med en eller flere eksterne partnere. 

Kommunene står for lokal promotering av tiltaket, prioritering av ønsker 

og oppsetting av løsning i samarbeid med driftsorganisasjon. 

Tidshorisont: Første gjennomføring i 2020. 

Kostnad: Dekkes gjennom egne midler, eventuelt med støtte fra 

Belønningsmidler. innenfor tiltaksområdet: «Reis smart». 

                         
9 FutureBuilt, sammen med Bærum og Oslo kommune, lanserer plan- og designkonkurransen: 

Sykkelhotellene kommer! Våren 2017.  

http://www.futurebuilt.no/Nyheter#!/Nyheter/Konkurransevinnere-offentliggjoeres-paa-FutureBuilt-2017
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D Stimulere til en bred sykkelkultur 

HS.23 Gjennomføre minst en registreringskampanje årlig 

Buskerudbyen skal drive minst en registreringskampanje årlig, der 

(gående og) syklende til og fra jobb belønnes. Alternativt kan også 

kollektivreiser inkluderes. Konkurranseaspektet skal forsterkes, samtidig 

som nybegynnere og «finværs-syklister» skal ha sitt lavterskeltilbud. 

Ansvarlig: Sekretariatet i Buskerudbyen i samarbeid med alle partnere. 

Tidshorisont: Hele perioden 

Kostnad: Belønningsmidler 250 000 kr årlig. 

HS.24 Starte et prøveprosjekt der man setter lik sats på 

sykkelbruk i tjenestereiser som for bil 

For å stimulere til økt bruk og gå foran som et godt eksempel skal minst 

en kommune eller fylkeskommunen starte et prøveprosjekt der man setter 

lik sats på sykkelbruk i tjenestereiser som for privatbil eller elbil. 

Kampanjen skal for- og etterundersøkes for å se om den har ønsket effekt 

og, basert på resultatene, vurderes å videreføres til flere av partnerne. 

Ansvarlig: Sekretariatet i Buskerudbyen i samarbeid med partnere. 

Tidshorisont: Første gjennomføring i 2021. 

Kostnad: Planlegging gjennomføres med løpende driftsmidler. For 

gjennomføring av første prøveprosjekt er det ønskelig at en av partnerne 

kan påta seg ansvar for finansiering, eventuelt med støtte fra 

Belønningsmidler. 

HS.25 Utvidete skolekampanjer fra første skoletrinn og til og 

med høgskolen 

Kampanjepakka som drives hos partnerne og gjennom Buskerudbyen 

skal utvides og varieres. Nye samarbeidspartnere skal inviteres, og man 

skal prøve å samle innsatsen mot skolene til en felles løsning den enkelte 

skole skal kunne velge fra. Både for å forsterke alle kampanjene som 

målrettet spisses mot skolene i området, men samtidig øke presset og 

gjøre det mulig for hver enkelt skole å finne modellen som passer lokalt. 

Samtidig skal man prøve å inkludere alle trinn i kampanjene, både fra 

første klasse og oppover på ungdomsskolen og videregående skole. Egne 

kampanjer mot studentmassen skal også gjennomføres. 
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Ansvarlig: Alle kommunene og Buskerud fylkeskommune. 

Tidshorisont: Hele perioden. 

Kostnad: Belønningsmidler 350 000 kr årlig. 

HS.26 Etablere felles pedagogisk opplegg som involverer og 

engasjerer elever i sykkeltilrettelegging  

Samtidig med aktivitetskampanjer skal man bruke et pedagogisk opplegg 

for å engasjere elevene i tilrettelegging for fotgjengere og syklister. 

Opplegget bør inkludere rapportering av krevende/«farlig» infrastruktur. 

For at slike aktiviteter skal virke er det viktig at man opplever at 

problemer som blir rapportert blir tatt alvorlig og gjort noe med raskt. 

Oppfølging i lokale drifts-organisasjoner, dokumentasjon og presentasjon 

er derfor viktig. Eksempler på slike løsninger kan være Sykkelvennlig 

skole10 fra SLF, Trafikkagenten11 fra Oslo kommune eller Barnetråkk12 

fra Norsk design- og arkitektursenter. 

Ansvarlig: Sekretariatet i Buskerudbyen i samarbeid med alle partnere. 

Tidshorisont: Er allerede gjennomført flere steder, og skal minst 

gjennomføres ved sykkelveginspeksjoner. 

Kostnad: Belønningsmidler 250 000 kr årlig. 

HS.27 Buskerudbyen skal støtte, være pådriver og ressursbank 

for innovasjon og utprøving av nye prosjekter og kampanjer 

Dette gjelder utstyr til sykkel, sykkelløsninger og sykkel-infrastruktur/-

anlegg. For eksempel, men ikke begrenset til, kurs for mekking av egne 

sykler, elsykkel- og transportsykkel-promotering, testing av nye 

sykkeltyper, utprøving av «sykkelbuss» og sykkel for arbeidsreiser og 

varelevering. Disse prosjektene, med lokale tilpasninger, kan bidra til å 

nå målene satt i Buskerudbyen og styrke de lokale gode initiativene i 

området, som BUA i Lier, Bedriftsidretten og deres kampanjer, Byliv 

Drammen, Innovasjonsarena Transport 2.0, Kongsberg Teknologipark, 

private initiativ, andre organisasjoner og næringslivet generelt. 

Ansvarlig: Sekretariatet i Buskerudbyen i samarbeid med alle partnere. 

Tidshorisont: Pågående og gjennom hele perioden.  

Kostnad: Dekkes gjennom eksisterende kampanjebudsjett, samt tiltakene 

«Reis smart» og «Feie for egen dør».  

                         
10 https://syklistene.no/prosjekter/sykkelvennlig-skole/  
11 http://www.trafikkagenten.no/  
12 http://www.barnetrakk.no/  

https://syklistene.no/prosjekter/sykkelvennlig-skole/
http://www.trafikkagenten.no/
http://www.barnetrakk.no/
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Oppsummering av handlingspunkter 

Handling Start/gjennomføring Kostnad ut over 

normal drift 

 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
  

HS.1 Metode for 80%        

HS.2 HP inn i sykkelregnskapet        

HS.3 Kunnskap       200 000 kr årlig 

HS.4 Informasjon       200 000 kr årlig 

HS.5 Sykkel inn i budsjett        

HS.6 Sykkel i plan- og byggesaker        

HS.7 Sykkelparkeringskrav        

HS.8 Sykkelvennlig arbeidsplasser        

HS.9 Sykkel i Reis smart        

HS.10 Sykkelvegnett       Se prosjektark 

HS.11 Nye gode sykkeltiltak        

HS.12 Sykkelveginspeksjoner        

HS.13 Drift og vedlikehold        

HS.14 Feilmeldingssystemer       200 000 kr årlig 

HS.15 Skiltstandard        

HS.16 Skiltplan        

HS.17 Kart        

HS.18 Bysykkelsystem       Ukjent 

HS.19 Reiseplattform for grønne reiser       1 000 000 kr 

HS.20 Kombinasjonsreiser i kampanjer        

HS.21 Utforming sykkelparkering        

HS.22 Sykkel P for butikker etc.        

HS.23 Årlig registrerings- kampanje       250 000 kr årlig 

HS.24 Belønne tjenestereiser på 

sykkel 

       

HS.25 Skolereisekampanjer       350 000 kr årlig 

HS.26 Pedagogisk opplegg for elever       250 000 kr årlig 

HS.27 Innovasjon og utprøving        
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Finansiering av tiltak 

Finansiering av sykkeltiltak i perioden 2018-2023 

Det er ikke et eget finansieringsbudsjett til handlingsprogrammet til 

Felles sykkelplan for Buskerudbyen. Tiltak må følges opp og sikres 

finansiering gjennom andre plan- og budsjettprosesser. Finansiering av 

tiltak kan imidlertid skje via flere kilder. 

Buskerudbypakke 1 (belønningsmidler) 

Buskerudbysamarbeidet har fått statlige belønningsmidler i to perioder. I 

perioden 2010-13 fikk samarbeidet 280 mill. kr. Av disse er ca. 50 mill. 

kr til tiltak for gående og syklende.  

I perioden 2014-17 har Buskerudbyen fått nærmere 360 mill. kr. Av disse 

er ca. 80 mill. kr til tiltak for syklende: 

Ca. 24 mill. kr: Utbedring av sentrale ruter og sykkeltiltak i 

byer/tettsteder. 

Ca. 9,5 mill. kr: Utbedring av ruter fra tettsted, byer og kollektivknute-

punkt til boligområder. 

Ca. 27 mill. kr: Utbedring av ruter sammenhengende regionalt sykkelnett. 

Ca. 21 mill. kr: Øvrige tiltak – kampanjer og annen tilrettelegging for 

syklister. 

Det pågår nå en søknadsprosess overfor Samferdselsdepartementet om 

belønningsmidler fra 2018. Det er ikke avklart hvor mye midler 

Buskerudbyen vil kunne få, eller hvor stor andel av midlene som vil gå til 

sykkeltiltak. Dette forventes å bli avklart i første halvår 2018. 

Buskerudbypakke 2 

Buskerudbypakke 2 ble lokalpolitisk vedtatt i 2016 av kommunene og 

Buskerud fylkeskommune. I forslaget til bypakke (over 15 år) var det satt 

av ca. 1,5 mrd. kr til sykkeltiltak. I tillegg var det satt av 200 mill. kr til 

tiltak for gående. 

Det pågår høsten 2017/vinteren 2018 arbeid med å justere 

Buskerudbypakke 2. Det er lagt opp til en beslutningsprosess våren 2018 

som vil avklare omfanget av en justert bypakke og med hvor mye midler 

som vil settes av til tiltak for syklende.  

Buskerudbypakke 2 vil kunne starte opp i 2020. Det skal etableres et 

system for årlig porteføljestyring av midlene i bypakken. Det er forutsatt 
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at Buskerudbypakke 2 vil bli finansiert av en kombinasjon av 

bompenger, belønningsmidler, kommunale- og fylkeskommunale 

tilskudd og riksvegmidler til riksvegprosjekter. I tillegg er det forutsatt at 

momskompensasjons-midler for tiltak på kommunale og 

fylkeskommunale veger tilbakeføres til bypakken. 

Bypakke Kongsberg 

Kommunestyret i Kongsberg skal ta stilling til om arbeidet med lokal 

bypakke Kongsberg skal igangsettes. Saken behandles i formannskapet 

22/11 og kommunestyret 13/12. 

En eventuell lokal bypakke for Kongsberg skal inngå som del av 

Buskerudbyens forhandlinger med samferdselsdepartementet om 

byvekstavtale for Buskerudbyen. 

 

 
 

Finansiering av sykkeltiltak i Buskerudbyen før og etter bypakke (BBP2 og evt 

bypakke Kongsberg) og en evt. byvekstavtale. Det er i figuren forutsatt at BBP2/evt 

bypakke Kongsberg og byvekstavtale starter opp i 2020. 
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Riksvegmidler  

Statens vegvesen har ansvar for riksvegnettet og for riksvegruter for 

sykkel. Når sykkelruta for en riksveg ikke kan følge riksvegen av ulike 

grunner blir ruta lagt til annet vegnett og det er Statens vegvesen som har 

definert disse rutene. Riksvegruter kan derfor også være på kommunalt 

og fylkeskommunalt vegnett. 

Utkast til Handlingsprogram for 2018-2023 (2029) redegjør for 

oppfølging av Meld. St. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–

2029. Utkastet til handlingsprogram er sendt til uttalelse hos 

fylkeskommunene og de største bykommunene 13. oktober 2017 med 

frist 31. desember. Handlingsprogrammet vil bli stadfestet 1. februar 

2018.  

I utkastet til Statens vegvesen sitt handlingsprogram for 2018-23 er det 

synliggjort behov for tiltak i Buskerudbyen for gående og syklende på 

riksvegnettet for i alt 713 millb kr. Oversikten er ikke uttømmende, flere 

tiltak kan være aktuelle.  

Midler til Byvekstavtale 

I Statens vegvesen sitt utkast til Handlingsprogram for 2018-2023 (2029) 

fremgår det hvordan riksvegmidler også kan inngå i finansiering av 

byvekstavtaler. Statens vegvesen har varslet at det kan være aktuelt med 

forhandlinger om Byvekstavtale for Buskerudbyen i 2018. Dette 

forutsetter at det blir lokalpolitisk enighet om bypakke 

(Buskerudbypakke 2 / evt bypakke Kongsberg). Følgende poster i 

statsbudsjettet vil kunne benyttes til finansiering av sykkeltiltak, i tillegg 

til belønningsmidler (som i dag):  

Kap. 1320 – post 30 Programområdemidler til bymiljøavtaler og 

byvekstavtaler. 

Kap. 1330 – post 64 Belønningsmidler til bymiljøavtaler og 

byvekstavtaler. 

Midler fra kommunene 

I det etterfølgende gis en oversikt over hvordan kommunene og Buskerud 

fylkeskommune har prioritert sykkeltilrettelegging de senere år og 

prosess for å fastsette bidrag til sykkeltiltak fremover. Alle kommunene 

og Buskerud fylkeskommune har forpliktet seg til å bidra til 

delfinansiering av Buskerudbypakke 2. Fra 2020 forventes det derfor 

ikke egne kommunale / fylkeskommunale midler til sykkeltiltak ut over 

de midler som går til finansiering av bypakken. Finansiering av en evt 

bypakke for Kongsberg må avklares nærmere.  
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Midler fra Buskerud fylkeskommune 

Buskerud fylkeskommune har ansvar for fylkesvegnettet. I handlings-

program for fylkesveger 2014-2017 var det satt av i alt 123 mill. kr til 

tilrettelegging for gående og syklende i Buskerud. Av dette var i alt 80 

mill. kr var satt av til konkrete tiltak i kommunene Drammen, Lier, Øvre 

Eiker og Nedre Eiker. I tillegg var ytterligere 10 mill. kr satt av til 

tilrettelegging for gående og syklende i Buskerudbyen. Det var også satt 

av 1 mill. kr til tiltak etter sykkelveg-inspeksjoner.  

Fylkeskommunen vil bidra med 50 mill.kr pr. år til finansiering av 

Buskerudbypakke 2. Dette gjelder fra Buskerudbypakken er etablert, 

forutsatt i 2020. I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 er det 

prioritert midler til tiltak i Buskerudbyen i 2018 og 2019. Dette omfatter 

blant annet midler til planlegging av sykkeltiltak på fylkesvegnettet som 

er prioritert i handlingsprogram for felles sykkelplan i Buskerudbyen. 

Tilskudd fra Buskerud fylkeskommune til en evt bypakke Kongsberg må 

avklares nærmere. 

Midler fra Lier kommune 

I perioden 2014-2016 er det ikke utført egne prosjekter med kommunale 

midler som er direkte merket som rene sykkeltiltak. Gjennom midler til 

trafikksikkerhetstiltak er det gjort tiltak for å forbedre sikkerheten til 

myke trafikanter, herunder etablere/utbedre fortau, sette opp gatelys o.l. 

Dette vil i mange tilfellet også bedre sikkerheten for syklistene på disse 

strekningene. For perioden 2017-2020 er det satt av årlig 4,9 mill. kroner 

til trafikksikkerhetstiltak. 

Hovedplan vei ble vedtatt av kommunestyret i Lier i desember 2016. Her 

legges det føringer på at gang- og sykkelveianlegg skal få høyest 

prioritering innen drift og vedlikehold. For nye prosjekter skal prosjekter 

for utbygging av manglende gang- og sykkelveinett prioriteres. Det 

utarbeides nå en tiltaksplan for hovedplan vei som skal politisk behandles 

høsten 2017. Midler til oppfølging av denne vil ligge i kommunens 

handlingsprogram for 2018-2021. 

Midler fra Drammen kommune 

I perioden 2014-17 har Drammen kommune i investeringsbudsjettet for 

økonomiplanen satt av en felles pott til sykkel, gange og kollektivtrafikk 

på 5 mill. kr/år. I tillegg er det en post som heter Trygge skoleveier på 3 

mill. kr/år. I tillegg til dette var det avsatt 21-25 mill. kr/år til 

rehabilitering/oppgradering av vei, hvor gang- og sykkelveier skal 

prioriteres høyest. 
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I økonomiplanen 2017-2020 er det en videreføring av investerings-

budsjettet over, samt en egenandel på 15 mill. kr til kollektivknutepunkt 

Bragernes, som også omfatter tiltak for syklende og gående. Kommunen 

har også satt av 10 mill. kr til oppgradering av kommunale veier i 

tilknytning til Bjørnstjerne Bjørnsons gate. 

Midler fra Nedre Eiker kommune 

I perioden 2014-2017 var Nedre Eiker kommune en ROBEK-kommune i 

mesteparten av perioden. Det har ikke vært utført rene sykkeltiltak som 

del av investeringsbudsjettet i tiltaksperioden. Det er gjennomført 

trafikksikkerhetstiltak med økonomiske midler fra kommunen og 

fylkeskommunen for å sikre myke trafikanter, spesielt med fokus på 

skoleveg. Det avsettes årlig midler til trafikksikkerhetstiltak i kommunen. 

Tiltak for å bedre trafikksikkerhet vil også komme syklende og gående til 

gode. 

