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SAKSPROTOKOLL: ÅRSMELDING 2010 SIGDAL KOMMUNE
Kommunestyrets vedtak:
Årsmelding for 2010 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for
kommunens økonomiplan og handlingsprogram for 2012-2015 og budsjett 2012.
Kommunestyret ber rådmannen legge inn utbyggingen av Sigdalsheimen og lindrende
enhet i budsjett for 2012.
Kommunestyret gir rådmannen anledning til å bruke bestemmelsene i kommunelovens
§50 nr 7 fullt ut. Den årlige ”gevinsten”, i årsmeldingen oppgitt til anslagsvis 3,5
millioner kroner i driftsutgifter, settes inn for å dekke renter og avdrag på låneopptak
ved utbygging.
Øvrige økte driftsutgifter ved utbygging dekkes ved omprioriteringer. Det forutsettes tett
samarbeid med formannskapet i budsjettarbeidet.
Planområdene gis full kompensasjon for lønnsøkning fra 2011 til 2012 med unntak lønn
som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka tilskudd fra staten.
Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av forventet økt statlig
tilskudd.
Omsorgsboliger i Prestfoss går som planlagt. Oppstart høsten 2011.
Saken avgjøres av: Kommunestyret
Vedlegg:
• Årsberetning 2010 (utsendt tidligere)
SIDE: 149

Sak 46/11
•
•
•

Regnskap 2010 (utsendt tidligere)
Årsmelding 2010 (sendes bare til de som ikke har fått den tidligere)
Budsjett 2011 (utsendt tidligere)

Saksutredning
Konklusjon:
Herværende saksutredning knyttet til fremleggelse av årsmeldingen fokuserer på noen
generelle planforutsteninger for kommende år. Det er et mål å koble konklusjoner og
redegjørelser for driften i 2010 (årsmeldingen), til kjente utviklingsfaktorer i
inneværende og kommende år. På den måten ønsker vi å knytte årsmeldingen og
innholdet i denne til høstens arbeid med budsjett 2012 og økonomiplan for kommende
fireårsperiode.
Det er forventet en forsiktig vekst i frie inntekter for 2012. Det er imidlertid ikke grunn
til å tro at dette overstiger generell kostnadsvekst. Slik forventet kostnadsvekst vil
eksempelvis knytte seg til faktorer som generell prisstigning, lønn, pensjoner og ikke
minst renteutvikling. Videre foregår det en kontinuerlig utvikling i ambisjonene knyttet
til hvilke oppgaver som skal løses på kommunalt nivå. Dette gir en krevende men også
interessant og utfordrende situasjon for alle som er involvert i å drifte og videreutvikle
tjenestene i kommunen.
Kommunene står overfor krevende utfordringer i årene som kommer knyttet til nytt
lovverk innenfor helse-, omsorg- og sosialfeltet. Samhandlingsreformen er en svært
omfattende reform som vil stille store krav til alle involverte når den nå skal
implementeres fra starten av 2012. Det er en rekke positive ambisjoner knyttet til
reformen, samtidig som det er betydelig usikkerhet rundt sentrale spørsmål ifm
implementering.
Betydelige deler av finansieringen synes nå å være kvantifisert, men det gjenstår i noen
grad å se om dette står godt i forhold til oppgaveporteføljen som ligger i reformen. Det
synes heller ikke å være satt av ekstra midler til merkostnader knyttet til selve
implementeringsfasen. Det er viktig for kommunen å ta del i informasjon, diskusjoner og
prosjekter i denne fasen. På den måten står man bedre rustet til å treffe avgjørelser og
iverksette tiltak på riktig tidspunkt.
Bakgrunn:
Ved å legge fram årsmeldingen sammen med en egen sak om rammer for neste års budsjett og
økonomiplan, vil forhåpentligvis konklusjonene i årsmeldinga i større grad bli brukt. Det er
ingen merknader til årsmeldinga fra råd og utvalg. Når rammene skal legges for neste år er det
viktig at vi med oss at det er ett år mellom 2010 og 2012, nemlig det budsjettåret vi er inne i.
Derfor er det viktig å ha med seg budsjettheftet for 2011.
Det vises til vedlagte Årsmelding 2010, kap. 1 Innledning for generelle kommentarer til
økonomien i virksomheten 2010, og til generelle planforutsetninger og befolkningsanalyser i
kap. 2. Det er i skrivende stund ikke avgjørende endringer i de generelle fremtidsutsiktene som
lå til grunn og ble redegjort for i budsjettdokument 2011. Det var et riktig grep å nedjustere
anslag for skatteinngang betydelig fra budsjett 2010 til budsjett 2011. Status skatteingang pr
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april 2011 viser akkumulert regnskap på 21,0 millioner mot budsjettert 20,4 millioner altså 3,3
prosent foran budsjett.
I kommuneproposisjonen hvor regjeringens politikk for kommunesektoren 2012 trekkes opp,
varsles det en vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2012 på mellom 5 og 6 mrd. Kr.
Kommunenes andel av veksten i frie inntekter utgjør 3,25 til 3,5 mrd. kroner. Legges Sigdal
kommunes andel av kommuneøkonomien til grunn utgjør dette i størrelsesorden 2,8 millioner
kroner. Det er lagt opp til at økningen i de frie inntektene fra 2011 til 2012 bl.a. skal dekke:
•
•

Merutgifter knyttet til befolkningsveksten.
Pensjonskostnadene forventes å øke noe sterkere enn den generelle lønnsveksten
fremover.

Det er en generell vurdering fra administrasjonens side at vekst i frie inntekter knapt vil dekke
den utgiftsveksten som følger av demografiendringer.
Ut over de overfor nevnte faktorer vises det til budsjetthefte 2011 og betraktninger rundt
generelle rammefaktorer, utvikling i frie inntekter, herunder nye beregninger av utgiftsbehov
og skattemodell. Det er på det rene at arbeidet med å frigjøre ressurser og gjennvinne
økonomisk handlingsrom må ha høy prioritet i tiden fremover.
Nye oppgaver og ambisjoner i kommunesektoren
Samhandlingsreformen fra 2012 innebærer omfattende overføring av oppgaver til kommunene.
I 2012 flyttes om lag 5 mrd. kroner fra helseforetakene til kommunene. Disse midlene er ikke
en del av den varslede inntektsveksten til kommunene og kommer som et tillegg på
rammeoverføring i 2012. Foreløpige beregninger tilsier at Sigdal kommunes andel av dette vil
utgjøre knappe 4 millioner kroner. Det må forventes at disse midlene i sin helhet vil gå til økte
oppgaver, innføring av reformen og medfinansieringsansvar i spesialhelsetjenesten.
Reformen vil bli innført fra 1. januar 2012, men fases inn over flere år. Målsetningen med
reformen er bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene, bedre
folkehelse og bedre tilbud til pasientene. Alle kommuner må fra januar 2012 ha
samarbeidsavtale med regionalt helseforetak. Det vil bli utarbeidet egne kriterier som skal tas
inn i disse avtalene.
Vektingen av alderskriteriet i kostnadsnøklene vil bli justert slik at de eldre innbyggerne får
høyere vekt. Innbyggere på 90 år og over utgjør for eksempel bare om lag 1 % av samlet
befolkning, men i overkant av 4 % av de samlede utgiftene i spesialisthelsetjenesten er knyttet
til denne aldersgruppen. Vektingen i utgiftsutjevningen må derfor ta hensyn til hvor stor del
av de samlede utgiftene i spesialisthelsetjenesten som er knyttet til de ulike aldersgruppene.
I vedlagte årsmelding er det sissert hvilke fremskrivning man ser for seg over kommende år
knyttet til aldersgruppene over 67 år.
Nytt valgfag i ungdomsskolen
Det tas sikte på å innføre 1 ½ time valgfag (2 skoletimer) i uken per årstrinn i ungdomsskolen.
Det er lagt opp til å innføre dette for 8. trinn fra høsten 2012. Tilbudet blir utvidet til 9. trinn
fra høsten 2013 og til 10. trinn fra høsten 2014. Midlene til finansiering av innføringen på 8.
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trinn vil bli lagt inn med 5/12-effekt i rammetilskuddet for 2012. Kompensasjonen kommer i
tillegg til den signaliserte veksten i de frie inntektene.
Rådmannens forslag til vedtak:
Årsmelding for 2010 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for
kommunens økonomiplan og handlingsprogram for 2012-2015 og budsjett 2012.
Planområdene gis full kompensasjon for lønnsøkning fra 2011 til 2012 med unntak lønn som
er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka tilskudd fra staten. Innen disse
områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av forventet økt statlig tilskudd.
Arbeidsmiljøutvalget behandlet saksnr. 8/11 den 09.05.2011
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Arbeidsmiljøutvalgets vedtak:
Kommunens årsmelding for 2010 tas til orientering.
Eldrerådet behandlet saksnr. 7/11 den 10.05.2011
Behandling:
Virksomhetsleder Linda M. Torgersen orienterte.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Eldrerådets vedtak:
Kommunens årsmelding for 2010 tas til orientering.
Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saksnr.
11/11 den 10.05.2011
Behandling:
Eldrerådets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes forslag til vedtak:
Kommunens årsmelding for 2010 tas til orientering.
Hovedutvalg for helse og sosial behandlet saksnr. 19/11 den 10.05.2011
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets forslag til vedtak:
Kommunens årsmelding for 2010 tas til orientering.
Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 24/11 den 11.05.2011
Behandling:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
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Hovedutvalgets vedtak:
Kommunens årsmelding for 2010 tas til orientering.
Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandlet saksnr. 14/11 den 24.05.2011
Behandling:
Rådmannens forslag til vetak enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets vedtak:
Kommunens årsmelding for 2010 tas til orientering.
Administrasjonsutvalget behandlet saksnr. 14/11 den 01.06.2011
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalgets vedtak:
Årsmelding for 2010 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for
kommunens økonomiplan og handlingsprogram for 2012-2015 og budsjett 2012.
Planområdene gis full kompensasjon for lønnsøkning fra 2011 til 2012 med unntak lønn
som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka tilskudd fra staten.
Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av forventet økt statlig
tilskudd.
Formannskapet behandlet saksnr. 34/11 den 01.06.2011
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets forslag til vedtak:
Årsmelding for 2010 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for
kommunens økonomiplan og handlingsprogram for 2012-2015 og budsjett 2012.
Planområdene gis full kompensasjon for lønnsøkning fra 2011 til 2012 med unntak lønn
som er knyttet til områder med selvkost eller er dekket av øremerka tilskudd fra staten.
Innen disse områdene dekkes økt lønn med avgiftsøkning eller av forventet økt statlig
tilskudd.
Kommunestyret behandlet saksnr. 46/11 den 17.06.2011
Behandling:
Runolv Stegane (V) fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapets forslag (tillegg i
kursiv):
Årsmelding for 2010 for Sigdal kommune tas til orientering og legges til grunn for
kommunens økonomiplan og handlingsprogram for 2012 – 2015 og budsjett 2012 med
følgende tillegg:
Kommunestyret ber rådmannen legge inn utbyggingen av Sigdalsheimen og lindrende enhet i
budsjett for 2012.
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Kommunestyret gir rådmannen anledning til å bruke bestemmelsene i kommunelovens §50 nr
7 fullt ut. Den årlige ”gevinsten”, i årsmeldingen oppgitt til anslagsvis 3,5 millioner kroner i
driftsutgifter, settes inn for å dekke renter og avdrag på låneopptak ved utbygging.
Øvrige økte driftsutgifter ved utbygging dekkes ved omprioriteringer. Det forutsettes tett
samarbeid med formannskapet i budsjettarbeidet.
Planområdene gis full kompensasjon …. (videre som formannskapets forslag)
Torstein Aasen (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapets forslag til vedtak:
Omsorgsboliger i Prestfoss går som planlagt. Oppstart høsten 2011.
Votering
Det ble først votert over separate tilleggsforslag, og så ble formannskapets forslag til
vedtak med tilleggsvedtak tatt opp til endelig votering.
R. Steganes forslag til vedtak; Enstemmig vedtatt
T. Aasens forslag til vedtak; Enstemmig vedtatt
Formannskapets forslag til vedtak med tillegg; Enstemmig vedtatt.

RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 23. juni 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær

Kopi: Økonomisjef, her
Buskerud kommunerevisjon, v/Jorunn Solberg, Serviceboks 4, 3504 Hønefoss
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___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: REGNSKAPSRAPPORT 1. KVARTAL 2011
Kommunestyrets vedtak:
Regnskapsrapport 1. kvartal 2010 for Sigdal kommune tas til orientering. Eventuelle
budsjettjusteringer fremlegges i 2. halvår.
Saken avgjøres av: Kommunestyret
Vedlegg: Informasjon fra helsestasjonen om forventede utgifter utenfor gitt ramme
2011/2012.

Saksutredning
Konklusjon:
Etter 1. kvartal er 35 prosent av driftsbudsjettet som er fordelt på planområdene brukt.
På samme tid i fjor var 32 prosent brukt. Dette er en utvikling som må følges nøye
fremover. Det er faktorer som isolert sett forklarer mye av dette, og som innebærer at
bildet er noe bedre enn tallene i de to følgende tabellene skulle tilsi.
For planområde 2 er fellesutgifter som skal fordeles på selvkostområder ikke fordelt
enda, samt at noe utgifter skal dekkes av fond ved regnskapsavslutning, noe som gjør at
korrigert forbruk ville ligge nærmere 30 prosent. Det er marginalt bedre enn fjoråret.
For planområde 3, oppvekst er det foretatt tiltak innenfor grunnskolen
(lønnsreduksjoner) som først forventes å gi effekt i siste halvår. Når det gjelder helse og
sosial ligger det inne økninger i rammen som ikke er budsjettjustert (ekstratildeling på
barnevern, og i fra avsatte midler på slutten av 2010). Dette vil også forbedre
”prosenten” i forhold til det som fremgår av tabellen. På teknisk sektor er det ikke fullt
ut formålstjenelig med et oppsett som viser nettotall i forhold til budsjett. Vesentlige
inntekter blir først utfakturert i mai, og kommer således ikke inn i 1. kvartalsrapport.
Det er igjennom analyse av fjoråret og også i forbindelse med regnskap 1. kvartal 2011
klart at det er betydelige utfordringer knyttet til kostnader til bygg og anlegg. Det er
derfor iverksatt tiltak for å få bedre oversikt over total portefølje eiendommer, samt
kostnad- og inntektsside på disse tjenesteområdene. Konklusjoner i dette arbeidet vil
være klart i 2. halvår. Disse resultatene vil vurderes nærmere ifm policy utleie,
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organisering av ressurser for forvaltning av bygningsmassen, og rent videre
budsjettmessige grep for kommende år.

Planområde 1-6 totalt 1. kvartal 2010:

1. kvartal 2011:
Planområde
1 Sentrale styringsorgan/politikk
2 Fellestjenester
3 Oppvekst og kultur
4 Helse og sosial
5 Næring og drift
6 Sigdal kirkelige fellesråd
Sum

1.kv.2011
437 120
2 982 035
22 990 721
20 869 553
4 565 076
2 298 000
54 142 503

Budsjett
vedtatt
Avvik i kroner
1 385 000
947 880
8 174 000
5 191 965
62 342 000
39 351 279
75 632 000
54 762 447
4 507 000
-58 076
2 298 000
0
154 338 000
100 195 497

Avvik i
prosent
32
36
37
28
101
100
35

1.kv. 2010
616 713
2 430 902
15 470 837
18 844 643
4 526 140
2 261 000
44 150 235

Budsjett
vedtatt
Avvik i kroner
1 355 000
738 287
7 783 000
5 352 098
47 480 000
32 009 163
72 609 000
53 764 357
5 817 000
1 290 860
2 261 000
0
137 305 000
93 154 765

Avvik i
prosent
46
31
33
26
78
100
32

1. kvartal 2010:
Planområde
1 Sentrale styringsorgan/politikk
2 Fellestjenester
3 Oppvekst og kultur
4 Helse og sosial
5 Næring og drift
6 Sigdal kirkelige fellesråd
Sum
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Regnskap oversikt 1. kvartal
2010/2011

120
100
80
Prosent (%)

2010

60

2011

40
20
0

1

2

3

4

5

6

Planområde 1- 6

1
2
3
4
5
6

Planområde
Sentrale styringsorgan/politikk
Fellestjenester
Oppvekst og kultur
Helse og sosial
Næring og drift
Sigdal kirkelige fellesråd
Sum
Utgifter utenom
planåmrådene
Driftsprosjekter med egne
bevilgninger
Ekstrapremie KLP/lønnsøkning
Boligsøkende unge
Andre netto utgifter
Sum netto driftsutgifter
Skatter
Rammetilskudd
Kapitaltilskudd
Sum frie inntekter
Renteutgifter investeringslån

1.kv.2011
437 120
2 982 035
22 990 721
20 869 553
4 565 076
2 298 000
54 142 503

Budsjett
vedtatt
1 385 000
8 174 000
62 342 000
75 632 000
4 507 000
2 298 000
154 338 000

1.kv 2011

Budsjett
vedtatt

Avvik i
Avvik i
kroner
prosent
947 880
32
5 191 965
36
39 351 279
37
54 762 447
28
-58 076
101
0
100
100 195 497
35
Avvik i
kroner

Avvik i
prosent

1.kv. 2010
616 713
2 430 902
15 470 837
18 844 643
4 526 140
2 261 000
44 150 235

1.kv 2010

367 531

1 532 000

1 164 469

24

1 370 922

0

7 000 000

7 000 000

0

0

65 000
-19 981
412 550

300 000
0
8 832 000

235 000
19 981
8 419 450

22
5

20 000
-32 329
1 358 593

-8 388 006
-29 741 992
-65 067
-38 195 065

-74 000 000
-97 636 000
-2 800 000
-174 436 000

-65 611 994
-67 894 008
-2 734 933
-136 240 935

11
30
2
22

-9 082 335
-22 051 251
-63 250
-31 196 836

1 364 978

7 434 000

6 069 022

18

460 837
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Renteutgifter formidlingslån
Renteinntekter
Renteinntekter formidlingslån
Aksjeutbytte
Renter andre fordringer
Netto renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansinntekter/utgifter

35 838
12
-37 811
-59 875
0
1 303 142
1 314 956
2 618 098

252 000
-1 000 000
-252 000
0
-2 000 000
4 434 000
9 337 000
13 771 000

216 162
-1 000 012
-214 189
59 875
-2 000 000
3 130 858
8 022 044
11 152 902

NØKKELTALL

Sum driftsinntekter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Sum eksterne finansinntekter
Sum eksterne finansutgifter
Netto driftsresultat

1.kv 2011
Budsjett 2011
-49 083 392 -230 562 100
62 178 869
213 431 100
13 095 477
-17 131 000
-112 659
-3 302 000
2 715 773
17 073 000
15 698 591
-3 360 000

Avvik i kr
-181 478 708
151 252 231
-30 226 477
-3 189 341
14 357 227
-19 058 591

14
0
15
0
29
14
19

60 383
0
-35 583
-130 730
0
354 907
2 016 774
2 371 681

Forbru
ki
prosent
21
29
-76
3
16
-467

1.kv 2010
-49 226 355
56 709 627
7 483 272
-173 941
2 567 994
9 877 325

Fondsoversikt pr. 31.03.2011
Oversikten nedenfor viser hvor mye midler som er tilgjengelig på kommunens fond, elle av
kommunens egenkapital.
BUNDNE DRIFTSFOND (25100000)
pr. 01.01.
Avsetning
Budsjettmessig bruk i drift
Budsjettmessig bruk i investering
pr. 31.03.

DISPOSISJONSFOND (25600000)
pr. 01.01.
Avsetning
Budsjettmessig bruk i drift
Budsjettmessig bruk i investering
pr. 31.03.
TRILLEMARKAFOND (disp.fond)
(25700461)
pr. 01.01.
Avsetning
Budsjettmessig bruk i drift
Budsjettmessig bruk i investering
pr. 31.03.

IB
5501
9500
9500
UB

IB
5400
9400
9400
UB

IB
5400
9400
9400
UB

Budsjett
pr.31.03.11
36 386 603
6 070 000
-2 660 000
0
39 796 603
Budsjett
pr.31.03.11
3 405 805
0
-1 343 303
-1 023 704
1 038 798
Budsjett
pr.31.03.11
9 917 183
0
-360 206
-10 342
9 546 635
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UBUNDET INV.FOND (25300000)
pr. 01.01.
Avsetning
Budsjettmessig bruk i investering
pr. 31.03.

IB
5480
9480
UB

BUNDNE INV.FOND (25500000)
pr. 01.01.
Avsetning
Budsjettmessig bruk i investering
pr. 31.03.