Kommunen har blant annet gjennomført oppgradering av gs-veg, skilting 

for sykkel, etablering av sykkelparkeringer i Mjøndalen sentrum og 

utbedret punkter etter sykkelveginspeksjoner ila 2014-2017. Pr. 

november 2017 jobbes det med etablering av sykkelhotell på Mjøndalen 

stasjon og sikker sykkelparkering for ansatte i Nedre Eiker kommune 

(rådhuskvartalet). Nevnte tiltak er gjort med belønningsmidler fra 

Buskerudbysamarbeidet. 

Midler fra Øvre Eiker kommune 

I Øvre Eiker kommune var det i perioden 2014-2017 satt av midler på 

investeringsbudsjett til en rekke tiltak på kommunal veger/bruer og gang- 

og sykkelveger. Investeringer innenfor prosjektene Veger og bruer, 

Trafikksikkerhet og Veg- og gatelys vil som regel også komme syklistene 

til gode. I løpet av perioden er det gjort nyinvesteringer i tettstedene, 

Skotselv, Darbu og Ormåsen i nær tilknytning til skoler. Det dreier seg 

om opprydding i veigeometri, separering av trafikk, tilrettelegging for 

kollektiv og gang- og sykkelveier. Noen av tiltakene har delvis vært 

finansiert med Buskerudbymidler og delvis kommunale midler.  

Det største prosjektet i perioden har vært Ormåsen hvor det fra 

kommunens side er bevilget 6 mill. kr i tillegg til 1 mill. kr fra 

henholdsvis Buskerudbyen og trafikksikkerhetsmidler. 

Gang- og sykkelveibrua fra Loesmoen mot Hokksund sentrum 

(sykkelrute) ble rehabilitert i 2014/15, separering for gående fra brua og 

videre inn mot sentrum ble gjennomført i forbindelse med byggeprosjekt. 

Krysningspunkt med Drammensveien, er utbedret dels med kommunale 

midler, dels Buskerudbymildler. 
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Innenfor drift og vedlikehold er det noe begrensede ressurser for et 

helårlig tilbud for syklister, men det jobbes med bedre rutiner for deler av 

veinettet. Det har vært forståelse for behov for økte midler som følge av 

volumøkning/nye anlegg.  

I økonomiplanen videre framover er det avsatt midler til videre 

investeringer innenfor prosjektene. Et av hovedpunktene i kommunens 

økonomiplan 2017-2020 er “Følge opp handlingsplanen for 

belønningsordningen i Buskerudbyen og kommunens 

trafikksikkerhetsplan, med vekt på tiltak som bidrar til økt gange og 

sykkelbruk, tilrettelegging for kollektivtransport og parkering.” 

Midler fra Kongsberg kommune 

Egenfinansiering av sykkeltiltak i perioden 2013-2016 har gått fra midler 

fra Sykkelbyen Kongsberg som fikk «friske» midler tom 201313. Det er 

utført tiltak både på kommunal vei, fylkesvei og langs E134 for disse 

midlene, samt til sykkelparkering, kampanjer mv. 

2013 4 741 000 kr 

2014 1 435 000 kr 

2015 1 349 000 kr 

2016 8 708 000 kr 

 

Budsjett 2017-18: 

2017 300 000 kr til Forarbeider Bru i Nord 

2018 23 mill kr til bru i Nord. 

 

I alle årene 2013-20 er det også budsjettert 400 000 kr eks mva. til 

Trafikksikkerhetsmidler som brukes til tiltak på skolevei. 

 

 

 

                         
13 Midler fra Sykkelbyen Kongsberg er fra Statens vegvesen, Buskerud 

fylkeskommune og Kongsberg kommune. 15 mill kr fra hver av partene i 

4-årsperioden 2010-13. Midlene er ikke brukt opp og det er fortsatt 

disponible restmidler som stå på fond hos Kongsberg kommune.  
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Disponering av belønningsmidler (2017-midler) til planlegging 

og prosjektering av sykkeltiltak 

Det er et stort behov for å utarbeide planer for sykkeltiltak slik at det er 

mulig å bygge sykkelinfrastruktur når midler fra Buskerudbypakke 2 blir 

tilgjengelige. Det er i 2017 derfor gjort en særskilt bevilgning til 

planlegging og prosjektering av sykkeltiltak fra belønningsmidlene. 

I tabellen under fremgår det hvordan belønningsmidler (2017-midler) er 

fordelt til ulike tiltak i kommunene. I tabellen er det henvist til 

tiltaksnummer i Felles sykkelplan for Buskerudbyområdet (dvs. i 

vedlegget til planen som redegjør for det regionale sykkelvegnettet).  

Nærmere beskrivelse av tiltakene og ansvarlig for gjennomføring er 

definert / vil bli definert i gjennomføringsavtaler (jf. etablerte rutiner for 

tiltak finansiert av belønningsmidler). 
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Tiltak  Kommentar Forslag 

tilskudd 

Flere kommuner   

Trasé nord og trasé sør: 

Sammenhengende regional 

sykkeltrasé mellom 

Lierstranda/Brakerøya og 

Hokksund på nordsiden av 

Drammenselva og 

sykkeltrasé mellom 

Tangen/Rundtom og 

Hokksund/Langebru på 

sørsiden av 

Drammenselva.  

 

Utredning/forprosjekt i regi av Statens vegvesen. 

Kvalitetssikre at enkelttiltak på strekningene til 

sammen gir en sammenheng-ende effektiv trasé. 

Foreslå trasé der dette ikke er gjort i Felles 

sykkelplan, inkl. enkel konsekvens-vurdering. Ses i 

sammenheng med Statens vegvesens forprosjekt 

om trasé for sykkel-ekspressveg mellom Drammen 

og Mjøndalen. 

 

900 000 kr 

+ 

800 000 kr 

Kongsberg *)   

2-4 Gamlebrua (fv) Utredning. Konsekvenser ved å gjøre Gamlebrua til 

gang- og sykkelbru når ny E 134 er åpnet. 

200 000 kr 

1-6-2 Klokkerbakken (fv) Utredning. Bedre forholdene for syklister. 200 000 kr 

4-2 Ny GS-bru i nord (kv) Prosjektering av ny GS-bru. 500 000 kr 

*) Kommunen ønsker å først prioritere tiltakene 2-4 og 1-6-2. Dersom det gjenstår midler etter 

at disse to tiltakene er ferdig utredet, benyttes midlene til tiltak 4-2. 

 

Øvre Eiker   

8-4-2 Haugveiens 

forlengelse. (kv) 

Prosjektering. Strekning fra eks. Haugveien – 

undergang jernbanen – Tangengata. 

500 000 kr 

1-16-2 Semsveien (kv) 

 

Planlegging /prosjektering. Strekning Semsportene 

- Torespæren. Delfinansiering. 

 

400 000 kr 

Nedre Eiker   

10-4-1 Hagatjernveien 

nedre del (kv) 

 

Prosjekteringsmidler.  400 000 kr 

Drammen   

Tiltak 15-1 Drammen park. 

(kv) 

Skisseprosjekt for hele strekningen fram til nytt 

tinghus. Detaljprosjekt og byggeplan mellom 

lekeparken og Øvre Sund bru. 

500 000 kr 

Hermantorffs gate ved 

Strømsø sykehjem. (kv) 

 

Forbedre forholdene for syklende. Behov for 

utbedring påpekt i sykkelvei-inspeksjonen.  

300 000 kr 

Lier   

Tiltak 9-13 Hegsbroveien 

(Kv) 

Planleggingsmidler. 400 000 kr 

Tiltak 9-14 Ringeriksveien 

(Fv) 

 

Planleggingsmidler. 500 000 kr 

Sum  5,6 mill kr 
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Vedlegg 

Felles sykkelplan for Buskerudbyen, vedtatt i kommunene Kongsberg, 

Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen og Lier i 2016. Sluttbehandlet i 

Buskerud fylkeskommune i februar 2017. 

Vedlegg til Felles sykkelplan for Buskerudbyen. Kartillustrasjoner og 

tilleggsinformasjon om det regionale sykkelvegnettet.  

Kommunale sykkelstrategier og -planer i Kongsberg, Øvre Eiker, Nedre 

Eiker, Drammen og Lier. 

Forenklede prosjektark for alle prioriterte tiltak, jf. tabeller under 

handlingspunkt HS.10 følger som utrykte vedlegg. 

Prosjektarkene redegjør for planstatus, oppdaterte kostnadsoverslag, 

finansiering av planlegging og bygging, samt gjennomføringsansvar. 

Prosjektarkene skal oppdateres løpende. Statens vegvesen har ansvar for 

prosjektarkene for riksveg og fylkesveg. De enkelte kommunene har 

ansvar for prosjektarkene for kommunale veger. 

 



1 

 

ØVRE EIKER KOMMUNE 
 

Saksbeh.: Christer Best Gulbrandsen 
Saksmappe: 2017/9575 - 1976/2018 
Arkiv: 223 
 

 

Søknad fra Nøstetangen norsk glassmuseum om lån. Saksordfører: 
Niclas Tokerud 
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
14/18 Formannskapet 07.02.2018 
 Kommunestyret  
 
 
 
Saksopplysninger/vurderinger 
Stiftelsen Nøstetangen norsk glassmuseum søkte 18. oktober 2017 om et lån på 3,0 millioner kroner 
på samme vilkår som eksisterende lån fra kommunen til stiftelsen. Eksisterende lån løper fram til 
2027. Kommunen yter stiftelsen tilskudd på kr 133.600,- per år, tilsvarende avdrag.  
 
Stiftelsen søker om lånet for å delfinansiere et prosjekt om videreutvikling av Nøstetangen museum 
til et nasjonalt spesialmuseum for glass. Rådmannen viser til vedlagte dokumenter for en detaljert 
fremstilling. Prosjektets kostnader er primært knyttet til bygningsmassen. 
 
Rådmannen anser at prosjektet virker godt gjennomarbeidet, og at kostnadssiden i prosjektet virker 
troverdig. Rådmannen mener en videreutvikling av Nøstetangen vil kunne gi Øvre Eiker kommune 
et løft, og at det er positivt at prosjektbeskrivelsen også tar opp samspillet med andre museer og 
turistattraksjoner i området. Rådmannen mener derfor kommunen bør forsøke å støtte prosjektet. 
 
Rådmannen kan imidlertid ikke anbefale en støtte i det omfanget stiftelsen søkes om. Rådmannen 
mener også det er bedre å gi et tilskudd enn å binde opp framtidige driftsbudsjetter. Rådmannen 
anbefaler derfor at kommunestyret gir et tilskudd til prosjektet på kr. 500.000,-, og at Rådmannen 
får myndighet til å angi nærmere vilkår for tilskuddet, slik som at tilskuddet må brukes til det 
formål det er søkt om. Tilskuddet foreslås dekket fra disposisjonsfond vedtatt (2.5660.10 og 
prosjekt 0709 Næring/reiseliv).   
 
Rådmannen ser også at det kan være en aktuell mulighet å yte et rentefritt lån til stiftelsen for en 
avgrenset tidsperiode på samme måte som idretten har fått og som Vestfossen Kunstlaboratorium 
har fått. Rådmannen ber derfor om fullmakt til å yte inntil 1,5 millioner kroner i rentefritt lån. Lånet 
nedbetales over 10 år. Rådmannen bør da også kunne framforhandle en låneavtale som nærmere 
definerer utbetalingstidspunkt og hva lånet kan brukes til. 
 
Lånet foreslås primært dekket fra investeringsfond fritt (2.5350.12). Saldo på investeringsfond fritt 
varierer med mottak av utlånte midler og forskuttering av spillemidler. Dersom det på 
utbetalingstidspunktet ikke er midler på investeringsfond fritt, må lånet dekkes fra disposisjonsfond 
fritt (2.5650.12). Avdrag på utlånte midler vil uansett måtte føres i investeringsregnskapet og 
tilføres investeringsfond fritt 2.5350.12. 
 
Vedlegg 
1 Søknad om støtte til videreutvikling av Nøstetangen museum til et nasjonalt spesialmuseum for 
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glass 
2 Planer for videreutvikling av Nøstetangen glassmuseum 
3 Agenda for møte 14.12.2017 - korrigert utgave 
4 Referat fra møte 03.01.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
Rådmannens anbefaling 

 Øvre Eiker kommune innvilger 500.000,- i tilskudd til prosjektet videreutvikling av 
Nøstetangen norsk glassmuseum. Rådmannen delegeres myndighet til å angi nærmere vilkår 
for tilskuddet. Tilskuddet foreslås dekket fra disposisjonsfond vedtatt (2.5650.10 og prosjekt 
0709 Næring/reiseliv).  

 Rådmannen gis fullmakt til å inngå låneavtale med stiftelsen Nøstetangen norsk 
glassmuseum om et rentefrittlån på inntil 1,5 millioner kroner med nedbetalingstid på 10 år. 
Lånet dekkes fra investeringsfond fritt (2.5350.12). Dersom fondet ikke har tilstrekkelige 
midler ved utbetaling av lånet dekkes det fra disposisjonsfond fritt (2.5650.12).  

 
Begrunnelse 
En videreutvikling av Nøstetangen norsk glassmuseum vil bidra til å utvikle Øvre Eiker kommune 
som en viktig kulturkommune.  
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Hokksund, 18.10.2017

ØVRE EIKER KOMMUNE
v/ Rådmannen

Postboks  76

3301  HOKKSUND

VEDR.: SØKNAD OM STØTTE TIL VIDEREUTVIKLING AV NØSTETANGEN
MUSEUM TIL ET NASJONALT SPESIALMUSEUM FOR GLASS

Vi tillater oss herved å  søke  om 30mkr ved å øke nåværende lån på 1,7 mkr
til 4,7 mkr, tilsvarende summen av inflasjonsjusterte lån på 2,5 mkr gitt i 1997
og 0,5 mkr gitt i 2010, basert på de samme lånebetingelser

 

Bakgrunn

Museet ble etablert som Nøstetangen museum  i 1998  med formål «å fremme og synliggjøre
Nøstetangen Glasværk 1741  —  77 som kulturarv». Initiativtaker var foreningen Nøstetangen
Glasværks Venner  (1994) og Stiftelsen Nøstetangen Glasværk  (1996).  Museet er lokalisert i Den
Gamle Sorenskrivergården  (1904) i Hokksund som ble kjøpt av museets eiendomsselskap (Soren-
skrivergården SA som nå er slått sammen med Stiftelsen Nøstetangen norsk glassmuseum) i nært
samarbeid med Øvre Eiker kommune.

I gårdens stall er det etablert ei glasshytte som drives av ekstern eier. Glasshytta og museet opp-
fattes av våre besøkende som en enhet, og vi legger stor vekt på å videreutvikle samarbeidet.

Således formidles norsk småglassproduksjon generelt fra 1741 og fram til i dag ,  og Nøstetangen
Glasværks historie spesielt samt håndverkstradisjonene gjennom glasshytta. Alt på samme sted.
Museet ble i  1999  tildelt prisen «Årets kulturminne» av Nasjonalkomitéen for den norske
kulturdagen under temaet «Arven fra Europa».

I  2010  utvidet museet sin virksomhet til også å formidle øvrig norsk småglassproduksjon fram til
i dag. Museet har med dette kunnet tilby en begrenset formidling av historisk, moderne og
internasjonal glasskunst, samt ukentlige foredrag gjennom <<LørdagsAkademiet>>>>. Besøkstallene
har vært økende, fra ca.  1.000  i starten til ca.  4.000  i fjor i løpet av  3  sommermåneder.

I  2014  ble Nøstetangen norsk glassmuseum en avdeling av Stiftelsen Buskerudmuseet på drifts-
siden. I 2017 ble det ansatt avdelingsleder i 50% stilling med kompetanse innen kunstindustri-
historie og med 15 års erfaring fra Norsk Folkemuseum og Nasjonalmuseet. Vi mener
derfor at tiden nå er den riktige for å ta skrittet videre og etablere museet som et nasjonalt
spesialmuseum for glass
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Våre ambisjoner er høye og vår tro på prosjektet støtter seg på tre viktige forhold :

o Nøstetangen Glasværk 1741 -77 er et meget viktig nasjonalt kulturminne som representerer

en kultur- og kunstindustrihistorie uten sidestykke fra 1700-tallet. Produktene fra Nøstetangen

Glasverk er nasjonale kulturminner og forteller om dansk-norsk industrihistorie, som var forut-

setningen for en selvstendig glassindustri i Norge.

Nøstetangen  — glass er kjent internasjonalt og er bl.a. representert med flere gjenstander i
Victoria & Albert Museum i London, som er et av Europas ledende kunstindustrimuseer.

°  Tradisjonell småglassproduksjon på verk i Norden er på vei til å forsvinne, jfr. utviklingen

ved Hadeland Glassverk, Orrefors, Holmegaard, Ittala etc, Museet ser en viktig rolle i å

formidle, forske i og forvalte kunnskapen om norsk småglassproduksjon.

Danmark, Sverige og Finland har glassmuseer med nasjonal status. Norge mangler et

slikt.

°  Framveksten av studioglasshytter tuftet på gamle håndverkstradisjoner er interessant.
Det er 38 slike glasshytter i Norge med kontakter til de nordiske landene. Museet ønsker

med sin nye satsing å kunne være et samlende inspirasjons— og visningssted for dagens

fellesnordiske glasskunstnermiljø.