IB
5500
9500
UB

Budsjett
pr.31.03.11
964 331
0
-959 057
5 274
Budsjett
pr.31.03.11
841 821
0
0
841 821

Likviditet
Figuren viser utviklingen i likviditetsgrad 2 i 2010 og 2011. Likviditetsgrad 2 sier noe om
kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Et vanlig krav til likviditet er at de
mest likvide omløpsmidlene skal kunne dekke kommunens kortsiktige gjeld. Dette innebærer
at likviditetsgrad 2 bør være minst 1. I 1. kvartal 2011 var likviditeten bra, men noe lavere enn
tilsvarende i 2010. Dette skyldes sent låneopptak som var gjort i november 2009. I juni 2010
økte likviditetsgraden kraftig pga låneopptak til investeringer i 2010. Lånet til investeringer i
2011 er ikke tatt opp ennå.
Utviklingen i likviditetsgrad 2
4

Likviditetsgrad 2

3,5
3
2,5
2010

2

2011

1,5
1
0,5
0
jan.

febr.

mars

apr.

mai

juni

juli

aug.

sept.

okt.

nov.

des.

Måneder
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Regnskap 1. kvartal 2011 planområde 1 Sentrale styringsorgan/politikk
Tjeneste
Tjeneste (T)
11000
Politisk styring og kontrollorganer
11100
Kontroll og revisjon
11801
Eldreråd
Sum

1.kv.2011
436 520
0
600
437 120

Budsjett
vedtatt
1 275 000
100 000
10 000
1 385 000

Avvik i
Avvik i
kroner
prosent 1.kv.2010
838 480
34
614 963
100 000
0
1 750
9 400
6
0
947 880
32
616 713

Forbruket på planområde 1 er på 32 prosent etter 1. kvartal 2011. I fjor var korrigert forbruk
etter 1. kvartal på 32 prosent. Planområdet er belastet med kr 42.700 i utgifter til
”Utstillingsvinduet for kvinner i lokalpolitikken”. Det blir dekket opp av tilskudd fra staten.

Regnskap 1. kvartal 2011 planområde 2 Fellestjenester
Tjeneste
11000
11100
11200
11201
11202
11203
11210
11800
11801
12420
13200
13250
13400
13500
13540
13550
13600

Tjeneste (T)
Politisk styring og kontrollorganer
Kontroll og revisjon
Administrativ ledelse
Økonomiavdelingen
Felles IT systemer
Personal/opplæring/velferdstiltak
Forvaltning av eiendommer
Fellesutgifter
Overformynderi
Sosial rådgivning og veiledning
Kommunal næringsvirksomhet
(jord,skog,el,avfall)
Næringstiltak
Produksjon av vann (S)
Avløpsrensing (S)
Tømm. av slamavsk., septikt. o.l. (S)
Renovasjon (S)
Miljøvern
Sum

0
167 000
886 228
563 296
281 112
264 021
1 902
683 834
0
830

Budsjett
vedtatt
2 200
426 000
2 200 000
2 256 900
1 591 500
783 200
0
742 000
1 000
0

Avvik i
Avvik i
kroner
prosent 1.kv.2010
2 200
0
385
259 000
39
142 000
1 313 772
40
637 803
1 693 604
25
625 481
1 310 388
18
272 907
519 179
34
243 580
-1 902
0
58 166
92
410 410
1 000
0
0
-830
0

21 897
0
18 704
18 704
18 704
18 702
37 100
2 982 035

0
0
42 800
42 800
42 800
42 800
0
8 174 000

-21 897
0
24 096
24 096
24 096
24 098
-37 100
5 191 965

1.kv.2011

44
44
44
44
36

Forbruket på planområde 2 er på 36 prosent etter 1. kvartal 2011. I fjor var forbruket etter 1.
kvartal på 31 prosent. Lønnsutgiftene fordeler seg slik 24 prosent faller på 1. kvartal. Et
forbruk på 36 prosent er derfor noe høyt. Høyt forbruk på administrativ ledelse skyldes
dobbelønn på rådmannsstilling i første 2 måneder. Fellesutgifter som er belastet planområdet
er ikke fordelt på selvkostområdene i 1. kvartal. Utgiftene til kommunal næringsvirksomhet og
miljøvern vil bli dekket av fond ved regnskapsavslutningen. Korrigert for det ville forbruket
blitt på 30 prosent.
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32 516
30 000
12 661
12 661
12 661
5 349
0
2 438 412
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Regnskap 1. kvartal 2011 planområde 3 Oppvekst og kultur
Regnskapsrapport for 1. kvartal 2011 viser totalt et forbruk på 37 prosent. Det er lite relevant å
sammenligne med forbruket i samme periode for 2010 på grunn av endringer i barnehagenes
finansieringsordning fra 1.1 2011.

Tjeneste
11000
11200
11203
11210
11800
12010
12020
12110
12130
12150
12210
12220
12230
12310
12340
13700
13730
13750
13770
13800
13810
13830
13850
13852
13860
13861
13920

Tjeneste (T)
Politisk styring og
kontrollorganer
Administrativ ledelse
Personal/opplæring/velferdstiltak
Forvaltning av eiendommer
Fellesutgifter
Barnehager
Grunnskolen
Styrket tilbud til førskolebarn
Voksenopplæring
Skolefritidsordning
Førskolelokaler og skyss
Skolelokaler
Skoleskyss
Aktivitetstilbud barn og unge
Aktivisering og service eldre og
funksjonshemmede
Bibliotek
Kino
Museum og kunstnerhjem
Kunstformidling
Idrett
Kommunale idrettsanlegg
Musikk- og kulturskole
Kulturkontoret
Andre tilskudd
Kommunale kulturbygg
Ungdomshus
Tilskudd til livssynsorg.
Sum

1.kv.2011

Budsjett
vedtatt

0
387 754
0
224 993
0
8 694 146
9 297 842
-1
91 752
180 792
13 181
1 537 806
759 487
102 751

50 000
1 151 000
80 000
210 000
0
15 586 000
31 575 500
850 000
554 500
316 000
-636 000
5 139 000
2 651 000
442 000

0
125 799
-5 452
738 729
-200
83 385
2 804
139 573
78 957
26 171
496 618
13 836
0
22 990 721

0
542 000
23 000
712 000
0
588 000
70 000
398 000
284 000
293 000
1 417 000
29 000
17 000
62 342 000

Avvik i
prosent 1.kv.2010
0
34
0
107
56
29
0
17
57
-2
30
29
23

23
-24
104
14
4
35
28
9
35
48
0
37

8 429
300 883
67 940
2 143
88 183
2 469 530
8 526 530
200 770
82 726
180 617
-279 452
1 467 658
703 719
93 574
-4 314
158 118
0
718 601
0
63 270
3 678
132 669
68 822
23 022
394 382
-662
15 470 837

Vurdering:
Tjeneste 11210
Tjeneste 12010
Tjeneste 12020

Forvaltning av eiendommer har et avvik på 14 993 som skyldes at
forsikringspremien for barnehagene er lagt under barnehagebudsjettet.
Budsjettjustering vil bli foretatt.
Barnehager har avvik som skyldes at kommunalt tilskudd for
barnehager er betalt ut for første halvår jf. retningslinjer for utbetaling
av kommunalt tilskudd til barnehager.
Grunnskolen ligger på samme nivå som i fjor etter tre måneder.
Etter budsjettvedtak skal grunnskolen spare inn lønnskostnader i
vårsemesteret. Det har vist seg vanskelig å få effekt av innsparingene
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Tjeneste 12110
Tjeneste 12150
Tjeneste 12210
Tjeneste 12220
Tjeneste 13830
Tjeneste 13750
Tjeneste 13810
Tjeneste 13861
Tjeneste 13920

allerede fra første kvartal fordi en så stor omstilling vil ta noe mer tid.
Skolesjef følger opp dette arbeidet ved regnskapsgjennomgang med
skolene før neste rapportering.
Styrket tilbud til førskolebarn har et mindreforbruk i første kvartal.
Dette skyldes at barnehagene ikke har fakturert for kostnader knyttet til
tilbud til barn med spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.
Skolefritidsordningen har et forbruk på 35 prosent etter første kvartal.
Dette skyldes at brukerbetalingen legges inn halvårlig
Førskolelokaler og skyss viser at husleien fra barnehagene ikke er
inntektsført for 1.kvartal. Husleien innbetales i halvårlig.
Skolelokaler har et merforbruk som skyldes at kostnader til alternative
skolebygg i Eggedal er lagt til driftsbudsjettet. Dette utgjør kostnader på
87 000 kroner.
Musikk og kulturskole har et forbruk på 35 prosent. Kjøp av tjenester
fra andre kommuner som innebærer kostnader til kulturkoordinator som
faktureres halvårlig er tatt med for første kvartal.
Museum og kunstnerhjem tilskuddet er utbetalt i sin helhet til
Kunstnerdalen kulturmuseum.
Kommunale idrettsanlegg Prestfoss idrettspark har et mindreforbruk
grunnet at sesongen ikke er startet enda.
Ungdomshus drift, merforbruket skyldes økte strømutgifter grunnet
kulde første halvår.
Tilskudd livssynorganisasjoner blir utbetalt høsten 2011.