Museet har i samarbeid med Stiftelsen Buskerudmuseet utarbeidet en plan for videreutvikling av

museets virksomhet. I korthet skal tiltakene i planen legge til rette for forskning, formidling og

forvaltning i en større bredde og dybde på internasjonalt nivå.

Rammen rundt den nye satsingen vil være en videreutvikling av eksisterende bygningsmasse inkl.

et nytt mellombygg i glass, som muliggjør etablering av et hyggelig og funksjonelt inngangsparti .

Samtidig trengs en gjennomgripende fornyelse av interiøret med flere utstillingsrom, montre,

belysning, sikringtiltak etc. Nåværende utleide lokaler i hovedbygningen vil kunne tas i bruk som

dokumentasjonssenter, aktivitetsrom for barn og kontor. Det forutsettes installasjon av heis sentralt i
hovedbygningen for å imøte komme kravet om universell utforming.

Hovedbygningen har en loftsetasje på vel 100 kvm som kan utvikles til attraktive utstillingslokaler,

vakkert belyst ved å gjenskape tidligere overlysarker med moderne glassprismer i de store

takflatene.

Vedlagt følger et prospekt for utviklingsplanen med detaljerte beskrivelser, illustrert med 3D

tegninger og bilder.

Vi vil vennligst be om et møte sammen med representant fra Buskerudmuseet for å utdype

søknaden samt å gi muligheter for å stille spørsmål, helst i begynnelsen av uke 47.

Med vennlig hilsen
for Stiftelsen Nøstetangen norsk glassmuseum

% JMÅ
/ -an E. Skretteberg Kopi: Øvre Eiker kommune v/ Ordføreren

styreleder

Vedlegg



Stiftelsen Nøstetangen norsk glassmuseum (eier)
. . :Masletangen

Stiftelsen Buskerudmuseet v/ Avd. Nøstetangen norsk glassmuseum (driver) ,  .
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Planer for videreutvikling av NØSTETANGEN MUSEUM, etablert 1998, til et nasjonalt
glassmuseum

-  STIFTELSEN NØSTETANGEN NORSK GLASSMUSEUM -

som skal formidle kulturarven norsk glassproduksjon fra 1741

fram til i dag. Museet vil i tillegg vektlegge formidling av nasjonal

og internasjonal samtidskunst av glass

  

 

1m  mE im
1.0  HVOR  STÅR MUSEET I DAG?

1.1 Historikk

Foreningen Nøstetangen Glasværks Venner (NGV) ble stiftet i 1994 med formål «å fremme og

synliggjøre Nøstetangen Glasværk (1741  — 77) som kulturarv».

I  1996  ble  Stiftelsen  Nøstetangen Glasværk (SNG) (senere endret  til Stiftelsen Nøstetangen
norsk glassmuseum) etablert med samme formål samt å sikre verdiene for ettertiden.

Høsten 1997 kjøpte ovennevnte virksomheter Den Game Sorenskrivergården i nært samarbeid med

Øvre Eiker kommune med en henholdsvis eierfordeling på 9  %  og 91  %  på ovennevnte foretak.

Formålet med kjøpet var å etablere et museum som skulle formidle kulturarven Nøstetangen

Glasværk 1741 -77.
I  1998 ble Andelslaget Sorenskrivergården A/L (senere endret til Sorenskrivergården SA) stiftet

med formål å skape kulturell og tilknyttet aktivitet i Sorenskrivergården, herunder synlig—gjøring av

Nøstetangen Glasværk som kulturarv. Foretaket er nå under oppløsning og eiendelene

vil bli overført til Stiftelsen Nøstetangen norsk glassmuseum, som da får en mye sterkere finansiell
plattform.
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Nøstetangen museum, med Stiftelsen Nøstetangen Glasværk som eier, ble åpnet 4.  juli 1998  ved
et stort engasjement fra Venneforeningen og Øvre Eiker kommune. Museet ble  i  de etterfølgende år

drevet  i  sommermånedene av  Venneforeningen fram  til det ble en del av det konsoliderte museet
Stiftelsen Eiker og Lågendalen museum.

I  nært samarbeid med Universitet  i  Bergen og Kunstindustrimuseet  i  Oslo fikk museet laget to

omfattende multimediapresentasjoner, «Eventyret om Nøstetangen Glasværk» og «Heinrich

Gottlieb Köhler sine arbeider» samt de virtuelle utstillingene «Ib Olufsen Weyses modellbok fra
1763»  og «Kj ente pokaler fra Nøstetangen». De førstnevnte vises i museets Auditorium i Tilbygget.

I  tillegg lånte museet inn noen originale Nøstetangen-glass som ble stilt ut i en monter i

underetasjen i Tilbygget, som kun var tilgjengelig via en bratt trapp (uten universell utforming).

 

De øvrige lokalene unntatt museets Inngangsparti ble leid ut som selskapslokaler, kontorer og

leilighet til glassblåseren i Glasshytta. Stallen har hele tiden vært leid ut til Nøstetangen Glass for

bruk som glasshytte. Alle tiltakene ble iverksatt for  å  håndtere en meget trang økonomi de første

årene.

I 1999  ble museet tildelt den prestisjefylte prisen «Årets kulturminne» av Nasjonalkomiteen for

den norske kulturdagen (European Heritage Days) under temaet «Arven fra Europa». Dette var et

betydelig løft for museet, som bekreftet at arbeidet med «å fremme og synliggjøre Nøstetangen
Glasværk som kulturarv» var et meget godt kulturminneverntiltak.

I  2000  var  Dronning Margrethe av Danmark og Dronning Sonja på et privat besøk på museet,

som var en fin oppmerksomhet for et nyetablert museum.

I tilknytning til introduksjonen av museumsreformen og den etterfølgende konsolideringsprosess
fikk museet fra  2003  innvilget en trinnvis økning av driftstilskuddet fra Øvre Eiker kommune som

en «inngangsbillett» ved konsolideringen av Stiftelsen Eiker og Lågendalen museum, som besto av

Lågdalsmuseet, Labromuseet, Fossesholm Herregård og Nøstetangen museum.

I  2008  arrangerte museet en stor internasjonal glassutstilling i samarbeid med Glasmuseet Ebeltoft,
Danmark, hvor det ble stilt ut arbeider av meget kjente glasskunstnere fra 14 forskjellige land.

Samtidig ble det arrangert en designkonkurranse for unge norske glasskunstnere som fikk meget

god tilslutning, og styrket samarbeidet med de norske studioglasshyttene.

I  tilknytning til disse arrangementene ble det gjennomført en «work shop» i glasshytta hvor Philip

Baldwin, Paris og norske Vidar Koksvik viste meget avanserte teknikker i glasskunsthåndverket.  I

tillegg var det foredrag om glassdesign ved engelskmannen, Dan Klein, som har skrevet flere bøker

om glassets historie.
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I  2010 ble museets virksomhet utvidet til  å  formidle kulturarven norsk småglass  /  finere glass

produksjon fra Nøstetangen fram til i dag, inklusive de fire første studioglasshyttene i Norge. Den

historiske utstillingen er bygget opp i kronologisk rekkefølge gjennom Hovedbygningens tidligere

stuer. Utstillingsgjenstandene er delvis i eget eie og delvis lån fra Øvre Eiker kommune samt lån fra
noen privatpersoner, og utgjør i dag samlet ca. 800 gjenstander. I de siste årene er det blitt donert et

stort antall kunstglass- og bruksglassgjenstander til museet fra privatpersoner, som en honnør til

museet.
I tillegg til gjenstandene er utstillingen supplert med informasjonstavler, filmer og bilder.

Samme år ble 2.et. i Hovedbygningen satt i stand for å arrangere samtidskunst-utstillinger av

glass (alternativt retrospektive utstillinger av glass eller andre kunstarter). Det er installert

trappeheis, som var en gave fra Sparebanken Øst, slik at det er universell tilgjengelighet. Museet ble

tildelt kommunens «Tilgjengelighetspris» for denne installasjonen.

De siste årene har det hver sommer blitt arrangert Lørdags/Akademi på museet, som har vært meget

populært. Foredragene har viss grad vært knyttet til museets virksomhet, men også andre samtids-

aktuelle temaer har vært på agendaen. Denne aktiviteten bør absolutt fortsette.

I forbindelse med etablering av Stiftelsen Buskerudmuseet, som er et konsolidert museum for
mellomstore og mindre museer i Buskerud, er et nytt trinn i konsolideringsprosessen gjennomført.

Fra 1. desember 2014 er det inngått en Drifts- og leieavtale med Stiftelsen Buskerudmuseet, hvor

Nøstetangen norsk glassmuseum inngår som en egen avdeling med ansatt avdelingsleder. Dette
representerte et stort økonomisk, faglig og administrativt løft for museet.

Antall besøkende på museet, hvis åpningstid hittil har vært begrenset til ca.  3  mnd. om sommeren,
har Væl't jevnt økende fra ca. 1.000 til ca. 4.000 personer, men synes nå å ha nådd en viss utflating.

Potensialet er utvilsomt betydelig større, men det forutsetter gjennomføring av en rekke utviklings-

tiltak og et stort engasjement fra eier, driver og ansatte samt alle de øvrige som er knyttet til museet.

   "

 

w—t

 

Det er en sterk vilje fra museets eier- og driftsside for at museet skal videreutvikles til å bli et

nasjonalt glassmuseum  —  et spesialmuseum for glass i Norge, som formidler kulturarven

norsk småglassproduksjon fra  1741  og frem til i dag samt formidling av nasjonal og

internasjonal samtidskunst av glass.

2.0 HVILKE UTVIKLINGSTILTAK MÅ MUSEET GJENNOMFØRE FOR  Å

OPPNÅ STATUS SOM NASJONALT GLASSMUSEUM

2.1  Generelt

Omstillingen fra et lokalt museum til et nasjonalt museum vil kreve gjennomføring av en rekke små

og store utbedrings- og utviklingstiltak. Disse må defineres, beslutninger må tas og tiltakene

gjennomføres. Det vil kreve et stort engasjement fra eier— og driftsselskapet.

Dessuten må kompetansen innenfor glasskunst heves betydelig. Dette er nå ivaretatt ved at det er
ansatt en avdelingsleder for museet, Jan Romsaas, med hovedfag i kunsthistorie med fordypning i
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kunstindustri og fra 1750 og fram til vår tid. I tillegg har han bred erfaring fra drift av større museer,
bl.a. Kunstindustrimuseet i Oslo.

2.2  Definis'on  av  satsin  sområder  — retnin sval for museet

Målsettingen med videreutvikling av museet er å bygge opp et fullverdig glassmuseum som primært
skal formidle kulturarven norsk småglass  /  finere glass produksjon fra Nøstetangen fram til i dag,
inklusive de fire første studioglasshyttene. Den historiske utvikling er som følger:

Glassverkene:

Nøstetangen 1741  —  1778 ,
Hurdal 1778  —  1806 \ ,/
Gjøvik 1809  — 1844 ”1 l ':
Hadeland fra 1852 — fortsatt i drift v é  .
Magnor fra 1896  — fortsatt i drift 1 W (:
Høvik 1876 — 1933 é}, K  .- .. ..
Randsfjord 1950 — 2000

De  4  første studioglasshyttene:

Plus Glasshytte v/ Benny Motzfeldt

Glasshytta på Frysja v/ Ulla-Mari Brantenberg og Karen Klim
Glasshytta på Berger v/ Kari Ulleberg og Maud Forsblad
Severin Glass v/ Severin Brørby

Det må gjennomføres en rekke utbedringstiltak for  å  bringe ovennevnte utstillinger opp

på et nasjonalt nivå. Konkrete tiltak vil bli definert i neste hovedavsnitt.

I dag finnes det i alt 38 studioglasshytter fordelt over hele landet. Det må være et overordnet mål

for museet å videreutvikle samarbeidet med disse, da utviklingen i den nasjonale glasskunsten
ligger her.

2.3 Øvri e lassutstillin er
Museet har et stort utstillingslokale med et mindre tilstøtende rom i 2. et. i Hovedbygningen,
som vesentlig har vært brukt til utstilling av Samtidskunst glass (men har alternativt også vært
brukt til retrospektive glassutstillinger eller utstilling av andre kunstarter).

Det er utvilsomt behov for flere utstillin slokaler som muliggjør formidling av glasskunst

i større bredde og dybde med årlige arrangementer av:

Nasjonal samtidskunst utstilling av glass

Retrospektiv utstilling av glass

Internasjonal samtidskunst utstilling av glass

På den måten vil museet i framtida kunne fange opp og formidle trender og utvikling innenfor
nasjonal og internasjonal glasskunst. Dette vil styrke museets renommé som et levende glass-
museum og øke interessen fra publikums side.
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2.4  Etablerin  av et dokumentas'onssenter

Et nasjonalt museum må ha et omfattende dokumentasjonssenter som formidler en ganske detaljert
historikk fra hoveddelen av museet, nemlig Nøstetangen Glasværk 1741 -77, som var det første

glassverket i Norge

2.5 Det må ska es et  h  eli  o  attraktivt mil'ø  i  tilkn tnin til den museale drift

Nødvendige tiltak er bl.a.:

Oppgradering av Inngangspartiet til museet

Etablering av Museumsbutikk / -café

Større og bedre Auditorium
Moderne toalett— og garderobeforhold

Universell utforming (installasjon av heis nødvendig)

Utearealene må også videreutvikles slik at museet og tilliggende parkanlegg gir en helhetlig kunst-

og kulturopplevelse kombinert med hyggelige oppholdssteder og museumsbutikk.

3.0 HVORDAN KAN  MUSEET LØSE  DENNE  UTFORDRINGEN?

3.1  Generelt

Det må gjennomføres en kraftig opprydning i museets faste utstillinger slik at alle glassgj enstander

og øvrig informasj onsmateriell blir riktig plassert etter museets layout.

For øvrig må presentasjonen av gjenstandene og skiltingen forbedres i hele den historiske

utstillingen. Museet må søke profesjonell hjelp til disse oppgavene.

Det må skje en betydelig kompetanseheving innenfor glasskunst i museets ledelse.
Som tidligere nevnt er dette i første omgang løst ved ansettelse av en fagperson som avdelingsleder

for museet.

Det er et behov for å en viss fornyelse og utvidelse av den historiske utstillingen. Det er nødvendig
med flere gamle glass, spesielt fra Nøstetangen.

Det må installeres minst to veggmontre til slik at utstillingen av glassgjenstandene fra Høvik Verk,

Magnor Glassverk og Randsfjord Glassverk blir mer presentabel.

3.2 Val av utstillere
De enkelte utstillingers attraktivitet er avhengig av riktige valg av utstillere. Som tidligere nevnt er

samarbeidet med de norske studioglasshyttene meget viktig. Det er i dag 38 studioglasshytter i
Norge, som står for en meget stor andel av utviklingen innenfor bruks- og kunstglass.

For øvrig bør det etableres et fagråd bestående av personer med mye erfaring fra nasjonal og
internasjonal glasskunst som f.eks. Randi Gaustad (tidligere l. konservator ved Kunstindustri-

museet i Oslo), Ulla— Mari Brantenberg (en av nestorene i norsk glasskunst) og Vidar Koksvik

(meget god på norsk og internasjonal samtidskunst glass og tidligere medlem av innkjøpsgruppen
for glasskunst på Nasjonalmuseet). Rådet vil være en meget viktig ressurs for museet.

Det må utarbeides en plan for utstillinger for flere år framover.

En eller flere av rådets medlemmer vil også kunne være behjelpelig som kurator, mot godtgjørelse.
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Den endelig beslutningsmyndighet om valg av kunstnere ligger selvfølgelig hos avd. leder for

Nøstetangen norsk glassmuseum.

3.3  Profilerin  -  o  ima ch in
Nøstetangen-navnet har et særdeles godt renommé i glassverden  — både nasjonalt og internasjonalt.

Museet bør derfor søke å bygge videre på dette fundamentet. Det må satses mer på bruk av

profesjonelle folk som kuratorer (utstillingsarkitekter), slik at kvaliteten på utstillingene kommer

opp på et meget høyt nivå.

Museet må satse sterkt på sitt image som nasjonalt glassmuseum.
Det må utvikles en ny logo med utgangspunkt i den eksisterende med vekt på særdeles god grafisk

design.
Museet bør også profilere seg med å arrangere designkonkurranser, glassfestivaler etter mønster fra

internasjonale glassmiljøer, som f.eks. Ebeltoft, Luxenbourg, Palau del Vadre m. flere.

Museet må ha som målsetting å bli den fremste arena for formidling av  glasskunst i Norge  -

NORSK GLASSENTER

3.4 Søke nærmere samarbeid med Glassh tta

Glasshytta, som ligger på og er en del av museets eiendom, representerer en meget stor, nesten

ubrukt ressurs i markedsføringen av fellesskapet museet/glasshytta.
Som tidligere nevnt drives glasshytta av Nøstetangen Glass (Glassøyet).

Det må søkes etablert et konstruktivt samarbeid for å forsterke formidlingen av
kulturarven Nøstetangen Glasværk 1741  — 77. Museet formidler denne ved hjelp av

multimediapresentasjoner, virtuelle utstillinger, filmer, bilder plansjer og utstilling av
originale glassgjenstander fra Nøstetangen.

Glasshytta produserer og selger kopier av Nøstetangen modeller samt kunst-

og bruksglass av moderne design.

Det må søkes etablert felles aktiviteter — spesielt i helgene i sommersesongen, slik at det blir et

attraktivt sted å stoppe på veien til  /  fra Blaafarveværket

3.5 Etablerin av 11 e arenaer for utstillin

I tillegg til arena for historiske utstillinger og samtidskunst glass er nødvendig å etablere arenaer

for årlige:

Retrospektive utstillinger av glass

Internasjonale samtidskunstutstillinger av glass

Praktisk løsning: Ved å sette i stand underetasjen i Hovedbygningen vil det kunne utvikles et
meget fint utstillingsrom med spesiell atmosfære grunnet store gråsteinsmurer

med skyteskårformete vinduer. Dette rommet gir den nødvendige plass for
ovennevnte nevnte aktiviteter.

I tillegg er det behov for et mindre utstillingsrom for fast utstilling av samtidskunst glass

(museets egne gjenstander). Det tas sikte på å bruke det lille rommet i tilknytning til rommet for

samtidskunst i 2. et. i Hovedbygningen.
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3.6  Etablerin  av  dokumentas'onssenter  med s esiell  vekt å  Nøstetan en Glasværk  1741  —77

Dette bør bl.a. bestå av:

Samling av bøker og litteratur om glass

-  Samling av kataloger og priskuranter fra de norske småglassverkene

- PC m/ Weyses Modellbok fra 1763 (finnes allerede)

- PC m/ virtuelle utstillinger (finnes allerede)

- PC m/ slektsforskning (et register med ca.  2.000  navn finnes fra tyske og engelske

glassblåserfamilier er allerede etablert, men behov for videreutvikling)

-  Dokumenter fra Riksarkivet (der finnes er metervis med dokumenter fra Nøstetangens

virksomhet tid som ennå ikke er formidlet ifølge. Ada Polak)

- Info om hvor kvartssanden (- steinen) kom fra

- Info om hvor de øvrige råstoffene kom fra

Info om hvor veden til å fyre glassovnene kom fra

Praktisk løsnin  :  Dokumentasjonssenteret og kontor til avd. leder kan etableres i 2.et. i

Hovedbygningen ved å avvikle nåværende utleieforhold.

Det bør også etableres et aktivitetsrom for barn.

3.7 Etablere aktiviteter for barn

Museet må legge til rette for at barn kan utprøve sine kreative og kunstneriske evner gjennom

aktivitet. Det kan være fusing av glass (skape egne bilder av glassbiter i forskjellige farger) eller
andre aktiviteter  — se eks. på aktiviteter på Ebeltoft Glasmuseum, Corning Glass museum m/fl.

3.8 Etablere inntekts ivende  0  mil'øska ende aktiviteter i tilkn tnin til den museale drift

3.8.1 Bygge et nytt, moderne og attraktivt inngangsparti i glass

Ved å fjerne nåværende mellombygg mellom Hovedbygget og Tilbygget, som for øvrig er i meget
dårlig forfatning, og erstatte dette med et moderne og attraktivt bygg i glass som vil gi en betydelig
miljøskapende effekt og forsterke imaget som glassmuseum. Dette vil også gi mer lys til lokalene

og et vakkert gjennomsyn fra gårdsplassen mot hagen og elven.
Inngangspartiet vil få mange og relativt store glassflater som kan dekoreres og annonserer bygget

utad. Det bør innledes et samarbeid med Modum Glassindustri om å lage dekorative elementer som

en del av innredningen.
Dette vil gi skape en fin atmosfære i Inngangspartiet samtidig som det viser glass brukt som

dekorative elementer i en moderne bygningskonstruksjon.

Inngangspartiet må bygges slik at museet og museumscaféen / museumsbutikken kan besøkes
uavhengig av hverandre.

Det nye inngangspartiet vil gi tilgjengelighet til underetasjen i Hovedbygningen og Tilbygget ved

sentral trapp. I tillegg Vil det bli installert heis som betjener alle etasjene.
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3.8.2 Museumscafé m] terrasse o Museumsbutikk m/ selektivt utval av varer

som forsterker museets ima e som lassmuseum

Disse aktivitetene plasseres i rommet der Auditoriet er i dag. Lokalet pusses opp vinduene mot

gårdsplassen utvides ned til gulvet, og erstattes med prismevinduer for utstilling av glassgjenstander
og andre vakre produkter for salg.

Vinduene mot hagen erstattes av glassdører ut mot terrassen og hagen  / elven.

I

 

Inngangsparti i glass Museumscafé

3.8.3 N tt 0 større Auditorium utstillin srom med s esielle krav til brann-

sikkerhet 0 eventuelle andre tekniske krav

Dette plasseres i underetasjen i Tilbygget med tilhørende rømningsvei. Med full oppussing og
lydisolering vil dette rommet framstå som en moderne formidlingssal godt egnet for visning av

multimediapresentasjoner og foredrag.

Rommet inkludert himling er utført i betong og mur og er således brannsikkert. Dersom det skulle

være krav til relativ fuktighet og kan dette løses med tekniske installasjoner.

Rommet kan således brukes i de tilfelle museet skulle få lånt inn helt spesielle glassgjenstander fra

andre museer, hvor det er ekstreme strenge krav til oppbevaring.
I  disse tilfellene må funksjonen foredragssal midlertidig flyttes til det nye utstillingsrommet i

underetasjen i Hovedbygningen.

3.9 N tt toalett— o arderobeanle med universell utformin

Det bygges nytt toalett- og garderobeanlegg i tilknytning nytt utstillingsrom i underetasjen i
Hovedbygningen.

Det installeres heis som betjener alle etasjene, slik at hele museet gis universell utforming og

det lages en åpning i grunnmuren i Hovedbygningen slik at underetasjen i Hovedbygningen, det

nye Mellombygget og Tilbygget bindes sammen.

,C

i ,
hens

HC WC

garderobe

Auditorium Nytt garderobe- og toalettanlegg
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3.10 B  in av større ma asin
Det er behov for et større magasin. Dette kan bygges i underetasjen i Hovedbygningen mot

gårdsplassen eller under terrassen til Museumscaféen. Dette kan også bygges opp som en

utstilling for spesielt interesserte.

3.11  Andre aktiviteter

Det er behov for ytterligere miljøskapende aktiviteter i tilknytning til museet. Med utgangspunkt i

den vakre parken  — Skriverparken  — ligger mulighetene optimalt til rette for dette.

—  Årlige skulpturutstillinger i Museumshagen

- Lekeapparater for barn i parken ved siden av Glasshytta

-  Aktivitetsapparater for ungdom og voksne i parken ved siden av Glasshytta

- Presentasjonen av bergarter fra Øvre Eiker settes i stand rn /ordentlige informasj onstavler

  » II I? Hi 5; _

lil!" “4’a

,  ,—

 

Adkomstside

..:77I
“will!“

—  ' //‘.
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Mot museumshagen
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5.0  SAMMENDRAG

åg ldeutvikling

Det har vært et omfattende engasjement fra mange i utformingen av ovennevnte skisse for det
framtidige museum. Skisseprosjektet som illustrerer tanker og ideer for utvikling av prosjektet er

utarbeidet av ØKAW Arkitekter ved sivilarkitekt Tom Wike.

5.2 Kostnadskalk le

Kostnadskalkylen er på 6,4 mill.kr. eksklusive mva.
Kalkylen er utarbeidet av Ing. Bjarne Aasheim, som har betydelig erfaring fra slike oppdrag.

5.3  Ytterli  ere  utviklin  smuli heter innenfor eksisterendeb nin  smasse
Hovedbygningen fra 1904 har en loftsetasje på vel 100 kvm som kan utvikles til attraktive

utstillingslokaler, vakkert belyst ved å gjenskape tidligere overlysarker med moderne glass-

prismer i de store takflatene.

5.4 Forventnin er til ros'ektet
Det forutsettes at museet med den utvikling som her er skissert vil oppnå status som nasjonalt
spesialmuseum for glass, og således komme inn på statsbudsjettet. Museets bemanning må trappes

opp over tid, men hele tiden i tråd med besøksutviklingen.

Antall besøkende har de siste årene flatet ut på ca. 4.000. Som tidligere nevnt er det en sterk tro

på at potensialet er betydelig større. En trinnvis utvikling mot 10.000  —  15.000 besøkende bør være
et realistisk mål i løpet av noen år, sett på bakgrunn av resultatene fra Glasmuseet Ebeltoft,

Danmark.

Ved å bygge museet videre på kvalitet og bredde i alle utstillinger samt etablere miljø-
skapende aktiviteter i tilknytning til den museale drift, vi1 antallet besøkende øke betydelig.

Satsing på markedsføring ved segmentering og definisjon av målgrupper med direkte påvirkning av
disse, vil gi resultater. Bruk av sosiale medier er viktig og bør studeres nærmere, gjerne med hjelp

fra www.frivillig.no.

Museet ligger i Hokksund, meget nære Riksvei 283, som fører til Blaafarveværket med mer enn

150.000 besøkende per år, vesentlig konsentrert i sommermånedene. Denne fordel må søkes

utnyttet. Det samme gjelder Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg

Samarbeid med andre museer og turistattraksjoner i området er også svært viktig. Det er en

interessant innfallsvinkel til å etablere mer besøk av grupper (bussreiser).

Glassverkenes dominans knyttet til utvikling og produksjon av håndverksprodukter innenfor bruks-

og kunstglass i Norden er blitt sterkt redusert de siste 30 årene, jfr. utviklingen ved Hadeland
Glassverk, Orrefors, Holmegaard Glasværk, Ittala. Derimot har antall studioglasshytter økt

betydelig og kvaliteten på deres produkter tilsvarende  —  både design og håndverksmessig. Folk

søker det unike  — selv om prisene er høye.

Som tidligere nevnt er det 38 glasshytter i Norge i dag. Det er således en viktig oppgave for museet

å formidle denne utviklingen  — også internasjonalt  -  i tillegg til kulturarven norsk glassproduksjon

fra 1741 og fram til i dag.
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Hokksund, 7. oktober 2017

Stiftelsen Nøstetangen norsk glassmuseum

v/ styreleder Jan E. Skretteberg
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ARGUMENTER  TIL  MØTE  3. JANUAR  2018  MED  RÅDMANNEN  OG  
KOMMUNALSJEFEN  I  ØVRE EIKER KOMMUNE 
 
 
SAK : SØKNAD  OM  RENTE  OG  AVDRAGSFRITT  LÅN  PÅ  3,0 MKR 
            FOR  REALISERING  AV  UTVIKLINGSPROSJEKT  FOR  NØSTETANGEN 
            NORSK GLASSMUSEUM  IFLG.  PROSPEKT  AV  7.  OKTOBER 2017 
 
 
De som har utarbeidet prospektet av 7. oktober 2017  er : 
 
Avd.leder Jan Romaas                                          Styreleder  Jan E. Skretteberg 
Avd. Nøstetangen norsk glassmuseum                 Stiftelsen Nøstetangen norsk glassmuseum 
i Stiftelsen Buskerudmuseet 
 
Kunsthistoriker fra UiO med fordypning            Sivilingeniør på maskinlinja 
i kunstindustri fra 1750 og fram til i dag             Bedriftsøkonom 
 
Ansatt på Kunstindustrimuseet og Norsk            30 års erfaring som industrileder, hvorav en del 
Folkemuseum                                                       år på Hadeland Glassverk tidlig i karrieren som 
                                                                              overingeniør og leder for alle produksjons- 
                                                                              avdelingene og verkstedene, samt fast deltaker i   
                                                                              i produktutviklingsgruppen i nært samarbeid med  
                                                                              verkets designere. 
 
 
Ansatt som avd.leder fra 1. april d.å.                   Styreleder for Stiftelsen Nøstetangen norsk glass- 
                                                                              museum, Sorenskrivergården SA og Nøstetangen                                                                                 
                                                                              Glasværks Venner fra starten i henholdsvis 1996, 
                                                                              1997 og 1994, med unntak av et par år. 
 
 
Bakgrunnen  for søknaden 
 
Utgangspunktet 
 
Nøstetangen Glasværk 1741 – 77 er et kulturminne på nasjonalt nivå. Dette bekreftes ved at 
museet allerede i 1999 ble tildelt prisen  «Årets kulturminne «  av Nasjonalkomitéen for den 
norske kulturdagen under temaet «Arven fra Europa». Året før i 1998 var det Nidaros Domkirkes 
Restaureringsarbeider som fikk prisen. Året etter i 2000 var det Hedmarksmuseet og Norsk Jern-
banemuseum som fikk prisen. 
Det finnes glassgjenstander fra Nøstetangen på svært mange museer i Norge, men også på uten- 
landske som f.eks. Victoria & Albert Museum i London. 
Dette bekrefter betydningen av Nøstetangen som det første glassverket i Norge, og som dessuten lå 
i Hokksund. Det er fortsatt slik at glassamlere, antikvitetshandlere, glassinteresserte m.fl.  kjenner 
til og søker etter originale glassgjenstander fra Nøstetangen. Prisnivået er meget høyt. 
Det er interessant at Mats Linder, som er en kapasitet innenfor design og kunsthåndverk fra de 
skandinaviske land, skriver at det er stor interesse for norsk glass for tiden. Han har nylig lagt ut på 
nettet info om utvalgt litteratur.   
 
Dette var nettopp bakgrunnen for at Nøstetangen Glasværks Venner og Stiftelsen Nøstetangen 
norsk glassmuseum ble opprettet med formål : « å fremme og synliggjøre Nøstetangen Glasværk 



som  
                                                          - 2 - 
 
kulturarv». Etter at Den Gamle Sorenskrivergården ble kjøpt høsten 1997 i nært samarbeid med 
Øvre Eiker kommune, som ydet et lån på 2,8 mkr, ble museet en realitet fra 4. juli 1998.   
Fra museet ble åpnet  og fram til og med årets sesong er det registrert i størrelsesorden 40. - 50.000 
besøkende. 
Museet ble i svært mange år de facto drevet av Nøstetangen Glasværks Venner.  
 
Museets utvikling 
 
Museet har vært gjennom en trinnvis utvikling gjennom disse 19 årene, med en meget beskjeden 
start i 1998. Det startet med 5 innlånte originale Nøstetangen glass og multimediapresentasjonen 
« Det funklende eventyr» og en virtuell utstilling, begge laget i samarbeid med Universitetet i 
Bergen og Kunstindustrimuseet i Oslo. Lokalene som ble brukt var underetasjen i Tilbygget for 
visning av glassene samt en virtuell utstilling. Første etasje i samme bygg ble brukt for visning av 
multimediapresentasjonen og den virtuelle utstillingen. Parallelt med dette ble det arrangert 
samtidsutstillinger av glass hver sommer. 
De øvrige lokaler ble leid ut til bruk som selskapslokaler, kontorer og leilighet for glassblåseren i 
Glasshytta samt at Stallen leid ut for bruk som glasshytte. Alt for å kunne håndtere en meget trang 
økonomi de første årene. 
 
Etterhvert kom museet med i den pågående konsolideringsprosess med et driftstilskudd på kr 
50.000 i 2003 og en trinnvis økning med kr 50.000 per år til kr 250.000 i 2006. Museet ble som 
første trinn i denne prosessen en avdeling av Stiftelsen Eiker og Lågendalen museum. 
I 2010 utvidet museet virksomheten til å formidle kulturarven norsk småglassproduksjon fra 1741 
og fram til i dag, som består av 7 glassverk og de 4 første studioglasshyttene. Denne ombygging 
kostet 1,0 mkr hvorav 0,5 mkr ble ydet av Øvre Eiker kommune ved å utvide lånerammen. Den 
resterende  0,5 mkr  gikk museet inn med som egenkapital, som var muliggjort ved en svært 
forsiktig drift i mange år. 
 
I dag har museet en glassamling på ca. 800 gjenstander, hvorav ca. 100 er donasjoner fra 
glassamlere. I tillegg finnes det to store multimediapresentasjoner, « Det funklende eventyr» og 
«Heinrich Gottlib Køhlers arbeider» samt flere virtuelle utstillinger, filmer, plansjer og bilder, 
som gir en god formidling av kulturarven norsk småglassproduksjon. 
 
Denne utvikling hadde ikke vært mulig å realisere uten en viktig samarbeidspartner, nemlig Øvre 
Eiker kommune. De lån og tilskudd som er ydet fra kommunen gjennom disse 19 årene har museet 
sett på som en tillitserklæring til de sittende styrer, for hva som er gjort med kulturarven 
Nøstetangen Glasværk. 
 