Prosjekter med egne bevilgninger:
Prosjekt 705
IKT i skolen. Prosjekt har en bevilgning på kr. 500000. Det er i første
kvartal belastet med 430 000 til investering av nye elevmaskiner.
Prosjekt 707
Utbedring Eggedal skole. Prosjektet hadde en opprinnelig ramme i
vedtak i KS 2/09 på 17,3 millioner. Beløpet var stipulert ut fra
forprosjektet. På bakgrunn av lave anbud ble kostnadsrammen revidert
til 14,6 millioner i vedtak KS 46/10. Pr 15.5 2011 gjenstår det kr.
677 847 i prosjektet. Det er før avregning på tilleggsarbeider og
sluttoppgjør med entreprenør og prosjekteringspartner er ferdig. Etter at
disse kostnadene er tatt med vil det bli en overskridelse i forhold til det
vedtatte reviderte budsjettet til prosjektet. Pr 15.5 ligger det an til et
merforbruket på i overkant av 2 millioner kroner. På bakgrunn av at det
er behov for noen avklaringer i forhold til entreprenør, er det usikkert
om prosjektet kan avsluttes slik at det kan fremlegges slutt rapport til
hovedutvalget i august.
Prosjekt 700
Opprustning bibliotek samfunnshus. Sees i sammenheng med
opprustning ungdomsskolen.
Prosjekt 780
Utbedring av Sigdal ungdomskole/Prestfoss samfunnshus.
Rehabiliteringen av Prestfoss samfunnshus/Sigdal ungdomsskole vil
være ferdig i løpet av våren 2011. Det er søkt spillemidler (kulturbygg)
på prosjektet. Prosjektet vil avsluttes når spillemidlene er bevilget.
Prosjekt 752
Utbedring Nerstad skole. Prosjektet hadde en opprinnelig ramme i
vedtak i KS 2/09 på 17,1 millioner. Beløpet var stipulert ut fra
forprosjektet. På bakgrunn av lave anbud ble kostnadsrammen revidert
til 13,5 millioner i vedtak KS 45/10. Pr 15.5 2011 har prosjektet et
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Prosjekt 765
Prosjekt 781
Prosjekt 795
Prosjekt 813
Prosjekt 815
Prosjekt 816
Prosjekt 822
Prosjekt 916

merforbruk i forhold til det vedtatte reviderte budsjettet på 1,8
millioner. Det gjenstår fortsatt noen kostnader som vil bli belastet
prosjektet. Totalt er disse kostnadene stipulert til 400 000 og innbefatter
gardinleveransen, gjenstående malerarbeid, oppryddingsarbeid etter
byggeperioden, tilknytningsavgift til ny vannføring, innsetting av
handikap døråpner. Prosjektet vil bli avsluttet i løpet av juni, og endelig
prosjektregnskap vil bli lagt frem i august.
Råteskade Eggedal samfunnshus/Eggedal svømmehall opprustning.
Gjennomføres i 2011.
Oppgangsaga Tveitensamlinga beregnes sluttført i 2011 .
Prestfoss samfunnshus sees i sammenheng med opprustning av
ungdomsskolen
Nytt varmesystem Sigdal ungdomsskole/Prestfoss samfunnshus.
Utbedring Nerstad skole. Prosjektering er startet
Heis bibliotek Prestfoss samfunnshus. Gjennomføres 2011.
Uteområdet Prestfoss skole. Prosjektet er startet.
Tilskudd galleri Skredsvig. Ikke påbegynt.

Regnskap 1. kvartal 2011 planområde 4 Helse og Sosial
Konklusjon:
Ved vurdering av regnskapstallene må det tas hensyn til at ved en normal fordeling av
lønnsutgiftene faller 22,3 prosent på 1. kvartal. Forbruk innen Helse og sosial etter 1. kvartal er
24 prosent. I 2010 var forbruket 26 prosent etter første kvartal. Innen sektorene som er
avhengig av innleie av vikarer for å avvikle ferier og helligdagsturnuser så blir vikarutgiftene i
disse periodene høye. Videre må det tas hensyn til statlige tilsyn som inntekstføres senere i
regnskapsåret.
For Pleie og omsorg var det ingen økning av ramma fra 2010 til 2011 bortsett fra delvis
lønnskompensasjon. Det vil si i realiteten en enda strammere ramme enn i 2010, jf.
Budsjettheftet. For at budsjettet skal gå i balanse forutsettes det at det gis full
lønnskompensasjon i året og at behovet for tjenester ikke øker ytterligere. Det må spares
gjennom hele året for å holde budsjettrammen.
Det er usikkerhet knyttet til merkostnader ved overbelegg ved Sigdalsheimen. Overbelegget
har vært på 7-8 stykker i snitt i 1. kvartal, mot 3-4 1. kvartal i fjor. På bakgrunn av denne
situasjonen har Sigdalsheimen fått tildelt ekstrabevilgning av ”eldremilliarden” på kroner
897.000 til ekstra innleie i 2011. Dette vil avhjelpe budsjettsituasjonen for inneværende år,
men det understrekes igjen at det er et presserende behov for å øke grunnbemanningen
permanent
Tjenester til funksjonshemmede kan for 2011 forvente at inntekter til ressurskrevende tjenester
vil bli 350.000,- lavere enn budsjettert på grunn av endringer. I tillegg ble denne inntekten
beregnet 538.000,- for høyt ved regnskapsavslutning i 2010 i forhold til endelig resultat. Dette
belastes derfor som en utgift på tjenesteområdet i 2011. Dette er det ikke dekning for i
budsjettet. Det ligger foreløpig an til et overforbruk på i overkant av kr 500.000,- på
tjenesteområdet 12540, men det er sannsynlig at en vil kunne komme i balanse i løpet av året
med de vedtakene vi kjenner i dag. På grunn av overføringen fra 2010 ligger BPA området an
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til et merforbruk på 150 000,-.
.
Sosiale tjenester ligger samlet an til et forbruk på 28,28 prosent etter første kvartal og er i
balanse i forhold til budsjett per 1 kvartal.
Så langt ser det ut som de tre tjenesteområdene som omfatter barnevern er i balanse i forhold
til budsjett.
Kommunalt disponerte boliger kan samlet sett ligge an til et merforbruk på cirka 450.000
kroner (som i 2010). Usikkerheten begrunnes i hovedsak med høye kostnader til energi og
brensel og til kommunale avgifter.
Planområde 4 Helse og sosial:

Tjeneste
11000
11200
11203
11210
11800
12320
12330
12340
12410
12411
12420
12430
12440
12510
12520
12530
12531
12540
12541
12610
12611
12650
12750
12760
12810
18500

Avvi
ki
Avvik i
pros
kroner
ent 1.kv.2010
22 048
39
4 272
-4 102
1 500
127 000
0
109 260
-25 995 113
15 553
0
61 525
1 417 518
30
560 605

Tjeneste (T)
Politisk styring og kontrollorganer
Administrativ ledelse
Personal/opplæring/velferdstiltak
Forvaltning av eiendommer
Fellesutgifter
Helsestasjon
Forebyggende arbeid, helse og
sosial
Aktivisering og service eldre og
funksjonshemmede
Legetjenester
Fysioterapitjenester
Sosial rådgivning og veiledning
Tilbud til personer med
rusproblemer
Barneverntjeneste
Barneverntiltak i familien
Barneverntiltak utenfor familien
Sigdalsheimen
Bjørkekvisten
Tjenester til funksjonshemmede
Hjemmetjenester
Botilbud Sigdalsheimen
Botilbud Bjørkekvisten
Kommunalt disponerte boliger
Introduksjonsordning flyktninger
Kvalifiseringsprogrammet
Økonomisk sosialhjelp
Statstilskudd flyktninger

1.kv.2011
13 952
4 102
0
220 995
0
604 482

Budsjett
vedtatt
36 000
0
127 000
195 000
0
2 022 000

144

0

-144

631 027
1 152 982
709 485
347 411

2 878 000
3 720 000
2 275 000
1 289 000

2 246 973
2 567 018
1 565 515
941 589

22
31
31
27

417 136
1 171 688
649 221
414 762

46 641
432 856
97 638
882 388
5 142 049
265 281
4 489 127
4 880 135
848 628
19 485
-381 708
136 789
87 795
439 368
-201 500

148 000
1 322 000
415 000
2 784 000
24 034 000
1 960 000
9 454 000
18 976 000
3 173 000
57 000
-1 401 000
2 274 000
150 000
2 010 000
-2 266 000

101 359
889 144
317 362
1 901 612
18 891 951
1 694 719
4 964 873
14 095 865
2 324 372
37 515
-1 019 292
2 137 211
62 205
1 570 632
-2 064 500

32
33
24
32
21
14
47
26
27
34
27
6
59
22
9

64 806
290 320
110 171
427 524
5 613 286
346 833
3 712 999
4 267 395
509 697
11 836
-538 491
242 493
0
639 317
-311 289