 
Imidlertid er det nå viktig med et nytt trinn i utviklingen av museet. Antall besøkende har flatet ut 
ved ca. 4.000 per sommer de to siste årene. Den historiske utstillingen vil ikke forandre seg mye fra 
år til år. Det må være en fornyelse i museets tilbud hvert år skal besøksantallet kunne økes, bl.a. må 
de øvrige  utstillingene få en større bredde og dybde samt at deler av museet må fornyes. 
Utearealene må også videreutvikles slik at museet og tilliggende parkanlegg gir en helhetlig kunst- 
og kulturopplevelse kombinert med hyggelige oppholdssteder og museumsbutikk. Dette har vært 
bakgrunnen til utformingen av Videreutviklingsprosjektet. 
Videreutviklingsprosjektet 
 
Dette framgår i detalj i prospektet datert 7. oktober d.å.  
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Prospektet gir det en grundig  beskrivelse av hva som er tenkt gjennomført ved museet for å 
løfte det opp på et nytt og mer attraktivt nivå for publikum.  
 
                                                                              
Stiftelsen Nøstetangen norsk glassmuseum (eierstiftelsen etter sammenslåing av Stiftelsen og  
Sorenskrivergården SA) økonomiske situasjon i dag 
 
Eierstiftelsen – museet  har en solid økonomi til tross for meget lave tilskudd gjennom årene. 
Den bokførte egenkapitalen per 13. desember 2017 var  kr  2.323.341. 
Da er bygninger og tomter bokført til  kr  2.649.326.  Den virkelige verdien er ventelig minst 
3 – 4 ganger høyere. Bare tomten er på 12.056 kvm. 
 
Gjenstående gjeld til Øvre Eiker kommune var  kr  1.670.000 per samme dato. 
Likviditeten er god. 
 
Imidlertid er tilskuddene fra det offentlige altfor små til å realisere de planer som ligger i 
Videreutviklingsprosjektet. Det gjelder både på investerings- og driftssiden. 
 
 
Søknad om støtte til investering på 3,0 mkr ved å øke nåværende låneramme med 3,0 mkr 
 
Allerede i 1997 ydet kommunen et lån på  2,8 mkr  for kjøp av Den Gamle Sorenskrivergården  
for å realisere et ønske om å bygge opp et museum som skulle formidle kulturarven Nøstetangen 
Glasværk 1741 -77. 
På det daværende tidspunkt eksisterte ikke noen som helst substans mht oppbygging av et museum, 
kun en tomt med bygninger. Imidlertid manglet det ikke mange gode idéer for å bygge opp et glass- 
museum. Det er også beviselig gjort. Dagens museum museum bekrefter utviklingen og gjennom- 
føringen av de mange ideer til tross for meget trang økonomi. 
 
Ved å konsumprisindeksregulere de to tidligere lånene som  fra Øvre Eiker kommune med 
henholdsvis  2,8 mkr i 1997  for kjøp av eiendommen og  0,5 mkr i 2010  for utvidelsen av museet, 
tilsvarer dette i 2017 kroner 4,7 mkr.  Restlånet på eiendommen er 1,7 mkr. 
 
Således er den omsøkte økning  av  lånerammen  med   3,0 mkr   ikke  mer enn  et løft til 
status quo  nivå i forhold til tidligere lånenivå, som var basert på et langt mer usikkert 
grunnlag. 
Museet er nå godt etablert med tilknytning til Stiftelsen Buskerudmuseet på driftssiden. 
Det er ansatt en solid fagperson som avd.leder og alt ligger til rette for et meget konstruktivt 
samarbeid med Glasshytta.  
Det foreligger meget konkrete planer for videreutvikling av museet, som styret i Buskerud- 
museet  har gitt sin fulle tilslutning til. 
 
 
 
Tilskuddene og lån til museene i Øvre Eiker kommune 
 
Etter vår oppfatning er det naturlig å se  museenes  samlede  tilskudd  fra  det  offentlige – 
kommunen, fylkeskommunen og staten. 
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Disse er ifølge sikre kilder : 
 
                                                        Fossesholm             Kunstlaboratoriet         Nøstetangen    
                                                      (budsjett 2016)         (virkelig 2016)             (virkelig 2016) 
.........................................................................................................................................................           
Staten                                                                               2.667.000 
 
Buskerud fylkeskommunen            3.308.000                 1.239.000 
  
Øvre Eiker kommune                          62.000                    850.000                          317.400   *     
............................................................................................................................................................ 
TOTALT                                           3,4 mkr                   4,8  mkr                          0,3  mkr 
.............................................................................................................................................................      
* 
   I tillegg ytes det et lån fra Øvre Eiker kommune til Nøstetangen som nedbetales med 
   med kr 133.600 per år av kommunen. Restlånet per desember 13. desember 2107 var  
   kr 1.670.000. Men vær oppmerksom på at ved eventuell oppløsning av stiftelsen tilfaller 
   stiftelsens eiendeler Øvre Eiker kommune. Som allerede nevnt er den virkelige verdien av  
   eiendommen ventelig 3 – 4 ganger den bokførte verdien. 
   I tillegg  får Buskerudmuseet en godtgjørelse på kr 100.000 per år for å drive Turistkontoret. 
 
Disse tallene taler for seg selv. Dersom Øvre Eiker kommune ønsker at Stiftelsen Nøstetangen 
glassmuseum og Nøstetangen Glasværks Venner skal opprettholde driften av 
Nøstetangen norsk glassmuseum  i samarbeid med Stiftelsen Buskerudmuseet på driftssiden, 
må det gjøres betydelig økonomiske grep innen rimelig tid. 
Det er absolutt urealistisk å tro at dugnadsånden ved museet, representert ved medlemmene 
av Nøstetangen Glasværks Venner, vil kunne opprettholdes på det nåværende nivå i uendelig 
tid. 
I denne sammenheng er det også viktig å være klar over at Skriverparken (museets hage pluss  
tilliggende bjørkelund som kommunen eier) ble valgt til Øvre Eiker kommunes 1000-års sted. 
Museets venneforening bidrar årlig med betydelig gratis arbeid for å holde dette kjempefine 
området i den stand det fortjener. 
 
KONKLUSJON 
Museet må få økt driftstilskuddet til et nivå som i første omgang muliggjør opprettelsen av  
en full stilling som avd.leder for museet  (ikke 50 % stilling som i dag). Dette må Øvre 
Eiker kommune initiere i forhold til Buskerud fylkeskommune. 
 
Den omsøkte økning av lånerammen på 3,0 mkr må innvilges, slik at Nøstetangen, som en  
driftsmessig avdeling av Stiftelsen Buskerudmuseet, kan søke Buskerud fylkeskommune og 
Staten om prosjektmidler og muligheter for å komme inn på statsbudsjettet. 
 
Hokksund, 18. desember 2017 
 
Med vennlig hilsen  
for Stiftelsen Nøstetangen norsk glassmuseum 
 
Jan E. Skretteberg 



  styreleder                                  Korr. 25.12.2017 
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Referat fra møte 3. januar 2018 
 
 
Tilstede: Møtested: Møtedato 
Jan Skretteberg, styreleder i Stiftelsen Nøstetangen Norsk 
Glassmuseum m.fl. 
Jan Romsaas, avdelingsleder Buskerudmuseet avd. Nøstetangen 
Trude Andresen, rådmann, Øvre Eiker kommune 
Christer Best Gulbrandsen, kommunalsjef Kultur og livskraft, 
Øvre eiker kommune 

Øvre Eiker rådhus, 
rådmannens kontor 

3. januar 2018, 
12.00-13.00. 

 
Møtet ble gjennomført etter ønske fra Nøstetangen i søknad av 18. oktober 2017 om støtte til 
videreutvikling av museet til et nasjonalt spesialmuseum for glass. I tillegg ønsket de å diskutere 
kommunens tilskuddspolitikk. Museet hadde på forhånd i tillegg til søknaden med vedlegg 
oversendt et argumentasjonsnotat av 18. desember 2017, samt fire høringsinnspill til 
kommunens tilskuddspolitikk.  
 
Nøstetangens representanter presenterte seg og institusjonen og gikk gjennom 
argumentasjonsnotatet. Museet fyller for øvrig 20 år i år, men har ikke foreløpig lagt planer for 
jubileet.  
 
Her omtales kun supplerende eller presiserende informasjon som ikke framkommer i det øvrige 
materialet. 
 
Bakgrunnen for det konkrete søknadsbeløpet på 3,0 mill. kr. i rente- og avdragsfritt lån er en 
fremskrivning av verdien av de lån kommunen ga i 1997 og 2010. Museet ønsker å utvikle seg i 
en mer interessant retning. 
 
Museet kunne opplyse om at Buskerudmuseet vurderer å flytte hovedkontor til Nøstetangen, 
og i den forbindelse også arbeider for å få Buskerud fylkeskommunes fylkesfotograf til å flytte 
med. Styret i Buskerudmuseet vurderer for øvrig prosjektet Nøstetangen søker om støtte til som 
godt og edruelig.  

Vår dato: 03.01.2018 Deres referanse: «REF» Vår saksbehandler: 
 Vår referanse: 2017/9575-  246/2018 Christer Best Gulbrandsen 

http://www.ovre-eiker.kommune.no/
mailto:post@oeiker.no


 

Cafédrift som skissert i prosjektet er tenkt løst i samarbeid med andre.  
 
Museet ønsker også økt stillingsressurs med en arrangementsansvarlig, i tillegg til en 
avdelingsleder i 100 % stilling. Museet ønsker at kommunen vurderer mulighetene for å spleise 
på en slik stilling rettet mot kulturliv og frivillighet. Økning av stilling som avdelingsleder er 
Nøstetangen i dialog med Buskerudmuseet om. 
 
Med tanke på kommunens tilskuddspolitikk er museet kritisk til dagens fordeling av tilskudd, og 
ser positivt på det justerte forslaget til tilskuddspolitikk som nå er lagt fram. Museet opplever at 
kommunen har tatt hensyn til museets synspunkter.  
 
Kommunens representanter gjorde kort rede for kommunens økonomiske situasjon, som i tiden 
framover er svært stram. Andre muligheter for samarbeid og støtte til utvikling enn økonomisk 
støtte er i den forbindelse viktig for kommunen å vurdere om det er mulig å få til. 
 
Søknaden om støtte vil bli lagt fram til politisk behandling, ventelig i februar. Nøstetangen 
ønsker å kunne presentere sin sak for fagkomité 3, og kommunen vil legge til rette for dette. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Christer Best Gulbrandsen 
kommunalsjef 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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ØVRE EIKER KOMMUNE 
 

Saksbeh.: Anita Kjensli Rydgren 
Saksmappe: 2018/687 - 2042/2018 
Arkiv:  
 

 

Strategisk kommunikasjonsplan 2018 - 2021. Saksordfører: Adrian 
Tollefsen 
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
15/18 Formannskapet 07.02.2018 
 Kommunestyret  
 
 
 
Saksopplysninger/vurderinger 
Nåværende kommunikasjonsplan ble vedtatt i 2011 – sak 72/11. Innholdet i denne planen er faglig 
utdatert. Mye har endret seg siden 2011 og vi trenger en oppdatert plan som grunnlag for å 
kommunisere så godt som mulig med ulike målgrupper. 
 
Vår nye strategiske kommunikasjonsplan er å anse som et underdokument til den nylig vedtatte 
digitaliseringsstrategien. Kommunikasjonsplanen beskriver Øvre Eiker kommunes mål og strategier 
innen omdømme, kommunikasjon og IKT i perioden 2018 – 2021. 
 
Strategisk kommunikasjonsplan skal brukes av alle som kommuniserer eller informerer på vegne av 
Øvre Eiker kommune. For at vår kommune skal lykkes med samfunnsoppdraget og nå egne 
målsetninger, er en god dialog med innbyggerne og næringsliv avgjørende. 
 
Innbyggere og næringsliv har rett til ulike tjenester fra kommunen. De har også rett til å få vite om 
tjenestene vi leverer. Skal kommunen også innfri retten til å vite, må kommunen kommunisere 
forståelig og på en måte som blir sett og hørt. 
 
Øvre Eiker kommune skal kommunisere i tråd med egne verdier. Vi skal kommunisere og 
informere der mottaker er, og skal være tilgjengelig både i direkte dialog og i digitale kanaler. Vi er 
en åpen kommune, som aktivt informerer om tjenester, planarbeid og hendelser. 
 
Den digitale utviklingen gjør at evnen til å informere og kommunisere i stadig større grad er 
avhengig av teknologi. Det byr på nye muligheter. For å møte digitaliseringen må Øvre Eiker 
kommune vise evne og vilje til endring i måten å kommunisere på. 
 
Vedlegg 
1 Strategisk kommunikasjonsplan 2018 - 2021 - plan 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
Rådmannens anbefaling 
Rådmannen anbefaler at strategisk kommunikasjonsplan for 2018 – 2021 vedtas. For fremtiden vil 
revisjon av planen foretas administrativt. 
 
Begrunnelse 
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Nåværende plan er utdatert. Hvordan man kommuniserer med brukerne av kommunale tjenester har 
forandret seg mye de seneste årene. Ny teknologi og mobile løsninger tas i bruk hele tiden, og vi 
som kommune må tilpasse hvor og hvordan vi informerer og kommuniserer med innbyggerne og 
næringslivet etter dette. 
 
 
 



 

  

  Strategisk kommunikasjonsplan 2018-2021 
                                               for Øvre Eiker kommune 
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Strategisk kommunikasjonsplan for Øvre Eiker kommune 2018-2021 

Innholdsfortegnelse 

 

Innledning  

 Hvorfor ny kommunikasjonsplan 

 Digitalisering og kommunikasjon 

 Føringer og lovverk 

 Roller i kommunikasjonsarbeidet 

Tema: Omdømme 

 Dagens situasjon 

 Videre utvikling 

Tema: Kommunikasjon 

 Dagens situasjon 

 Videre utvikling 
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Innledning 

Denne planen beskriver Øvre Eiker kommunes mål og strategier innen kommunikasjon og 
omdømme for perioden 2018 – 2021. Planen er å anse som et underdokument tilhørende 
Digitaliseringsstrategi 2018-2021 for Øvre Eiker kommune, og har for øvrig sammenheng med 
Medvirkningsstrategien (vedtatt 2017) og Krisekommunikasjonsplan for Øvre Eiker kommune.  
 
Øvre Eiker kommunes omdømme er sterkt påvirket av hva kommunen gjør, men også av hva 
kommunen formidler. Det må være sammenheng i dette for å bli oppfattet troverdig. Oppdatert 
IKT-verktøy er også avgjørende for å kommunisere og informere effektivt og troverdig. 
Å levere tjenester alene er ikke nok, innbyggerne har også rett til å få vite om tjenestene 
kommunen leverer. Dermed må kommunen kommunisere på en måte som er forståelig og 
tilgjengelig for alle.  
 
En kommunes omdømme har innvirkning på hvem som vil bo og jobbe der. Innbyggere og 
næringsliv forventer i stadig større grad å finne informasjon, komme i kontakt med kommunen og 
utføre tjenester på nett. Denne planen skal hjelpe Øvre Eiker kommune med å møte disse 
endringene på en god måte. 
 
Hvorfor ny kommunikasjonsplan?  
Ny teknologi og mobile løsninger tas i bruk hele tiden, og kommunen må tilpasse kommunikasjonen 
med innbyggerne og sine ansatte etter dette. En kommunikasjonsplan vil dermed ha relativt kort 
levetid. 
 
Media er fortsatt en viktig kommunikasjonskanal for kommunen, men medielandskapet har vært i 
stor endring de siste årene, både med tanke på hvem som eier de ulike mediene, og nedbemanning 
i redaksjonene. Dette gjør at vi må tenke annerledes i hvordan vi kan nå ut og hvordan vi jobber 
med pressedekning fra sak til sak. Det er også viktig å ha fokus på hvem som uttaler seg til pressen, 
ulike roller, og at alle ledere er sitt ansvar bevisst på dette området. Det er fortsatt viktig med fokus 
på god intern kommunikasjon. De ansatte finner informasjon, programvarelenker, regelverk og så 
videre på intranettet.  
 
Digitalisering og kommunikasjon 
Det er en nasjonal målsetting at digitale tjenester skal være et førstevalg for innbyggerne. Det betyr 
at den foretrukne kommunikasjonskanalen mellom kommunens innbyggere/næringsliv og det 
offentlige skal være digital. Spørsmålet er derfor ikke om vi skal digitalisere, men hvor fort vi skal 
digitalisere, og hva vi skal digitalisere når.  
 
Det er grunn til å tro at framtidens mest attraktive kommuner også er langt fremme når det gjelder 
kommunikasjon, innbyggermedvirkning, tjenesteyting og saksbehandling på digitale flater. Øvre 
Eiker kommunes omdømme kan derfor bli avhengig av at kommuneorganisasjonen framstår som 
fremsynt og offensiv.  
 
Kommunikasjon vil også i fremtiden foregå ansikt til ansikt, for eksempel mellom saksbehandler og 
innbygger, sykepleier og pasient, og fra ansatt til ansatt. Innbyggerne som ønsker et alternativ til 
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digital dialog, informasjon og skjemaløsninger fra kommunen, skal få tilbud om dette også i 
fremtiden, samtidig som opplæring i bruk av digitale løsninger skal tilbys aktivt til de som ønsker å 
motta det. 
 
Føringer og lovverk  

Gjennom kommunikasjonsarbeidet, formidles også kommunens visjoner og verdier, slik de er 
nedfelt i Kommuneplan for Øvre Eiker, med underliggende temaplaner for de ulike 
tjenesteområdene. 
 