Sum

20 869 553

75 632 000

54 762 447

28

18 844 643

52 224

Kommentarer til tjenesteområder med avvik:
Tjenesteområde 11000 Politisk styring og kontrollorganer.
Omfatter godtgjøring til hovedutvalget for Helse- og sosial samt godtgjøring til styret for
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Eggedal Eldresenter. Forbruk på 39 prosent etter 1. kvartal, men forventes å gå i balanse.
Tjenesteområde 11200 Administrativ ledelse
Det budsjetteres ikke lenger på tjenesteområdet. Det inneholdt tidligere lønn til helse- og
sosialsjef. Virksomhetsledere i Helse og sosial lønnes på sine respektive tjenesteområder. Det
kan likevel være noe virksomhet, eks kurs, som regnskapsføres her.
Tjenesteområde 11203 Personal/opplæring/velferdstiltak
Inneholder sektorens kostnader til bedriftshelsetjeneste. Utbetales en gang i året. Regnskapet
vil ende i balanse.
Tjenesteområde 11210 Forvaltning av eiendommer
Inneholder forsikringer og leie av grunn for bygninger i sektoren. Utgiftene for hele året er
belastet i 1. kvartal. Endte med et lite merforbruk på 26.000 kroner på grunn av prisstigning.
Tjeneste 11800 Fellesutgifter
Dette tjenesteområdet omhandler tilskudd til AFP og dekkes inn av avsetning for å dekke
lønnsutgifter og pensjonsutgifter. Budsjettjusteres på slutten av året. Det er varslet prisstigning
på leie av grunn.
Tjenesteområde 12320 Helsestasjonen.
Helsestasjonens samlede forbruk etter 1. kvartal 2011 ligger på 30 prosent. Lønnsutgifter
tilsvarer ca 29 prosent. Noen nødvendige innkjøp av AV/IT utstyr samt kontormaskiner har
blitt gjort i 1. kvartal. Det bør også markeres at utgifter til strøm har økt så mye i 2011, at det
budsjetterte beløp på kr 25.000 for hele året allerede er overskredet med nesten kr. 2.000 i
1.kvartal. Dette var ikke mulig å forutse i budsjettprosessen for 2011, da det i hele 2010 kun
ble en overskridelse på ca kr 7.500 over de budsjetterte kr 22.000. Dersom resten av året gir
strømutgifter i denne størrelsen, vil det bli problemer med å dekke opp dette innenfor de
budsjetterte driftsmidler.
Tjenesteområde 12330 Forebyggende arbeid, helse og sosial
Tidligere ble kostnader vedrørende skjenkekontroll, skjenkeavgifter, krisesenter ført her. Dette
føres nå på tjenesteområde 12420. Vi har per nå ikke kostnader som føres mot dette
tjenesteområdet. De påløpte kronene skal omposteres mot 12420.
12340 Aktivisering og service eldre og funksjonshemmede
Tjenesten har et samlet forbruk på 22 prosent etter 1. kvartal, mot 18 prosent etter 1. kvartal i
2010. I 2010 gikk området med mindreforbruk totalt på 388 000,-. Området vurderes i 2011 å
ligge innenfor og i henhold til budsjettrammen.
Utbetaling på kr 14.000 i tilskudd til LHL dagsenter i 2011 er ikke foretatt.
Tono aktivitetssenter og støttekontakt for funksjonshemmede. Her vil lønnsutgiftene øke 2.
halvår. Ligger innenfor budsjettrammen.
Støttekontaktvirksomhet, psykisk helse, ligger an til underforbruk. Sigdal aktivitetssenter
har endret struktur og vi vil derfor stille større krav i forhold til å holde åpent. Det blir derfor
nødvendig å ha vikarinnleie ved sykdom. Vikar ved sykdom/fravær er nytt for denne tjenesten
og kan påvirke regnskapet neste kvartal. Dekkes eventuelt av underforbruk på støttekontakt.
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Ambulerende vaktmester, inkl. drift av trygghetsalarmer, rapporteres fra 2011 under dette
tjenesteområdet. Tjenesten er flyttet fra tjenesteområde 12541 hjemmetjenester i henhold til
nye retningslinjer i Kostra. Tjenesten ligger an til å gå i balanse.
Dagsenteret på Eggedal Eldresenter ligger an til å gå i balanse. Viser et forbruk på 48
prosent, men dette skyldes manglende budsjettjustering for salgsinntekter mat. Gjøres på
slutten av året, evt. også etter 2. kvartal.
Budsjett for drift av bussen ved Sigdalsheimen ligger an til balanse.
Tjenesten matombringing rapporteres fra 2011 under dette tjenesteområdet. Den er skilt ut /
flyttet fra tjeneste 12530, Sigdalsheimen, kjøkkenet, i henhold til nye retningslinjer i Kostra. Er
budsjettert med både utgifter og inntekter for mat, dog med positivt resultat. Tjenesten er
foreløpig ikke regnskapsført. Gjøres ved budsjettjustering på slutten av året, evt. også etter 2.
kvartal. Må ses i sammenheng med budsjett for kjøkkenet da lønnsutgiftene til tjenesten ligger
her. Disse vurderes også skilt ut fra og med budsjett 2012, evt. ved budsjettjustering.
Vask av tøy for hjemmeboende rapporteres fra 2011 under dette tjenesteområdet. Dette er
skilt ut / flyttet fra tjeneste 12530 Sigdalsheimen, vaskeri, i henhold til nye retningslinjer i
Kostra. Er budsjettert med både utgifter og inntekter for vask av tøy, dog ikke for lønnsutgifter.
Disse føres på henholdsvis 12530 Sigdalsheimen sykehjemstjeneste og 12601 Sigdalsheimen
bygg. Tjenesten er foreløpig ikke regnskapsført. Gjøres ved budsjettjustering.
Dagsenteret ved Sigdalsheimen og dagsentertilbudet for personer med demens ligger an
til å gå i balanse.
Tjenesteområde 12410 Legetjenester
Tjenesteområdet består av kommunelege, drift av Prestfoss legesenter, drift av Eggedal kontor
og legevakta på Ringerike, samt en del lovpålagte ordninger. Forbruket etter 1. kvartal 2010 er
på 31 prosent, mot 38 prosent i 2010.
Regnskapet ligger bedre an enn i 2010, som endte med et merforbruk på kr 260 312. Dette
området har fortsatt et stort forbruk etter 1. kvartal, men dette skyldes hovedsakelig manglende
inntekter. Dette er inntekter som vil komme. Men vi har ikke mottatt faktura fra Legevakta for
første kvartal per 31.03.11. Dette er kostnader som vil komme. Inntektene som
turnuskandidaten skaffer vil variere, da turnuskandidaten bruker turnusperioden ulikt.
Budsjettet til legetjenestene er svært stramt, men vi mener at de budsjettmessige grepene som
ble tatt i høst skal gjøre at tjenesteområdet går i balanse i 2011.
Tjenesteområde 12411 Fysioterapi
Forbruket for 1. kvartal 2011 er på 31 prosent for hele området. Dette er tilsvarende 1. kvartal i
fjor. Budsjettet 2010 endte i balanse og forventes å ende i balanse også i år når
fastlønnstilskudd fra staten blir bokført.
Tjenesteområde 12420 Sosialrådgivning og veiledning
Forbruket er på 27 prosent etter første kvartal men må ses i sammenheng med tjenesteområdet
12430 hvor forbruket er på 32 prosent. Merforbruket skyldes at det i januar og deler av februar
fortsatt var leid inn ekstern konsulent.
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Tjenesteområde 12430 Tilbud til personer med rusproblemer.
Se kommentar under tjenesteområde 12420.
Barnevernstjenesten samlet har etter første kvartal 2011 et forbruk på 29,67 prosent,
mot et forbruk på 22,33 prosent etter første kvartal 2010.
Tjenesteområde 12440 Barneverntjenesten
Forbruket er på 32,90 prosent, dette er kr 150.000 mer enn i fjor. Dette skyldes vikarinnleie
Barneverntjenesten er innvilget 450.000 til saksbehandlerstilling og kr. 26.500 til
kompetansehevende tiltak for 2011, men dette er foreløpig ikke lagt inn i ramma. Forbruket er
da 24.18 prosent.
Tjenesteområde 12510 Barneverntiltak i familien
Forbruket er på 23,53 prosent, dette er kr10.000 mindre sammenlignet med første kvartal i
fjor.
Tjenesteområdet 12520 Barneverntiltak utenfor familien
Forbruket er på 31,69 prosent, dette er kr 450.000 mer sammenlignet med første kvartal i fjor.
Det skyldes tre nye plasseringer i dette kvartal og to plasseringer høsten 2010 som fortsatt er i
tiltak 1 kvartal 2011.
Tjenesteområde 12530 Sigdalsheimen
Sigdalsheimen har et forbruk på 21 prosent etter 1. kvartal og ligger an til å gå i balanse. På
samme tid i fjor var hadde Sigdalsheimen et forbruk på 24 prosent og endte da med et
mindreforbruk (jf årsmelding 2010). Sigdalsheimen har de største vikarutgifter på sommeren
og de vises først i regnskapet i 3. kvartal.
Sigdalsheimen har i utgangspunktet vært i en sparesituasjon hele 1. kvartal på grunn av stram
budsjettramme. Sparetiltak vurderes kontinuerlig opp i mot hva som er faglig forsvarlig. Det
var ingen økning av ramma fra 2010 til 2011 bortsett fra delvis lønnskompensasjon. Det vil si i
realiteten en enda strammere ramme enn i 2010, jf. budsjettheftet. Forbruket er så langt i
samsvar med budsjettet. Det forutsettes at det gis full lønnskompensasjon i året.
Det er usikkerhet knyttet til merkostnader ved overbelegg. Overbelegget har vært på 7-8
stykker i snitt i 1. kvartal, mot 3-4 1. kvartal i fjor. På bakgrunn av denne situasjonen har
Sigdalsheimen fått tildelt ekstrabevilgning av ”eldremilliarden” på kroner 897.000 til ekstra
innleie i 2011. Dette vil avhjelpe budsjettsituasjonen for inneværende år, men det understrekes
igjen at det er et presserende behov for å øke grunnbemanningen permanent, samt utvide
Sigdalsheimen med flere plasser (lindrende enhet/korttidsplasser), jf budsjetthefte, samt
årsmelding for 2010.
Tjenesteområde 12531 Bjørkekvisten barne- og avlastningsbolig
Institusjonen Bjørkekvisten barnebolig ble fra oktober 2010 gjenåpnet og tjenesteområdet er
gjeninnført i regnskapssammenheng. I tillegg er all avlastning til barn flyttet inn i boligen, og
utgiftene budsjettert her. Da de fast ansatte i avlastningsbolig er lønnet på tjenesteområde
12540 fram til mai 2011, må en se disse områdene i sammenheng. Etter 1. kvartal er 13,53
prosent brukt mot 13,39 på samme tid i fjor. Dette er allikevel ikke sammenlignbart på grunn
av endringer i driften. I tillegg til statstilskudd kommer to ulike interne overføringer som
inntekt her. Området ligger innenfor budsjettrammen.
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Tjenesteområde 12540 Tjenester til funksjonshemmede.
Tjenesten har et forbruk etter 1. kvartal på 43,5 prosent mot 36,53 prosent i fjor. Merforbruket
skyldes i all hovedsak lønn fra avlastning belastet her, i tillegg til noe økte vikarutgifter.
Dette området er vanskelig å si noe sikkert om etter 1. kvartal da endringer i bemanningen
gjør det umulig å sammenligne med samme periode i fjor.
For 2011 kan en forvente at inntekter til ressurskrevende tjenester vil bli 350.000,- lavere enn
budsjettert på grunn av endringer. I tillegg ble denne inntekten beregnet 538.000,- for høyt ved
regnskapsavslutning i 2010 i forhold til endelig resultat. Dette belastes derfor som en utgift på
tjenesteområdet i 2011. Dette er det ikke dekning for i budsjettet. Det ligger foreløpig an til et
overforbruk på i overkant av kr 500.000,-, men det er sannsynlig at en vil kunne komme i
balanse i løpet av året med de vedtakene vi kjenner i dag.