Økonomiplanen for 2018 – 2021 peker ut følgende fire hovedstrategier: 

 Medarbeidere som mestrer 

 Hva er viktig for deg? 

 Ett lag for god oppvekst 

 Livskraftige steder 

Det er dessuten politisk enighet om at Øvre Eiker kommune skal være Buskeruds mest 

næringsvennlige kommune. 

Kommunikasjon handler også om ledelse. Det er utarbeidet plattform for ledelse i Øvre Eiker, 

visualisert gjennom Lederplakaten. Kommunens visjon og verdisett ligger i arbeidsgiverpolitikken 

(Arbeidsgiverpolitisk plattform - AGP). 

Kommunen har også utarbeidet retningslinjer for bruk av sosiale medier. 

En god kommunikasjonsstrategi, med tilhørende konkrete tiltak, er et svært viktig verktøy både for 
å formidle, men også for å realisere kommunestyrets prioriterte visjoner, mål og vedtak. 
 
Øvre Eiker kommune må samtidig forholde seg til flere lovverk i arbeidet med omdømme og 
kommunikasjon: 
 

 Grunnloven §100 

 Menneskerettsloven 

 Kommuneloven 

 Offentleglova 

 Forvaltningsloven 

 Plan – og bygningsloven 

 Ny personvernlovgivning (GDPR 2018) 

 Særlover for tjenesteområdene 
 

Roller i kommunikasjonsarbeidet  

Pressehenvendelser som gjelder Øvre Eiker kommunes overordnede mål, strategier og 
budsjettsaker, skal håndteres av administrativ ledelse, herunder rådmannen, økonomisjef eller 
kommunalsjefer, der disse er gitt myndighet. Ansatte som er spesialister på sitt fagområde, kan 
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uttale seg i saker der de er gitt myndighet til det av sin nærmeste leder. 
Kommunikasjonsavdelingen kan bistå med faglig rådgivning og uttale seg når det er nødvendig. 
 
Kommunikasjonsavdelingen er operativt ansvarlig for hjemmesidene og har det daglige ansvaret for 
intern og ekstern kommunikasjon i kommunen. Kommunikasjonsavdelingen skal orienteres om 
henvendelser fra pressen og ved uttalelser som gjelder kommunen som organisasjon til media, 
samt orienteres så tidlig som mulig i saker der det er sannsynlig at pressen vil engasjere seg. Videre 
skal det rutinemessig orienteres om planlagt mediedekning og eksterne kommunikasjonstiltak. 
Kommunikasjon i forbindelse med beredskap, skal håndteres av kriseledelsen, i samsvar med plan 
for krisekommunikasjon. 
 

TEMA: OMDØMME 
Omdømme kan defineres slik: “Summen av oppfattelser som ulike grupper har av en virksomhet 
eller et sted”. Attraktivitet er et satsningsområde i Kommuneplan 2015-2027.  
 
Øvre Eiker kommunes arbeid med omdømme omfatter to dimensjoner: 

 Øvre Eiker som et sted å bo, jobbe og besøke 

 Organisasjonen Øvre Eiker kommune som samfunnsutvikler, forvaltningsmyndighet, 
tjenesteyter og arbeidsgiver 
 

Denne planen fokuserer på den andre dimensjonen: Øvre Eiker kommune som organisasjon. Hvilke 
strategiske grep må gjøres for å utvikle kommunens omdømme, sett i lys av de ulike rollene? 
Kommunens omdømme påvirkes hver eneste dag. Først og fremst gjennom de tusenvis av 
kontaktpunktene som oppstår mellom kommunens ansatte og innbyggere, næringsliv og andre 
eksterne aktører. Omdømmet handler i stor grad om forventningsavklaring, at den enkeltes 
forventninger står i stil med den faktiske opplevelsen. 
 
Dagens situasjon  

Å skape eller bygge et godt omdømme handler om de metoder eller virkemidler vi tar i bruk for å 
bygge relasjoner til andre. Kommunens omdømme bestemmes blant annet av hva de ansatte gjør 
og sier. Dette understreker viktigheten av at det er sammenheng mellom hvem vi sier at vi er og 
hvem vi faktisk er. 
 
Omdømmebygging skal være en rød tråd gjennom kommunikasjonsarbeidet i Øvre Eiker kommune. 
Dette innebærer blant annet en bevissthet i vinkling av all kommunikasjon, både internt og 
eksternt, for å påvirke hvordan kommunen kan oppfattes. Å løfte frem de gode historiene, både i 
egne kanaler og i eksterne media, er trolig av stor betydning for kommunens omdømme. Publikum 
må også oppfatte informasjonen som tilgjengelig og brukervennlig, uansett kanal.  
 

Mål og tiltak 

Overordnet mål: 

Kommunens kommunikasjon skal være inviterende, imøtekommende og respektfull. Øvre Eiker skal 
også oppfattes som en kommune som i viktige saker inviterer aktivt og bredt til dialog og 
konsultasjon. 
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Kommunens omdømme som samfunnsutvikler 

Slik vil vi ha det:  
Kommunen oppleves som en retningsgivende og stimulerende kraft i arbeidet med å øke Øvre 
Eiker-samfunnets attraktivitet. 
 
Slik oppnår vi det: 
Kommunen skal synliggjøre følgende områder: 

 Kommunens rolle som tilrettelegger og partner for næringslivet 

 Kommunale planer og medvirkningsprosesser i planarbeidet 

 Utvikling av områder for næringsetablering og boligbygging 

 Kommunale tjenester som involverer sine brukere i planlegging, gjennomføring og 
evaluering 

Kommunens omdømme som forvaltningsmyndighet 

Slik vil vi ha det: 
Kommunen oppleves som effektiv og serviceorientert i saksbehandlingen. 
 
Slik oppnår vi det: 

 Kommunen skal møte folk med utgangspunkt i deres situasjon, perspektiv og ressurser 

 Behandlingstid og god kvalitet skal vektlegges i saksbehandlingen 

 Saksbehandlingen skal kjennetegnes av god dialog og klart språk 

 Kommunen skal gjøre saksbehandlingen så enkel og brukervennlig som mulig 

 Kommen skal legge til rette for enkel klageadgang  
 

Slik vil vi ha det: 
Kommunen oppleves som en forutsigbar og profesjonell leverandør av tjenester. 
 
Slik oppnår vi det:  

 Synliggjøre viktigheten av langsiktig planlegging av tjenestene for å gi innbyggere, brukere 
og ansatte størst mulig forutsigbarhet 

 Kommunen skal systematisk samle og bruke innbyggernes erfaringer til utvikling 

 Kommunen skal være nytenkende og innovativ i sitt arbeid med å forbedre tjenestene 

Kommunens omdømme som arbeidsgiver 

Slik vil vi ha det: 
Øvre Eiker kommune er et attraktivt sted å jobbe. 
 
Slik oppnår vi det: 

 Kommunen skal markedsføre bredden av spennende stillinger og oppgaver 

 Kommunen skal synliggjøre at de ansatte utgjør en forskjell for enkeltmennesker og Øvre 
Eiker-samfunnet 

 Kommunens visjon og strategier skal formidles aktivt overfor eksisterende og potensielle 
arbeidstakere 
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 Arbeidsmiljøet skal preges av trivsel og meningsfulle arbeidsoppgaver, slik at de ansatte er 
gode ambassadører 

 Kommunen skal synliggjøre at det jobbes langsiktig og strategisk med arbeidsgiverpolitikken 

 Både medarbeidere og ledere skal gjøres bevisste på at de er synlige rollemodeller og 
ambassadører for Øvre Eiker kommune gjennom utførelsen av sitt arbeid 

TEMA: KOMMUNIKASJON 

Alle mennesker må forholde seg til en enorm mengde informasjon hver dag. Det er derfor 
avgjørende at Øvre Eiker kommune er bevisst på hvordan man skal nå frem med sitt budskap. 
Forventningene om å få tilgang på informasjon raskt og i ulike kanaler fortsetter å øke. Kommunen 
må forvente at det vil komme til dels store endringer i hvordan mennesker i et moderne 
mediesamfunn mottar og bruker informasjon. I enda større grad enn før, vil folk forvente å ha en 
personlig dialog med kommunen. 

Mål og tiltak 
Overordnet mål: 
Informasjonen fra kommunen skal gi innbyggerne best mulige forutsetninger for å bruke 
kommunens tjenester, ha dialog med kommunen og engasjere seg i demokratiske prosesser. 
 
Kommunikasjon 

Slik vil vi ha det: 
Kommunens informasjon er tilpasset målgruppene, og kommunen kommuniserer med publikum via 
flere kanaler. 
 
Slik oppnår vi det: 

 Innbyggerne og annet publikum skal ha et reelt digitalt førstevalg for dialog med 
kommunen, der det er hensiktsmessig 

 Kommunen skal informere aktivt om bruk av løsninger for selvbetjening og innsyn, samt 
muligheter for påvirkning av ulike prosesser 

 Kommunens nettsider skal være den viktigste informasjonskanalen, innholdet skal være 
oppdatert, og nettstedet skal fremstå som tidsriktig og brukervennlig 

 Kommunen skal jobbe aktivt for å få mest mulig (positiv) omtale i tradisjonelle medier (for 
eksempel aviser). Annonsering skal benyttes der dette er påkrevd eller hensiktsmessig 

 Kommunen skal være åpen og aktivt legge til rette for at media får tilgang til informasjon 
om kommunens virksomhet 

 Nye eller alternative kommunikasjonskanaler skal vurderes fortløpende 

 Kommunen skal være aktiv og tilgjengelig i ulike sosiale medier 

Klart språk og visuell profil 

Slik vil vi ha det: 
Informasjon fra kommunen har en form som gjør den lett forståelig og lett gjenkjennelig. 
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Slik oppnår vi det: 

 Informasjon fra kommunen skal være relevant, kortfattet og enkel å forstå 

 All informasjon skal være etterrettelig og presis 

 Særlig viktig informasjon skal gjøres tilgjengelig på flere språk 

 Bruk av felles grafisk profil (designmanualen) skal gjøre det tydelig at Øvre Eiker kommune 
er avsender, uansett hvilken del av kommunen som informerer og uansett type informasjon 

Kompetanse 

Slik vil vi ha det: 
Ansatte og ledere er bevisste på betydningen av god kommunikasjon. 
 
Slik oppnår vi det: 

 God kommunikasjonsfaglig kompetanse skal vektlegges for å møte utfordringene i et 
mediesamfunn som er i rask endring 

 Høyt presisjonsnivå, respekt for budskapets mottakere og åpenhet skal ligge til grunn for 
kommunikasjonsarbeidet 

 Kommunikasjonsrådgiver skal tidlig inn som rådgiver i saker som kan resultere i mye 
mediedekning, eller som har stor betydning for de ansatte 
 

Internkommunikasjon 

Slik vil vi ha det: 
God internkommunikasjon gjør det lettere for alle kommunens ansatte å holde seg orientert, dele 
kompetanse og bidra til et godt arbeidsmiljø.  
 
Slik oppnår vi det:  

 Intern kommunikasjonsflyt skal ha høy prioritet 

 Den enkelte ansatte er ansvarlig for å holde seg oppdatert innenfor sitt eget fagfelt 

 Intranett skal være hovedkanal for informasjons- og kompetansedeling mellom alle 
kommunens medarbeidere 

 Kommunikasjonsarbeidet skal ha fokus på delingskultur og læringsarenaer 
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ØVRE EIKER KOMMUNE 
 

Saksbeh.: Tove Andersen 
Saksmappe: 2018/221 - 1658/2018 
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Arbeidsgiverinnspill - Strategikonferanse 2018.  Saksordfører: Hans 
Kristian Sveaas 
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
16/18 Formannskapet 07.02.2018 
 Kommunestyret  
 
 
 
Saksopplysninger/vurderinger 
Debattheftet 2018 
 
I Debattheftet presenteres det økonomiske grunnlaget for Hovedtariffoppgjøret 2018, og KS ber om 
innspill til fordeling av den disponible rammen. I tillegg stilles det spørsmål om pensjon, mulig 
reforhandling av IA-avtalen og hvordan KS skal forholde seg til statlige pålegg om 
bemanningsnormer og kompetansekrav.   

1. Hovedtariffoppgjøret 2018 

I 2018 er det hovedtariffoppgjør. Det kan forhandles om hele Hovedtariffavtalen (HTA), og det 
gjennomføres samtidig sentralt lønnsoppgjør.  Hovedtariffavtalen er et sentralt virkemiddel for at 
kommuner og fylkeskommuner skal kunne levere tjenester av god kvalitet.  
 
Hvis partene ikke kommer til enighet under forhandlingene, går oppgjøret til mekling. Dersom det 
ikke oppnås enighet i meklingen kan det bli streik. 
 
KS har som arbeidsgiverorganisasjon fått fullmakt til å inngå sentrale tariffavtaler på våre vegne. 
Det er Hovedstyret i KS som vedtar forhandlingsmandatene for forhandlingene. I henhold til KS 
vedtekter skal Hovedtariffavtalen vedtas gjennom uravstemning hos medlemmene når 
forhandlingene er ferdig. Særavtaleforhandlinger godkjennes gjennom vedtak i KS Hovedstyre. 

KS har nå sendt ut årets debatthefte for å sikre bred forankring hos medlemmene gjennom politiske 
prosesser i hver kommune og fylkeskommune og på de fylkesvise strategikonferansene.  

Kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret i kommune, og rådmannen legger derfor 
frem problemstillingene og spørsmålene i debattheftet til politisk behandling. 

De økonomiske rammene 
Etter nesten tre år med nedgangskonjunktur har veksten i norsk økonomi tatt seg noe opp, og det 
ventes en moderat reallønnsvekst i 2018. KS bidrar gjennom det inntektspolitiske samarbeidet til et 
ansvarlig lønnsoppgjør der resultatet i frontfaget legges til grunn.  
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Resultatet av mellomoppgjøret i 2017 gjør at en god del av rammen for lønnsoppgjøret i 2018 
allerede er brukt. Virkningstidspunkt for tillegg i 2017 sammen med anslått lønnsglidning bidrar til 
at om lag 1,8 prosent av årslønnsveksten er bundet opp før forhandlingene starter.  
 
Den disponible rammen kan brukes til ett eller flere økonomiske elementer. Det er vanligvis 
generelt lønnstillegg, midler til lokale forhandlinger og regulering av andre godgjøringer f.eks 
kvelds- og helgetillegg. Det må vurderes om midlene som er til disposisjon i årets oppgjør vil gi 
muligheter til å benytte alle tre elementer.  

Pensjon 
Det arbeides for tiden med å få på plass endringer i offentlig tjenestepensjon og AFP (avtalefestet 
pensjon). Arbeids- og sosialministeren leder arbeidet fordi det berører både statlig og kommunal 
sektor. I staten er tjenestepensjonsordningene lovhjemlet og kan dermed endres av Stortinget, mens 
tjenestepensjonsordningene i KS’ tariffområde er hjemlet i Hovedtariffavtalen og endringer må 
gjennomføres gjennom forhandlinger. Det blir derfor viktig følge arbeidet med pensjonsreformen 
utover vinteren for eventuelt å kunne bringe det inn i hovedtariffoppgjøret.  
 
KS har som mål for tilpasningene i ny offentlig tjenestepensjon at ordningene skal oppleves som 
gode og trygge og dermed bidrar til styrket rekruttering.  Det blir viktig med mer forutsigbare 
pensjonsutgifter for arbeidsgiverne og begrensninger i kostnadsveksten. 

2. IA-avtalen – reforhandling? 

IA-avtalen ble inngått mellom arbeidslivets parter og staten i 2001, for å bidra til redusert 
sykefravær, øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne og heve eldre 
arbeidstakeres avgangsalder.  Siden 2001 har det samlede sykefraværet i Norge gått ned, og det er 
utviklet flere virkemidler og regelendringer på nasjonalt nivå for å bidra til reduksjon av 
sykefraværet. 

I kommunesektoren har fraværet økt i samme periode, fra 8,4 til 9,6 prosent. Det vil si at ca 1 av 10 
er borte fra jobb hver dag på grunn av sykdom. Sykefraværet er spesielt høyt i enkelte kommunale 
tjenesteområder, som helse- og omsorg og barnehager.  Det er imidlertid store forskjeller i 
sykefraværet mellom kommuner.   

14,5 pst av de ansatte i kommunal sektor oppgir å ha redusert funksjonsevne. Dette er høyere enn 
for staten og privat sektor. Avgangsalderen i kommunal sektor har imidlertid økt og er nå 63,9 år 
mot 61,5 år i 2001. 

IA-avtalen har vært reforhandlet flere ganger og nåværende avtale utløper ved utgangen av 2018. 

KS ønsker innspill fra medlemmene særlig om hva som kan være hensiktsmessig samarbeidsformer 
og tiltak for å redusere sykefraværet og inkludere flere i arbeid.  

3. Hvordan møte forslag om bemanningsnormer og kompetansekrav? 

KS spør i debattheftet om hvordan de på vegne av medlemmene skal forholde seg til nye forslag til 
bemanningsnormer og kompetansekrav. Bakgrunnen er flere lovkrav og forslag knyttet til 
bemanning og kompetanse.  