Tjenesteområde 12541 Hjemmetjenester
Tjenesten har et samlet forbruk på 26 prosent, mot 24 prosent etter 1. kvartal i fjor.
Hjemmetjenesten endte da med et samlet mindreforbruk på litt over en million kroner. Dette
tallet kan imidlertid ikke brukes til å sammenligne med i år, da mindreforbruket i fjor i stor
grad hang sammen med inntekter for ressurskrevende tjenester. Tjenesteområdet ligger etter 1.
kvartal samlet sett innenfor budsjettrammen for 2011, men det er usikkerhet knyttet til
ressurskrevende tjenester.
Leiebilene
Tilbudet med leiebiler til hjemmesykepleien holdes oppgradert. Hjemmesykepleiens høye
aktivitetsnivå vedvarer. Personbilavtalen vi hadde fra 2007, ble avsluttet i mars. Ny caddy
personbil kom i mars 2011. Nye avtaler betyr økte kostnader, men dette må påregnes for å
holde bilparken oppgradert.
Kostnadene ligger for 1. kvartal på 40,68 prosent, mot 26,6 prosent for 1 kvartal 2010.
Differansen i forhold til i fjor kan forklares som følger: I 2011 er den årlige
tingskadeforsikringen på kr 31.122,- påløpt. Den var ikke kommet med på første kvartal i fjor.
De månedlige kostnadene for bilholdet er økt som følge av rekalkulering av 3 av bilene pga
overkjøring (forklart i årsmelding 2010), dvs en økning i månedlige bilholdskostnader på kr
4.085,75 i forhold til før rekalkuleringing i oktober 2010. Vi har hatt to bilbergingsutlegg, vi
har måtte bytte tåkelyspære, dette er utlegg som kommer i tillegg til ordinære avdrag og
driftskostnader: til sammen en kostnad på kr 3.230,-. Kostnadene for drift og leasingavdrag i
april er med i kostnadene for første kvartal, men det var de også i 2010.
Budsjettet for 2011 er lavt beregnet i forhold til bilpark, bilhold og kjørelengder. Leiebilene vil
få et merforbruk i 2011 i størrelsesorden 60.000,-. Dette dekkes inn på budsjettet til
hjemmesykepleien for øvrig. Totalt sett vil det allikevel gi en lavere kostnad pr km enn å
utbetale kjøregodtgjøring til de ansatte.
Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
Forbruk første kvartal 2010 er 25,82 prosent mot 16,43 prosent i 2010. Inntekter og utgifter er
budsjettert noe høyt i forhold til reelt forbruk så langt. Statstilskudd: Det er ventet 350 000,- i
tilskudd til ressurskrevende tjenester og 150 000,- i videreføringstilskudd her i 2011. Samlet
inntekt 500 000,- mot budsjettert 811.000,-. I tillegg ble inntekten til ressurskrevende brukere
beregnet 336.000,- for høyt i forhold til endelig resultat ved regnskapsavslutning 2010 på dette
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området. Dette belastes derfor som en utgift på tjenesteområdet for 2011 uten dekning i
budsjettet. Behovet kan endre seg i løpet av året som følge av nye vedtak.
På grunn av overføringen fra 2010 ligger området an til et merforbruk på 150 000,-.
Husmorvikar
Tilbudet med husmorvikar har et samlet forbruk på 22,22 prosent etter 1. kvartal 2011, mot
21,83 etter 1. kvartal 2010. Regnskapet ligger an til å gå i balanse i forhold til budsjett.
Avdeling for psykisk helse
Avdelingen har et samlet forbruk på 26,48 prosent etter 1. kvartal 2011, mot 22,68 i 2010.
Pga sykdom, ansettelsesforhold og i forbindelse med ferieavvikling har vi i år startet opp med
opplæring av vikar. Brukernes ønske og behov for oppfølging, likeledes krav om å følge
vedtak, er større og tydeligere nå en for få år siden. Dette kan påvirke budsjettet ut over året.
Ligger per 1. kvartal innenfor budsj. Endte i fjor med mindreforbruk på kr 88.000, men hadde
da ikke vikarleie. Årets vikarleie vil være usikker størrelse.
Hjemmesykepleie
Hjemmesykepleien har et forbruk på 26 prosent etter 1. kvartal, mot 25 prosent på samme tid i
fjor. Tjenesten endte da med et lite mindreforbruk på 140.000 kroner. Hjemmetjenesten har,
som Sigdalsheimen, de største vikarutgifter på sommeren og de vises først i regnskapet i 3.
kvartal.
Forbruket er så langt i samsvar med budsjettet, men det er noe usikkerhet knyttet til
merkostnader ved et eventuelt økende press på tjenesten. Hjemmesykepleien har, som
Sigdalsheimen, i utgangspunktet vært i en sparesituasjon hele 1. kvartal på grunn av stram
budsjettramme. Sparetiltak vurderes kontinuerlig opp i mot hva som er faglig forsvarlig og i
nært samarbeid med Sigdalsheimen. Presset på tjenesten henger nøye sammen med
overbeleggsituasjonen på Sigdalsheimen. Disse tjenestene må ses i nøye sammenheng da de gir
tjenester til de samme brukerne. For at budsjettet skal gå i balanse forutsettes det at det gis full
lønnskompensasjon i året og at behovet for tjenesten ikke øker ytterligere. Det må spares på
vikarinnleie gjennom hele året for å holde budsjettrammen. Det var ingen økning av ramma fra
2010 til 2011 bortsett fra delvis lønnskompensasjon. Det vil si i realiteten en enda strammere
ramme enn i 2010, jf. budsjettheftet.
Hjemmehjelp har et forbruk på 23 prosent etter 1. kvartal og ligger an til å gå i balanse.
Omsorgslønn
I løpet av 2010 er et vedtak redusert, og et nytt fattet. For øvrig er det ingen endringer i
omfanget av tjenestetilbudet. For første kvartal 2010 er forbruket 21,95 mot på 9,53 prosent
første kvartal 2010. I 2010 gikk området med mindreforbruk. Behovet kan endre seg i løpet av
året som følge av nye vedtak. Ligger innenfor budsjettrammen.
Tjenestene i omsorgsboligene Prestfosstunet og Eggedal Eldresenter ligger samlet sett
innenfor budsjettrammen.

Tjenesteområde 12610 Botilbud Sigdalsheimen
Forbruket er på 27 prosent etter 1. kvartal, mot 37 prosent på samme tid i fjor. Området endte
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med litt over 1 million kroner i fjor i merforbruk. Dette skyldtes i hovedsak høye
energikostnader. Budsjettet er justert for dette i 2011. Energikostnadene er på 22 prosent etter
1. kvartal. Det totale forbruket på 27 prosent er noe høyt da det foreløpig ikke er regnskapsført
for kommunale avgifter. Utviklingen er også noe usikker med tanke på eventuelle behov for
reparasjoner og påkostninger av inventar og utstyr, jf årsmeldingen 2010. Blant annet har det
vært en større kostnad i forbindelse med kjølerom (fryserom) på kjøkkenet i 2. kvartal på kr
10 500,-. Denne type uforutsette, oppdukkende reparasjoner vil fort gjøre at budsjettet blir
svært stramt. Vi prøver å holde kontroll på dette ved å ha forebyggende serviceavtaler

Tjenesteområde 12611 Botilbud Bjørkekvisten
Forbruket 1 kvartal 2011 er 34,18 prosent mot 28,18 prosent første kvartal 2010. Grunnen til
det høye forbruket er strømkostnader. Av den grunn ligger tjenesteområdet an til et merforbruk
på 50.000,-.

Tjenesteområde 12650 Kommunalt disponerte boliger
Ligger samlet sett på et forbruk på 27 prosent etter 1. kvartal, likt som i fjor. Området endte da
samlet med et merforbruk på cirka 450.000 kroner. Området er foreløpig ikke regnskapsført
med alle utgifter til kommunale avgifter. Området kan ende med tilsvarende merforbruk som i
fjor.
Tono Aktivitetssenter har en økning på strømutgifter på 500 prosent i forhold til samme
periode i fjor. Av den grunn er rammen brukt opp etter første kvartal. Dersom tendensen
fortsetter vil bygget ende opp med et merforbruk på 170.000,-.
Botilbud Bjørkealleen. Forbruket er 27,55 prosent mot 40,21 prosent 1. kvartal 2010. Det er
lagt inn midler til beising av bygg og utskiftning av verandaer i 2011. Etter brannsyn er det
kommet krav om utbedring av branntavle. Dette er det ikke tatt høyde for i budsjettet. Ligger
an til merforbruk på kr 50 000,-.
Botilbud Thorrudbygget ligger an til et merforbruk på 70 000,- på grunn av manglende utleie
ev en av leilighetene.
Omsorgsboligene ved Prestfosstunet, Eggedal Eldresenter og Aldersboligene i Prestfoss
ligger på henholdsvis 26, 30 og 33 prosent etter 1. kvartal. Strømutgiftene ligger på
henholdsvis 25 og 28 prosent.

Tjenesteområde 12750 Introduksjonsordning flyktninger
Her er forbruket på 6 prosent. Regnskapet for denne posten er ikke ferdigstilt. Regninger fra
flere tjensteområder for denne perioden er ikke betalt. Det er derfor ikke mulig å si noe om det
reelle forbruket så langt.

Tjenesteområde 12760 Kvalifiseringsprogrammet
Det har vært en deltaker i programmet i første kvartal og vi vil prøve å nå plantallet om 4
deltakere i løpet av høsten. Denne posten ble sett i sammenheng med tjenesteområde 12810
ved budsjettering og ser man disse to postene under ett er det ikke noe avvik.

Tjenesteområde 12810 Økonomisk sosialhjelp
Vi har i løpet av første kvartal ikke noe avvik på denne posten og sier oss fornøyde med det
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selv om vi fortsatt har ambisjoner om å gjøre flere av mottakerne av denne ytelsen selvhjulpne
i løpet av året.

Tjenesteområde 12830 Bistand til etablering
Dette dekkes opp med statlige tilskudd. Eventuelt ubrukte midler avsettes til bundet fond når
regnskapet avsluttes.

Prosjekter med egne bevilgninger pr. 30.03.2011
Prosjekt 712/713/901 Utskifting tak Sigdalsheimen/trygdeboliger. Prosjektet utføres av egne
ansatte, derfor går prosjektet over flere år. Prosjektet har hittil (siden 2007) hatt utgifter på kr
159 881. I den summen har 3 trygdeboliger fått skiftet tak. Prosjektet er finansiert av
disposisjonsfond. Rest bevilgning pr. 31.12.09 er på kr 190 118. Arbeidene pågår fortsatt. Det
gjenstår å pusse opp og skifte tak på tre trygdeboliger. Gjøres av egne ansatte, en i året.
De to trygdeboligene som skal saneres i forbindelse med bygging av omsorgsboliger tas ut av
dette prosjektet.
Prosjekt 717 Utredning utvidelse Sigdalsheimen. Bevilgning på kr 100 000. I 2009 ble
prosjektmidlene på kr 80 000 fra prosjekt 745/903 Utskifting oljetank ble overført prosjekt
717. Total er det bevilget 180 000. Det meste av skisseunderlaget (omsorgsboliger i Prestoss
og Eggedal og lindrende enhet/korttidsplasser og heis/nytt inngangsparti Sigdalsheimen) ble
laget og presentert i 2010. Prosjektet er ikke avsluttet per 31.03.2011.
Prosjekt 818 Heis Sigdalsheimen og nytt inngangsparti.
Heis Sigdalsheimen. Denne er utdatert i forhold til dagens krav, og det ble i budsjett 2011
vedtatt at denne skal skiftes ut. Jobben må utføres av fagpersonell.
I forbindelse med bygging av omsorgsboliger og uteområdene rundt dagens hovedinngang, så
bør hovedtrafikken til Sigdalsheimen føres vekk fra området tiltenkt uteområde for beboere og
andre. Hovedinngangen flyttes til dagens inngang merket resepsjon.
Total kostnad 1,4 millioner kroner for heis og nytt inngangsparti mv. Kostnadsramma er basert
på grovkalkyle fra arkitekt. Forventet tilskudd per 2010 kr 500.000. Nettokostnad kr 900.000.
Satsene til investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger er endret fra 2011. For
sykehjem er det endret fra 30 prosent til 40 prosent av anleggskostnaden inklusive mva. For
detaljer rundt hvordan dette beregnes vises det til Husbankens veileder til retningslinjer til
investeringstilskudd.
Utdrag fra Husbankens hjemmesider:
”Utmåling av investeringstilskudd
De maksimale tilskuddssatsene etter Stortingets vedtak av (prop 65 S (2010-2011))
5.april 2011er følgende: omsorgsboliger 666.600 kroner, og sykehjemsplasser 888.800
kroner, innenfor en maksimal anleggskostnad på 2,222 mill. Kroner.
Tilskuddet til bygging av fellesareal er også blitt økt, fra 30 prosent til 40 prosent. De
nye maksimalsatsene vil i 2011 da bli kr 666 600 for omsorgsboliger og kr 888 800 for
sykehjemsplasser.
Hensyn til miljø, universell utforming og tilrettelegging for mennesker med demens og
kognitiv svikt skal følges opp i forbindelse med tildeling av tilskudd.”
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Kostnader har ikke påløpt prosjektet per 31.03.11
Prosjekt 817 Omsorgsboliger i Prestfoss
Skisser er utarbeidet i prosjekt 717. Arbeidsgrupper er etablert for arbeidet med
omsorgsboliger. For detaljer se egne saker.
Omsorgsboliger Prestfoss 2011 (8 stk. 2 gamle går ut):
Kostnadsramma er satt til kr 13 700 000. Opparbeiding av uteområder er ikke inkludert.
Maksimalt tilskudd fra Husbanken for omsorgsboliger er per 2010 kr 3 555 000 (kr 444.400
pr. bolig). Lånebeløp er satt til kr 10 145 000,-. Kostnadsramma er beregnet ut fra grovkalkyle
fra arkitekt, men der sikkerhetsmarginer er trukket fra.
Husbanken har fra 2011 økt tilskuddsrammene til omsorgsboliger fra 20 prosent til 30 prosent
av anleggskostnadene, oppad begrenset til kr 666 600,- per bolig. Investeringstilskuddet
beregnes av anleggskostnader inklusive merverdiavgift. Maksimalt tilskudd er med dette kr
5.332.800,-. Ny kostnadsramme eks mva er med dette 15.477.800,-.
Kostnader har ikke påløpt prosjektet per 31.03.11.

Regnskap 1. kvartal 2011 planområde 5 Næring og drift
5 Næring og drift
Tjeneste
11000
11200
11203
11210
11300
11800
12331
12650
12850
13010
13020
13030
13200
13250
13290
13291
13330
13340
13350
13380
13390
13400
13450
13500

Tjeneste (T)
Politisk styring og kontrollorganer
Administrativ ledelse
Personal/opplæring/velferdstiltak
Forvaltning av eiendommer
Administrasjonslokaler
Fellesutgifter
Veterinær
Kommunalt disponerte boliger
Tjenester utenfor ordinært komm.
ansvarsområde
Plansaksbehandling (S)
Bygge-, delings- og seksj.saker (S)
Kart og oppmåling (S)
Bedriftsrenovasjon
Næringstiltak
Landbrukskontor
Landbruksvikar
Kommunale veier
Kommunale veier, miljø- og
trafikksikkerhetstiltak
Område skredsvigstatue
Brannforebyggende tiltak (S)
Brannvesen
Produksjon av vann (S)
Distribusjon av vann (S)
Avløpsrensing (S)

1.kv.2011
1 607
148 500
0
131 266
341 387
0
103 350
-133 372

Budsjett
vedtatt
83 000
210 000
19 000
130 000
448 000
0
0
-150 000

Avvik i
Avvik
kroner
i % 1.kv.2010
81 393
2
500
61 500
71
63 602
19 000
0
14 362
-1 266
101
0
106 613
76
187 854
0
41 184
-103 350
152 160
-16 628
89
-147 098

0
129 457
301 707
-358 247
151 206
513 600
533 287
2 000
505 581

230 000
93 000
208 000
-475 000
0
458 000
1 755 000
0
2 316 000

230 000
-36 457
-93 707
-116 754
-151 206
-55 600
1 221 713
-2 000
1 810 419

0
139
145
75

1 381
1 000
0
50 313
309 629
25 891
501 287

40 000
0
-247 000
2 700 000
1 152 000
-2 426 000
1 265 000

38 619
-1 000
-247 000
2 649 687
842 371
-2 451 891
763 713

3

112
30
22

0
2
27
-1
40

0
129 682
359 900
-102 591
149 582
382 886
515 831
2 000
469 707
16 935
0
7 681
56 301
161 273
146 503
359 425
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13530
13540
13550
13570
13600
13601
13602

Avl.nett/innsaml. av avløpsvann (S)
Tømm. av slamavsk., septikt. o.l. (S)
Renovasjon (S)
Avfallsbehandling (S)
Miljøvern
Frilufts- og utmarksområder
Fiske- og viltforvaltning
Sum

5 477
355 096
556 092
0
34 976
350 000
2 606
4 565 076

-2 788 000
96 000
-2 347 000
1 500 000
12 000
215 000
10 000
4 507 000

-2 793 477
-259 096
-2 903 092
1 500 000
-22 976
-135 000
7 394
-58 076

0
370
-24
0
291
163
26
101

144 690
351 617
402 027
291 994
800
350 000
17 335
4 526 140

Kommentar til noen av de enkelte tjenester:
Teknisk
Kommentar til noen av de enkelte tjenestene:
Teknisk sektor:
Generelt sett kan det sies at tallene for selvkostområdene ikke kan sammenlignes med budsjett
da første kvartalsregnskap ikke har medtatt inntektene som først utfaktureres i mai slik at
regnskapet ikke er representativt for eiendomsavgiftene som ennå ikke er fakturert
Slik det ser ut pr i dag, vil det være nødvendig med en økning av de fleste gebyrene under
budsjettbehandlingen for å kunne ta igjen noe av de tidligere tapte inntekter for derved å
redusere opparbeidelsen av negative selvkostfond samt om mulig å komme ut i balanse
Kommentarer til større avvik:
12650 Kommunale boliger – avvik -16.628 Her viser inntektene allerede 76 % av budsjett.
Dette har sammenheng med at det hittil i år ikke er utført vedlikeholdsarbeid ved boligene.
Utgifter kommer senere i året.
11300 administrasjonslokaler – avvik kr. 106.613. Dette avvik må sees i sammenheng med
innflytting i mellombygget og utgifter som møbler, utsmykking installasjoner etc til dette
Her må nok forventes et overforbruk ved utgangen av året
13010 Plansakbehandling – avvik kr.177.660
Her er det budsjettert med en inntekt. Resultatet første kvartal representerer derimot en utgift.
Fakturering foretas normalt sent i året, og det gjenstår flere inntekter for planer under
behandling.
13020 Byggesaker – avvik kr.127.271
Det er her budsjettert med en kostnad som allerede er overskredet på grunn av liten
vinteraktivitet og derved få gebyrinntekter. Disse vil tradisjonelt ta seg opp utover vår/sommer.
Ved etablering av elektronisk planarkiv og digitalisering av planer er virksomheten med å
dekke dette prosjektet. Et planarkiv benyttes mest gjennom byggesaker og det er naturlig at
denne virksomheten dekker mye av prosjektet.
13030 Kart og oppmåling – avvik -116.754. Avviket skyldes at det allerede er inntektsført 75
% av samlet budsjett for 2011
13200 Bedriftsrenovasjon – avvik -151 206 . Avviket skyldes at posteringer for
bedriftsrenovasjon sees i sammenheng med renovasjonskapittelet og således ikke er budsjettert
13540 Tømming av slamavskillere – avvik kr. 259.096
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Den høye avviksprosenten har sin forklaring i at det på dette tjenesteområdet kun er ført
utgifter til innsamling. Fakturaer for dette tjenesteområdet blir også sendt ut i mai måned.
Landbruk:
Alle tjenestene innen landbruk synes ut nåværende kjente forhold å komme ut i balanse.
For 13601 Frilufts- og utmarksområder skyldes avvik at ekstra tilskudd til løypekjøring i
hovedløypene vil bli tilbakeført fra Trillemarkafondet ved årsoppgjør. Avvik på 13600
Miljøvern skyldes forskottering av utgifter til prosjektarbeid Vannområde Simoa.
Regnskap 1. kvartal 2011 planområde 6 Kirken

Tjeneste
Tjeneste (T)
13900
Kirkelig fellesråd
13930
Kirkegårder
Sum

1.kv.2011
1 200 000
1 098 000
2 298 000

Budsjett
vedtatt
1 200 000
1 098 000
2 298 000

Avvik i
kroner

Avvik i
prosent
0
100
0
100
0
100

1.kv.2010
1 200 000
1 061 000
2 261 000

Kirkelig fellesråd har fått overført tilskudd på kr 2.298.000 i 1. kvartal 2011

Oversikt og status investeringer, samt prosjekter i drift med egne
bevilgninger
INVESTERINGER
Pl.
omr. Pr.nr./År
3 705/2011
3 707/2007
4 717/2009

Prosjekt
Edb skole
Utbedring Eggedal skole
Utredning om utvidelse
Sigdalsheimen

5
6
6
6

Planlegging nytt renseanlegg Eggedal
Utbedring Solumsmoen kapell
Utbedring el.anlegg kirkene
Driftsbygning Holmen kirkegård

5
5
5
3
3

718/2009
728/2009
729/2009
730/2009
734/2002,
(776/07)
747/2000
748/2006
749/2006
752/2008

3 756/2008
3 780/2009
781/2006
3 (772/08)
5 801/2009
3 802/2010
6 803/2009
6 805/2010
3 806/2009
3 807/2010