Bindende krav på virksomhetsnivå vil kunne begrense lokaldemokratiets og arbeidsgivers 
handlingsrom. KS viser også til usikkerhet knyttet til om kommunen kompenseres økonomisk fullt 
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ut ved innføring av slik normer.  I noen tilfeller vil innføring av bemanningsnormer på et område 
innebære at man må omprioritere fra andre tjenesteområder.  

Særlig aktuelt er diskusjonen om lærertetthet og kompetansekrav i skole og den foreslåtte 
bemanningsnormen i barnehage.  

4. Spørsmål til debatt 

I debattheftet for 2018 stilles det fire spørsmål. 

1. Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks generelle tillegg, lokal pott eller andre godtgjøringer) 
skal prioriteres innenfor den disponible rammen? 

2. Er det andre temaer eller målsettinger KS bør ta med seg i det videre arbeidet med ny 
offentlig tjenestepensjon? 

3. Hva skal være KS sin posisjon i drøftinger om videre samarbeid om et inkluderende 
arbeidsliv? 

a. Hvordan kan et videre samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet 
bidra til å stimulere til nytenkning og ny giv i arbeidet med å redusere sykefraværet 
og inkludere flere i arbeid? 

b. Hvordan bør et videre samarbeid på nasjonalt nivå innrettes for å bidra til økt 
måloppnåelse i kommunal sektor? 

c. Hvilke andre modeller enn et videre nasjonalt samarbeid kan være nødvendig for å 
oppnå målet om redusert sykefravær o et mer inkluderende arbeidsliv i kommunal 
sektor? 

4. Hvordan bør KS forholde seg til nye forslag til bemanningsnormer og kompetansekrav? 
a. Bør KS kunne akseptere nye forslag til bindende bemanningsnormer og/eller 

kompetansekrav under visse forutsetninger? I så fall, hvilke? 
b. Bør KS i stedet peke på andre virkemidler for å ivareta de nasjonale hensynene som 

ligger bak forslag om bemanningsnormer og kompetansekrav? I så fall, hvilke?  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Debatthefte kan leses på 
http://www.ks.no/contentassets/184e492288a640688220732e972622fa/debatthefteks2018.pdf 
 
Rådmannens anbefaling 
Rådmannens ledergruppe har to ganger drøftet saken og kommer med følgende anbefaling 
vedørende ovennevnte spørsmål. 

1. Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks. generelt tillegg, lokal pott eller andre godtgjøringer) 
skal prioriteres? 

a) Øvre Eiker kommune ønsker lokal pott. 
b) Større helgetillegg til de som påtar seg å jobbe flere vakter lørdag/søndag (mer enn 

tredjehver helg) - intenciv til bedre heltidskultur og økt kvalitet i tjenesten.  
c) Gi de lokale parter større frihet til å definere og tilpasse lederstrukturen til HTA 

stillingskoder. Uheldig med så rigid definisjon m h t ledere i kapittel 3.4.3.  
d) Modernisering av HTA § 12 – Lønnsansiennitet; må tilpasses dagens samfunn, kommunens 

behov og effektivisering. 

http://oek-ephweb01/ephorte5web/
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e) Det er ønskelig med jevnere økning i lønn ved lønnstillegg for ansiennitet (jevne ut 
kronetilleggene). Det vil være hensiktsmessig å øke startlønna til kompetansegruppene, for å 
bidra til at kommunesektoren skal bli mer attraktiv for unge arbeidssøkere.  Det er ikke 
ønskelig med økning av garantilønn ved 16 år.  Erfaringer viser at det er viktig å synliggjøre 
at de ansatte har høyere lønn enn garantilønn/minstelønn.  Det er behov for økt avstand 
mellom ufaglært og faglært for å motivere ufaglærte til å ta fagbrev. Det er også viktig å øke 
avstanden mellom faglært og de med tre-årig høgskoleutdanning for å bidra til å motivere 
våre ansatte til å øke sin formalkompetanse. 

f) Rekrutteringstiltak – gi åpning for at det kan inngås avtaler som et rekrutteringstiltak 
uavhengig av fremtidige tillegg for ansiennitet. Dagens ordning skaper uheldige 
lønnsforskjeller og er lønnsdrivende.   

g) Uheldig konsekvens av nytt lønnssystem oppstår ved omplassering j f HTA 3.4, dvs at 
medarbeider får beholde lønn med påslag av sentrale tillegg.  Dette skaper store 
lønnsforskjeller, som med årene vil øke.  Ordningen oppleves urimelig for kollegaer med 
samme type stilling og arbeidsoppgaver.  Bidrar til uro og uheldig lønnspress.  Nødvendig å 
få endret bestemmelsen som medfører at lønnsforskjellen over tid minskes - ikke øker. 
Alternativt at en får beholde lønn for en periode.  

h) Ønskelig å se den økonomiske rammen i alle lønnskapitler under ett, slik at kommunens 
behov kan være styrende for fordelingen av pengene og ikke kapitel -tilhørighet. Det må 
jobbes både lokalt og sentralt med å få aksept for individuell vurdering.  Det er lite 
hensiktsmessig at det lokalt fremmes gruppekrav/ lik avlønning til alle ansatte da dette 
ivaretas ved sentrale forhandlinger. 

i) Ubekvemstilleggene bør ikke utbetales eller justeres ned ved pensjonistavlønning.   
 

2. Er det andre temaer eller målsetninger KS bør ta med seg i ny offentlig tjenestepensjon? 

Det er først og fremst viktig å få en avklaring på pensjonsspørsmålet. Øvre Eiker kommune slutter 
seg til KS sin målsetting. 

a) AFP i offentlig og privat sektor må samkjøres. 
b) Særaldersgrensene må gjennomgås og følge samfunnsutviklingen og teknologiske utvikling.  

De kan ikke stå stille når aldersgrensen generelt økes.  Det må være innholdet i stillingen pt 
som er førende, ikke stillingskoden.  D v s lokale vurderinger og ingen automatikk.   

c) Pensjon må understøtte arbeidslinjen. 
d) 85-årsreglen bør bortfalle.  Dette er en kompleks ordning.  Medarbeiderne har mulighet til å 

gå av med AFP. 
 
3. Hva skal være KS sin posisjon i drøftinger om videre samarbeid om et inkluderende 
arbeidsliv? 

a) Det er behov for å tenke nytt for å få en bærekraftig velferdsstat. 
b) Samarbeidet/dialogen mellom arbeidsgiver, lege, eventuelt andre behandlingsinstitusjoner, 

den som er syk og NAV må få et mye sterkere fokus. Øvre Eiker kommune modellerer et 
slikt samarbeid. Dette krever: 

 Tydeliggjøring av medvirkningsplikt fra den ansatte – bevisstgjøring m h t 
arbeidslivets spilleregler.   

 Kompetanse i HR og i linjeledelse 
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 Behandlingsapparatet og NAV må se både arbeidstaker (den syke) og arbeidsgiver – 
behandlingsapparatet og NAV kan ikke ensidig opptre som “advokat” for den syke.  
NAV må i større grad og tidligere gå inn å bidra til jobbmobilitet når ansatte ikke har 
arbeidsevne. NAV må være en aktiv støttespiller for å oppmuntre den sykemeldte til 
endring og å finne løsninger utenfor kommunen. 

c) Viktig å skille mellom kommunen som arbeidsgiver og kommunen som en samfunnsaktør. 
Arbeidsmiljølovens regler må ha forrang før tiltak settes i verk for personer som ikke er 
ansatt i kommunen.  Kommunen er i et krysspress mellom egne ansatte – andre 
brukergrupper. Kvalitet på tilbudet til innbyggerne må være førende.    

d) Organisering/bemanning ved NAV- avdeling som ivaretar sykemeldte/ personer på 
arbeidsavklaringspenger er ikke i takt med kommunens behov.  Staten må prioritere 
annerledes. For få ressurser benyttes og ansvaret skyves over på kommunen som 
arbeidsgiver.   

e) NAV må ha flere utprøvingsarenaer (utenom kommunen) hvor ansatte tidlig kan få vurdert 
sin restarbeidsevne.  

4. Hvordan bør KS forholde seg til nye forslag til bemanningsnormer og kompetansekrav? 

Øvre Eiker kommune er ikke for bemanningsnormer. Slike normer fungerer som en hemsko for 
lokale prioriteringer og for mulighet for arbeidsgiver til å finne gode løsninger. 

Vi viser til Perspektivmeldingen.   

Begrunnelse 
Det er viktig at politisk og administrativ ledelse drøfter strategi og benytter påvirkningsmuligheten 
og sender signaler til KS, slik at de kan ivareta kommunens interesser som arbeidsgiver.  
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ØVRE EIKER KOMMUNE 
 

Saksbeh.: Nina Sollie 
Saksmappe: 2017/6020 - 2228/2018 
Arkiv: A10 
 

 

Gjennomføring av skjerpet pedagogkrav i barnehagene. 
Saksordfører: Lars Geir Mortensen / Anne Hov Hilleren 
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
3/18 Fagkomite 2: Oppvekst 06.02.2018 
3/18 Partsammensatt-utvalg 07.02.2018 
17/18 Formannskapet 07.02.2018 
8/18 Rådet for funksjonshemmede 01.02.2018 
 Kommunestyret  
 
 
 
Saksopplysninger/vurderinger 
Fra 1. august 2018 blir pedagognormen i barnehagen skjerpet. Da skal det være minst én 
pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. 
 
§ 1. Norm for pedagogisk bemanning 
Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning. 

Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 
14 barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Barn 
regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år. 

Styrerens tid til administrasjon og ledelse skal ikke inngå i beregningen av normen for pedagogisk 
bemanning. 

I barnehager der over halvparten av barna har avtalt kortere oppholdstid enn seks timer per dag, skal 
omregnede heltidsplasser legges til grunn i beregningen av normen for pedagogisk bemanning etter 
andre ledd. 

 
Denne forskriftsendringen gjelder både kommunale og ikke-kommunale barnehager. I beregningen 
av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2018 er det lagt inn et tilskudd for å øke den 
pedagogiske bemanningen i de private barnehagene. 
Det er gitt et rammetilskudd til kommunen som dekker noe av kostnaden til den økte 
pedagogbemanningen i barnehagene. Om lag 2/3 av tilskuddet går til private barnehager og 1/3 til 
kommunale. Antall plasser samlet i private barnehager er høyere enn i kommunale barnehager.  
 
En foreløpig beregning av det økte behovet for antall pedagoger i de kommunale barnehagene viser 
at det med dagens barnegruppe er behov for å tilsette 7 nye pedagoger. 
Rådmannen ønsker allerede nå å lyse ut stillinger for å rekruttere pedagoger med kompetanse til å 
jobbe som pedagogisk leder i barnehage fra 1.august 2018. 
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Et økt antall pedagoger vil styrke grunnbemanningen i de kommunale barnehagene. I løpet av våren 
vil Stortinget også behandle saken om norm for grunnbemanning i barnehager. Dersom denne 
normen fastsettes slik den ble foreslått i høringen vil den generere et behov for om lag 2 assistent-
/fagarbeiderstillinger, i tillegg til pedagogstillingene. Det vil bli foretatt en ny beregning av behovet 
for ansatte når vedtaket om eventuell norm foreligger og ny barnegruppe fra høsten 2018 er klar. 
 
For 2018 er kostnaden ved økt pedagogbemanning beregnet til om lag 2,1 mill (5 måneder). Det vil 
ikke være behov for økt ramme i 2018, da tilskudd i rammeoverføringen og bruk av avsatt fond vil 
dekke den økte kostnaden. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
Rådmannens anbefaling 
Det opprettes 7 nye stillinger som pedagogisk leder i kommunale barnehager fra 01.08.18, jmf 
forskrift om pedagogisk bemanning i barnehagene.  
 
Begrunnelse 
Forskrift om pedagogisk bemanning (Lov om barnehager) er revidert og har fått en skjerpet 
pedagognorm i barnehagene fra 01.08.18. Barnehagene i Øvre Eiker skal søke å oppfylle lovkravet 
om pedagogisk bemanning til enhver tid. 
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ØVRE EIKER KOMMUNE 
 

Saksbeh.: Nina Sollie 
Saksmappe: 2018/657 - 1936/2018 
Arkiv:  
 

 

Organisering av vikartjeneste i kommunale barnehager. 
Saksordfører: Niclas Tokerud 
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
2/18 Fagkomite 2: Oppvekst 06.02.2018 
4/18 Partsammensatt-utvalg 07.02.2018 
18/18 Formannskapet 07.02.2018 
5/18 Rådet for funksjonshemmede 01.02.2018 
 Kommunestyret  
 
 
 
Saksopplysninger/vurderinger 
 
Bakgrunn for saken 
I de kommunale barnehagene er det behov for å sette inn vikar dersom det er høyt fravær på 
enkeltdager og ved langtidsfravær. Det er også tidvis behov for å sette inn vikar ved avvikling av 
ferie. I mange år er det benyttet egne vikarer som det har blitt ringt etter når det har vært behov og 
som da har blitt lønnet på timebasis. Mange av de faste vikarene har blitt benyttet i flere år og har 
opparbeidet seg en rett til fast stilling ihht arbeidsmiljøloven. De som har opparbeidet seg en slik 
rett fikk tilbud om fast stilling vår/sommer 2017. De fikk da en tilsetting som gir arbeidsgiver rett til 
en fleksibel bruk av den ressursen disse representerer. 
 
Høsten 2017 var de fleste av disse ansatte disponert til vikariater og tildelte ressurser til 
barnehagene. 3 av de kommunale barnehagene har over tid hatt et relativt stort fravær blant sine 
ansatte, noe som genererer behov for bruk av vikarer i stor grad. De barnehagene som har lavt 
fravær vil også ha behov for vikar av og til.  
 
Innkjøpssamarbeidet i Buskerud, Telemark og Vestfold har inngått en avtale med 3 leverandører om 
å levere vikartjeneste til skole og barnehage, hvor den ene leverandøren har et fortrinn før de andre. 
Denne tjenesten er benyttet ved behov for vikarer hele høsten 2017. Det viser seg etter hvert at 
denne tjenesten ikke alltid klarer å levere vikar når våre barnehager har behov for vikar. 
Barnehagene opplever også stadig nye vikarer, noe som er svært uheldig i arbeidet med å etablere 
gode relasjoner og tilknytning for barn i førskolealder. En del av vikarene har ei heller fått 
nødvendig opplæring for å jobbe i barnehage, slik det vurderes av våre barnehager. Den totale 
kvaliteten på den vikartjenesten som leveres vurderes av rådmannen til å være for lav til at det 
utelukkende anbefales å benytte vikarbyrå ved behov for vikarer i barnehagene. Rådmannen 
vurderer derfor muligheten til å organisere og administrere vikartjenesten innenfor egne rammer – 
som hovedregel. 
 
Status 
I 2017 viser regnskapet at det ble benyttet vikartjenester for i overkant av 4 mill. Refusjon sykelønn 
utgjorde samme året totalt 3,3 mill. Budsjett vikarer ble i 2017 satt til ca 1,4 mill. Det vil være 
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mulig å organisere en “vikarbank” som vil kunne levere en betydelig tjeneste innenfor den 
kostnadsrammen som regnskap 2017 viser.  
 
Det er samtidig et mål at sykefraværet må ned samlet sett for barnehagene. Dette jobbes det 
kontinuerlig med. 
 
 
Forslag til videre organisering 
Rådmannen foreslår som tidligere nevnt å organisere hovedbehovet for vikarer til barnehagene ved 
å ha egne fast ansatte vikarer i en egen “vikarbank”. Ordningen kan administreres av en av styrerne 
i de kommunale barnehagene, og vil da ikke gi økte administrasjonskostnader. Det vil heller ikke 
generere behov for økt ramme til barnehagene, men det vil generere behov for å ansette et antall 
vikarer fast for å dekke hovedbehovet for vikarer i barnehagene. For å dekke “toppene” i fraværet 
vil det fortsatt være aktuelt å benytte tjenestene som vikarbyråene tilbyr. 
 
Det vil fortsatt være slik at barnehagene vil måtte klare seg uten vikar en del dager ved 
korttidsfravær. 
 
Den styreren som administrerer vikarordningen vil få myndighet til å vurdere behovene som meldes 
og disponere de vikarene som er til rådighet til enhver tid. Det vil bli utarbeidet rutiner for 
barnehagene vedr organiseringen. Dersom det i perioder vil være ledig kapasitet i “vikarbanken” 
kan vikarene også benyttes ved fravær i SFO-ordningene. 
 
Øvre Eiker deltar i et prosjekt om heltidskultur, hvor målet er å se seksjonene på tvers i forhold til å 
øke stillingene til de som jobber uønsket deltid. Når stillingene i vikarbanken lyses ut vil en ha 
fokus på å vurdere om en har kvalifiserte ansatte som kan vurderes i vikarbanken. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
Rådmannens anbefaling 
Rådmannen anbefaler å etablere en egen “vikarbank” og administrere vikarordningen i barnehagen 
innenfor egne rammer ved å ha ansatte i Øvre Eiker kommune til å dekke det største vikarbehovet.  
 
Begrunnelse 
Organisering og administrering av egen vikarordning vil øke kvaliteten og stabiliteten i 
barnehagene når de har behov for vikarer. Egne vikarer vil delta i kommunens kompetanseheving 
og veiledning som tilbys barnehageansatte. Kvaliteten for det enkelte barnet vil øke. 
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ØVRE EIKER KOMMUNE 
 

Saksbeh.: Christer Best Gulbrandsen 
Saksmappe: 2017/10608 - 1902/2018 
Arkiv: 033 
 

 

B-sak: Ny modell for innbyggerråd 
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
9/18 Fagkomite 3: Næring-, miljø og kultur 06.02.2018 
19/18 Formannskapet 07.02.2018 
3/18 Eldreråd 01.02.2018 
 Kommunestyret  
 
 
 
Saksopplysninger/vurderinger 
Medvirkningsstrategien sier at vi skal ha enkle og tydelige strukturer med råd og utvalg. 
Råd/medvirkningsstrukturer for ulike befolkningsgrupper skal ha klart definert rolle i politiske 
beslutningsprosesser, valgordning som involverer bredest mulig, kompetent og koordinert 
sekretariatsbistand og opplæring. Rådmannen legger i denne saken fram forslag til hvordan dette kan 
se ut for å få tilbakemeldinger før endelig forslag kommer. 
 
Rådmannen foreslår at kommunen skal holde seg med fire råd som heretter blir kalt “innbyggerråd”: 

 Eldreråd (lovpålagt) – 6 medlemmer, 6 vara 
 Råd for funksjonshemmede (lovpålagt) – 6 medlemmer, 6 vara 
 Ungdomsråd (blir lovregulert, men ikke pålagt) – 12 medlemmer, 12 vara 
 Innvandrerråd – 5 medlemmer, 5 vara 

 
Rådmannen har lagt fram en tidligere utgave for disse rådene på et dialogmøte 3. januar, og har fått 
innspill til endringer. Forslagene her har med en del av innspillene, men ikke alle. Vedlagt er et brev 
til rådene med oppsummering av innspillene. Når politikerne har gitt sine tilbakemeldinger i denne 
saken vil Rådmannen sende et nytt forslag på høring til rådene før Rådmannen legger fram forslag til 
vedtak. 
 
Vedlegg 
1 Tilbakemeldinger fra dialogmøte med innbyggerrådene 03.01.2018 
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Rådmannens innspill til drøfting 
Hva tenker dere om følgende forslag? 

 Innbyggerrådene skal ha faste møter på torsdagene før fagkomitémøtene.  

 Rådsmedlemmene skal ha møtegodtgjørelse for de samme tingene som politikere. 

 Sakslistene har en del 1, som Rådmannen setter opp, og en del 2, som rådsleder setter opp. 
Rådene kan ikke pålegge administrasjonen oppgaver, men kan komme med forespørsler. 

 Rådmannen bør ta med rådene tidlig i prosesser, for eksempel med egne B-saker kun for 
rådene. 

 Rådene skal få samme saksframlegg som går til politikerne, men de som går til rådene skal 
være lettfattelig skrevet, og ha et kort sammendrag først i saken. 

 Rådene kan påta seg andre oppgaver, men må da opptre på egne vegne og for egen regning, 
hvis ikke kommunen bestemmer noe annet. 

 Rådene skal velges ved at det sekretariatet arrangerer valgmøter. Valgmøtene skal ha politisk 
verksted som kommer med forslag til hva rådene skal mene, og skal vedta forslag på 
representanter gjennom skriftlig valg. Den som får flest stemmer er valgt. Kommunestyret må 
godkjenne valget. Når det er nødvendig på grunn av lovverket, skal kommunestyret justere 
valget gjennom loddtrekning. Organisasjoner som etter lovverket skal ha forslagsrett skal 
fremme forslagene sine på valgmøtene.  

 Ungdomsrådet skal velges på valgmøter på hvert sted som har et grendeutvalg. Det skal være 
valgmøte i august/september hvert år, som skal velge én representant og én vara for to år. Da 
får hvert sted 2 medlemmer i rådet, men som overlapper. Første gang må det velges for både 1 
og 2 år på hvert sted. Det skal være én fra hvert kjønn fra hvert sted. Alle innbyggere som er 
fra og med 13 og til og med 18 år kan stemme og kan velges. Hvert møte skal komme med to 
forslag til ungdomsrådets handlingsprogram, og så skal ungdomsrådet velge maks 6 punkter 
som sitt program. Dette skal de presentere for kommunestyret, som skal kunne stille spørsmål, 
debattere og kunne be Rådmannen utrede en eller flere av sakene. 

 Innvandrerrådet skal velges på felles valgmøte for hele kommunen for 2 år av gangen. 
Valgmøtet skal være i august/september. Alle som er innbyggere i Øvre Eiker og 15 år eller 
eldre kan stemme og bli valgt, men over halvparten av rådet må være født i utlandet med to 
utenlandskfødte foreldre. Valgmøtet må velge minst to representanter fra hvert kjønn. 
Valgmøtet skal komme med forslag på inntil 6 punkter som handlingsprogram for 
innvandrerrådet. 

 Eldrerådet skal velges på valgmøter på hvert sted som har et grendeutvalg. Valgmøtet skal 
være i august/september i valgår. Alle pensjonistforeninger i kommunen har forslagsrett. Alle 
som er innbyggere i Øvre Eiker og 15 år eller eldre kan stemme og bli valgt, men over 
halvparten av rådet må være alderspensjonister, og det må være tre av hvert kjønn, hvis mulig. 
Hvert møte skal komme med to forslag til eldrerådets handlingsprogram, og så skal eldrerådet 
velge maks 6 punkter som sitt program. 

 Råd for funksjonshemmede skal velges på felles valgmøte for hele kommunen. Valgmøtet skal 
være i august/september i valgår. Funksjonshemmedes organisasjoner har forslagsrett. Alle 
som er innbyggere i Øvre Eiker og 15 år eller eldre kan stemme og bli valgt, men mer enn 
halvparten bør være funksjonshemmede eller pårørende, og det må være tre av hvert kjønn 
hvis mulig. Valgmøtet skal komme med forslag på inntil 6 punkter som handlingsprogram for 
rådet for funksjonshemmede.  

 Sekretariat for alle fire rådene skal være samlet ett sted som Rådmannen bestemmer. 
Rådmannen ser det som naturlig at det for tiden er Seksjon Kultur og livskraft som har 
sekretariatet. Sekretariatet skal sikre praktisk møteforberedelse, organisering av 
kompetanseheving, dialog med rådsleder, ordfører og kommuneadministrasjon, samt veilede i 
saksgang og møtegjennomføring under møter. 
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 Sekretariatet og rådene skal sammen utforme et opplæringsløp som skal gå gjennom hele 
valgperioden til rådet. Opplæringen skal både dekke politisk og administrativ kompetanse som 
rådet trenger og faglig kompetanse på rådets område. Sekretariatet må sikre at opplæring først 
og fremst skjer i tilknytning til ordinære møter, og at hvert møte har litt opplæring. Det kan 
være aktuelt å legge opp til en fellessamling for alle rådene. Sekretariatet og rådene bør lage 
årshjul for hvert råd.  

 Vi skal innføre ny modell trinnvis. Endringer i politiske beslutningsprosesser, sekretariat og 
for ungdomsrådet trer i kraft 1. august 2018. Utforming og utprøving av opplæring skal skje i 
fra august 2018 og framover. Full innføring av det øvrige trer i kraft 1. august 2019, men slik 
at eksisterende råd sitter ut sin periode. Vi må evaluere modellen på nytt i god tid før 
kommunevalget 2023.   

 
Videre oppfølgning 
Hvis det er oppslutning om modellen i store trekk, vil Rådmannen utarbeide forslag til A-sak til neste 
møte, med en kort høring med rådene. 
 
Begrunnelse 
Arbeidet med medvirkningsstrategien avdekket store behov for forbedringer av hvordan rådene 
fungerer, i tillegg til rekrutteringsutfordringer. Rådmannen mener forslaget til ny modell ivaretar 
forbedringsbehovet. Valgmøte-modellen er ny og innovativ, og bør prøves ut for å se om den vil føre 
til bedre rekruttering. 
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Tilbakemeldinger fra dialogmøte med innbyggerrådene 3. 
januar 2018 
Vi viser til møtet vårt 3. januar om ny modell for innbyggerråd. Vi har notert oss følgende 
tilbakemeldinger under møtet: 
 
Politisk prosess og sekretariat 
Positivt 
Bedre tid før møtene 
Leder slipper å ta ut alle saker 
Lettfattelige sammendrag 
B-sakene 
Bedre å sikre at alle råd er med i sakene 
Fungere ordentlig som råd – få anerkjennelse 
God kontakt med sekretariat 
Deling av sakslista 
Tidligere tidspunkt 
Tidligere utsending av sakspapirer 
 
Negativt/bør endres 
Bare godtgjøring for faste møter 
At rådenes medlemmer bør få godtgjøring for enkelte andre oppgaver 
Iverksetting for ungdomsrådet før 1. august 2018 ønskelig 
Fast møteplan 
Vurdere godtgjøring for befaringer 
At møter er foreslått tett på formannskapsmøtene – er torsdager/fredager bedre? 
 
Valgordning 
Positivt 
Flest i målgruppa 
Ungdomsrådets handlingsplan skal legges fram for kommunestyret 
Opplegget for ungdomsrådet 
OK forslag 
Flertall for innvandrere 
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At kommunestyret skal godkjenne 
Årshjul 
Valgmøte 
Politisk verksted 
Handlingsprogram 
 
Negativt/bør endres 
Ikrafttredelse bør være tidligere for ungdomsrådet 
Er 13 år for ungdomsrådet litt ungt? 
Vil ha medlemmer i innvandrerrådet fra alle kontinenter/regioner 
Vil ha krav om kjønnsbalanse 
Ønsker valg i innvandrerrådet hvert år, men leder for 2 år 
Ønsker at kommunestyret deltar på alle møtene og har god kontakt med rådet 
SAFO/FFO må være tilstede på valgmøte for råd for funksjonshemmede 
Det bør være én person til i råd for funksjonshemmede 
Det bør være kortere valgperiode i innvandrerrådet for å sikre et dynamisk råd 
“Sted” må forklares nærmere 
Mer variert representasjon i ungdomsrådet 
Uklart forslag, og ikke alle konsekvenser er tydelige 
Hvem skal fremme handlingsprogrammet? 
Fagforbundets pensjonistforening ikke nevnt 
 
Kompetanse 
Positivt 
Opplæring i fellesskap 
Innholdet utformes i dialog mellom råd og kommune 
Årshjul 
Innføring og utvikling i et skoleår (?) (her er notatene mine utydelige) 
Opplæringssamling i begynnelsen av valgperioden 
 
Negativt/bør endres 
Husk på råd i nabokommunene, nasjonale konferanser og lignende 
Viktig at rådet får ordentlig støtte, og er som et ordentlig råd med kontor og administrasjon 
Årshjulet må ta høyde for andre aktiviteter også 
Involvere paraplyorganisasjonene i opplæringen og gi mulighet til å delta på deres møter 
Sekretariatet må lage årshjulet i samarbeid med rådet/rådsleder 
Hva er verktøy for involvering og forankring? 
Ikke kutte politisk representasjon uten å sikre et godt opplæringsløp 
Viktig at politikerne tar i mot innspillene fra rådene 
 
Veien videre 
Jeg oppfatter at tilbakemeldingene fra dialogmøtet var klart positive til hovedlinjene i forslaget. 
Samtidig bør vi gjøre noen justeringer, og det er særlig disse forslagene jeg tenker vi bør følge 
opp videre: 

 Forslaget må bli enklere og tydligere. Særlig gjelder dette det som handler om valg. 
 Vi bør omtale godtgjøringer. 
 Møtedato bør helst være torsdager før fagkomitémøtene. 
 Kjønnsbalanse bør omtales. 



 

 Organisasjoner med forslagsrett må inviteres på valgmøtene. 
 Valgperioden for innvandrerrådet bør være kortere. 
 At politisk representasjon i rådene blir borte må være tydelig. 

 
Forslag om tidligere ikrafttredelse mener jeg ikke er praktisk gjennomførbart. 13-18 er en vanlig 
alder i ungdomsråd, og jeg tenker at det er fullt gjennomførbart. Derfor vil jeg foreslå det. Det 
er heller ikke gjennomførbart med medlemmer i innvandrerrådet fra alle kontinenter uten å 
utvide rådet ganske kraftig. Det vil jeg ikke foreslå, fordi det blir for dyrt. Det er heller ikke 
økonomisk gjennomførbart å ha eget kontor til innvanderrådet, men innvandrerrådet kan bruke 
biblioteket eller avtale å låne kontorplass på kulturkontoret.  
 
Jeg skriver nå på den politiske saken om dette, som vil bli oversendt rådmannen neste uke.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Christer Best Gulbrandsen 
Kommunalsjef 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Jon Wold Kulturkontoret fagstab/rådgivere 
Marit Bergland Servicesenteret 
Wenche Onshus Simensen Psykisk helse- og rustjenesten 
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Loesmoen idrettspark - framdrift etter forsikringsoppgjør. 
Saksordfører: Adrian Tollefsen 
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
20/18 Formannskapet 07.02.2018 
 Kommunestyret  
 
 
 
Saksopplysninger/vurderinger 
Eierne av idrettsanlegget på Loesmoen var enige om forsikringsskjønn som oppgjørsform etter 
brannen. Skjønnet er nå på det nærmeste klart, med et oppgjør på ca. 15 mill. kr. for Øvre Eiker 
kommune. Det er ingen vilkår knyttet til erstatningen. Turnforeningen har fått eget oppgjør p 
å 22,5 mill. kr, samt 2,5 mill. kr. til oppgradering til dagens standard. Det må derfor raskt avklares 
hva som skal skje videre.  
 
Det er et sterkt og godt begrunnet ønske fra idrettslagene (Hokksund Turnforeningen og Øvre Eiker 
Bordtennisklubb) om raskt avklaring for gjenoppbygging. Samtidig har Hokksund IL tidspress for å 
bygge fotballhallen og kunstgressgressbanen i samme område. 
 
I påvente av forsikringsskjønnet, har det vært en tett kontakt mellom kommunen og idrettslagene 
for å forberede den formelle behandlingen av søknadene om godkjenning av de anleggene. Det er 
gjennomført geotekniske undersøkelser, overordna analyse av vann og avløp, inkludert slokkevann, 
og overvann, mulighetsstudie for utnyttelse av område, samt skisse for parkering, atkomst, 
tilknytning til gang- og stisystem og framtidig gang- og sykkelvei langs Drammensveien. Dette er 
så langt finansiert av en bevilgning på inntil 400 000 kr som kommunestyret stilte til disposisjon, jf. 
RS K 140/17. 
 
Rådmannen oppfatter at det er enighet med de aktuelle idrettslagene om at en videreføring av denne 
felles innsatsen er viktig, fordi alle prosjektene er avhengig av det samme grunnlagsarbeidet. Dette 
vil redusere kostnadene, og forenkle og gi raskere søknadsbehandling for hvert av anleggene. 
Rådmannen mener derfor det er riktig å tilby idrettslagene at kommunen fortsatt kan ha en 
koordinerende rolle i den fasen vi er i nå med forberedelse av de aktuelle søknadene. 
 
Forsikringsskjønnets vurdering av skadene gjør at riving av anlegget er et reelt alternativ. Det bør 
derfor gjøres en ny vurdering av plassering og endelig utforming av anleggene for arealutnyttelse, 
felles utnyttelse f eks av garderober og kafe/vestibyle. Det må avklares om Øvre Eiker kommune 
skal ha eierskap i de nye anleggene, eller om forsikringsoppgjøret skal brukes til å bidra til 
realisering av anlegg i idrettens eierskap. Det hører også med i denne diskusjonen at det må 
opparbeides arealer til parkering, gangveier mv, samt at det vil ligge kostnader til vann- og 
avløp/slokkevann til hvert av anleggene. Kostnadene her må også være en del av dialogen med 
idrettslagene. 
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Forsikringsskjønnet tok lenger tid enn antatt. Det er knapp tid for å gjøre nødvendige planarbeid og 
avklaringer. Det er bakgrunnen for at rådmannen ber om avklaringer og fullmakter slik at idrettens 
forventninger til framdrift kan ivaretas. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 
Rådmannens anbefaling 

 Rådmannen gis fullmakt til å koordinere egne og idrettslagenes interesser i planlegging fram 
til rammesøknad for de ulike byggeprosjektene. 

 Kommunens utgifter til denne planfasen finansieres av forsikringsoppgjøret. 
 Rådmannen gis videre fullmakt til å avklare bruk av kommunens oppgjør etter 

forsikringsskjønn, herunder om kommunen skal ha eierinteresser i anlegget eller om midlene 
skal stilles til disposisjon for de aktuelle idrettslagene. 

 
Begrunnelse 
I samråd med de aktuelle idrettslagene har kommunen gjennomført viktige avklaringer i forkant av 
forsikringsskjønnet. Målet er å sluttføre nødvendig grunnlagsarbeid som alle interessentene er 
avhengig av, slik at den formelle søknads- og godkjenningsprosessen for anleggene kan 
gjennomføres innenfor de tidsfristene som idrettslagene har. Det er derfor hensiktsmessig at 
kommunen tilbyr å videreføre denne koordinerende rollen i en begrenset tidsperiode. 
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