Budsjett
vedtatt total
pr. 31.03.2011
A
500 000
14 600 000

Sum brukt
totalt pr.
31.03.2011
Brukt i 2011
B
pr. 31.03
430 800
430 800
14 481 904
3 358 768

Rest
bevilgning
A-B
69 200
118 096

300 000

154 483

4 987

145 517

3 100 000
530 000
100 000
1 000 000

68 195
0
50 000
900 000

15 660
0
0
0

3 031 805
530 000
50 000
100 000

Forbedring vannanlegg iht. forskrift
Høydebasseng Nerstad
Kommunale veier
Avlastningsbane Eggedal
Utbedring Nerstad skole

3 530 000
4 000 000
8 000 000
2 648 000
13 500 000

3 966 618
3 834 675
7 722 686
2 065 194
15 262 289

1 768
87 013
0
0
2 788 791

-436 618
165 325
277 314
582 806
-1 762 289

Ny skytterhall Prestfoss samfunnshus
Utbedring Ungdomsskolen

2 048 000
1 189 933

2 019 697
1 080 433

0
94 616

28 303
109 500

745 000
22 870 000
1 040 890
150 000
400 000
801 366
1 150 000

734 658
24 858 347
1 090 581
0
0
871 174
584 118

0
3 367 707
49 691

10 342
-1 988 347
-49 691
150 000
400 000
-69 808
565 882

Oppgangssag Tveitensamlingen
Administrasjonslokaler
Ungdomsskolen, inventar
Uthus Eggedal kirkegård
Opparbeiding boligtomter
Klubbhus Eggedal
Prestfoss samf.hus,bygg

69 808
151 518
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2 809/2010
6 810/2010
3
5
3
3
4
4
5
5
3

813/2010
814/2010
815/2011
816/2011
817/2011
818/2011
819/2011
821/2011
822/2010

Nytt økonomisystem ERV
Ny varmekilde Holmen kirke
Ungd.skole/Pr.samfunnshus nytt
varmesystem
Boligfelt Eggedal (Fase I)
Uteområde Nerstad skole TST
Heis bibliotekk Prestfoss
Omsorgsboliger Prestfoss
Ny heis Sigdalsheimen
Kommunale veier-Rabbenveien
Vannbehandlingsanlegg - N.Eggedal
Uteområde Prestfoss skole
Sum

1 520 000
2 300 000

1 363 765
200 000

509 517
0

156 235
2 100 000

2 500 000
1 100 000
100 000
550 000
13 700 000
1 400 000
2 000 000
1 000 000
300 000
108 673 189

230 000
21 100
0
0
0
0
0
0
0
81 990 716

230 000
21 100
0
0
0
0
0
0
0
11 181 744

2 270 000
1 078 900
100 000
550 000
13 700 000
1 400 000
2 000 000
1 000 000
300 000
26 682 473

Brukt i 2011
pr. 31.03
0
0

Rest
bevilgning
A-B
100 000

PROSJEKTER I DRIFT

Pl.
omr.
Pr.nr./År
5 610/2011
3
2
6
3

700/2009
704/2005
729/2009
765/2007

5
5
3
6

770/2005
771/2008
780/2009
787/2008

4 901/2005
3 905/2008
906(750)/200
5 7
3 908/2010
6 910/2010
6 911/2010
6 912/2010
6 913/2010
3 916/2011
5 917/2011
6 918/2011
5 920/2011

Prosjekt
Trafikksikkerhetstiltak
Opprustning av
bibliotek/samfunnshus
Edb-fellestjenester
Utbedring el.anlegg kirkene
Kommunale kulturbygg
Oppfølging av tiltak i
kommuneplanen
Sentrumsutvikling Prestfoss
Utbedring Ungdomsskolen
Utskifting av tak Eggedal kapell
Rehabilitering trygdeboliger,
Sigdalsheimen
Prestfoss samfunnshus
Gatelys
Lufting av grassmatte sentralbanen
Utbedring kjeller Helsestasjon
Flombelysning Eggedal kirke
Vanningsanlegg Holmen kirkegård
Snøfres kirkegårdene
Tilskudd galleri Skredsvig
Flyfotografering ortofoto
Grasklipper Holmen kirkegård
Biovarmeprosjekt, Nerstad og
Eggedal skole
Sum

Budsjett
vedtatt total
pr. 31.03.2011
A
100 000

Sum brukt
totalt pr.
31.03.2011
B

1 616 543
1 460 000
100 000
1 150 000

1 894 250
1 277 004
0
405 455

133 224
0
0
5 207

-277 707
182 996
100 000
744 545

250 000
1 000 000
2 238 577
60 000

59 187
410 643
2 238 803
0

0
35 000
0
0

190 813
589 357
-226
60 000

445 000
82 145

254 882
82 145

0
0

190 118
0

340 000
150 000
100 000
35 000
108 000
82 000
600 000
220 000
80 000

194 078
128 485
0
0
0
82 000
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

145 922
21 515
100 000
35 000
108 000
0
600 000
220 000
80 000

52 000
10 269 265

0
7 026 932

0
173 431

52 000
3 242 333

Rådmannens forslag til vedtak:
Regnskapsrapport 1. kvartal 2010 for Sigdal kommune tas til orientering. Eventuelle
budsjettjusteringer fremlegges i 2. halvår.
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Administrasjonsutvalget behandlet saksnr. 15/11 den 01.06.2011
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalgets vedtak:
Regnskapsrapport 1. kvartal 2010 for Sigdal kommune tas til orientering. Eventuelle
budsjettjusteringer fremlegges i 2. halvår.
Formannskapet behandlet saksnr. 35/11 den 01.06.2011
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets forslag til vedtak:
Regnskapsrapport 1. kvartal 2010 for Sigdal kommune tas til orientering. Eventuelle
budsjettjusteringer fremlegges i 2. halvår.
Kommunestyret behandlet saksnr. 47/11 den 17.06.2011
Behandling:
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 23. juni 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær
Kopi: Økonomisjef, her
Buskerud kommunerevisjon, v/Jorunn Solberg, Serviceboks 4, 3504 Hønefoss
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Kommunestyret
Arkivsaknr.: 11/77-7
Løpenr.:
4176/11
Arkivnr.:
030
Saksbeh.:
Jens Sveaass

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Administrasjonsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
01.06.2011
01.06.2011
17.06.2011

Saksnr.
AD-11/16
FS-11/36
KS-11/48

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: STATUSRAPPORT MED FORSLAG TIL
ORGANISASJONSMODELL TEKNISK ETAT OG LANDBRUK
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapet tar redegjørelsen vedrørende arbeidet med oppgaver og organisering på
teknisk etat og landbrukskontoret til orientering.
Rådmannen går videre med prosessen og legger til grunn en organisasjonsmodell som er
innrettet mot utvalgsstruktur og planområder (alternativ 3). Dette gir administrasjonen
anledning til å starte arbeidet med rekruttering av leder for planområde 5.
Rådmann kommer tilbake med detaljert sak for kommunestyrets vedtak når det gjelder
oppgaver, behov og ønsket kapasitet på aktuelle fagfelt innenfor planområde 5 forøvrig.
Rådmannens ledergruppe suppleres med en representant fra landbruk
Saken avgjøres av: Kommunestyret

Saksutredning
Konklusjon
Administrasjonen har gjennomført 2 av 3 planlagte steg i prosessen frem mot en orientering
før sommeren. Det har vist seg i prosessen at trinn 3 med gjennomgang av stillinger, avtaler og
stillingsinstrukser er mer arbeidskrevende enn forutsatt. Videre er det konkludert at dette ikke
er kritisk for å treffe nødvendige beslutninger og drive prosessen videre. Opprinnelig plan med
vedtak for dimensjonering og innretting av ressurser på landbruk og teknisk i september 2011
står fast.
Det er utredet og drøftet med involverte parter tre ulike alternativer til organisering av teknisk
etat og landbruk. Det er i det følgende argumentert for en anbefalt løsning for videre arbeid. En
konklusjon på organisering på dette tidspunkt vil innebære en forsering av planen og vil videre
bety at man kan starte arbeidet med konkret rekruttering og videre planlegging av detaljer og
kapasiteter i organisasjonen.
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Bakgrunn
Det vises til vedtak i kommunestyresak KS-10/111 behandling av budsjett 2011 og
økonomiplan 2011 til 2014. I pkt 39 heter det følgende:
Rådmannen legger fram en kjøreplan på hvordan vi skal disponere personalressursene på
teknisk og landbruk. Planen legges frem for diskusjon i første formannskapsmøte etter
nyttår

Vedtaket ble fulgt opp med sak KS-11/2 i kommunestyremøtet den 17.02.2011 hvor
presenterte fremdriftsplan ble tatt til orientering. Fremlagte kjøreplan var lagt opp med tre
innledende faser. I disse skulle ledergruppen arbeide med konkrete oppgaver under følgende
hovedoverskrifter:
1. Hva skal leveres/produseres?
2. Hvordan skal det organiseres?
3. ”Hvem gjør hva”?
Det var kort redegjort for innhold i hver enkelt fase, hvor ledergruppen arbeidet igjennom
ulike problemstillinger og dokumenterte innhold, for rådmannen så å kunne gjennomføre
konkrete drøftingsrunder med organisasjonene. Videre ligger det to avsluttende faser som
innebærer politisk forankring og beslutning (fase 4) og gjennomføring/implementering (fase
5). Lagt ut i tid var prosessen tenkt som følger:
F as e 1

Arb. i avd .

RM

Feb.

Fa s e 2

Arb. i avd.

F as e 3

Le d er sa m l .

L ed e rs a ml .

L e de r s am l.

RM
/
Org.

RM
/
O rg.

RM
/
O rg.

Mars

RM

April

Fase 5

Fase 4

Arb. i avd.

RM

Mai

Forankring og avklaring
Politisk og adm.

Jun

Jul

Aug

vedtak

Sept

Gjennomf øring

2011

Rådmann har gjennomført arbeidet i tråd med planen når det gjelder trinn 1 og 2. Når det
gjelder trinn 3. ble det etter 2. runde klart at det ikke var tilstrekkelig kapasitet til arbeidet med
konkrete stillingsbeskrivelser og avtaler for å kunne ferdigstille dette innen arbeidet med saker
til behandling før sommerferien.
Det var imidlertid klart etter drøfting med de involverte at funn og resultater av de to første
arbeidsmøtene var konsistente og dannet godt grunnlag for å drøfte alternative
organisasjonsmodeller. Det siste trinnet går mer på konkrete enkeltstillinger og innretting av
avtaler og stillingsbeskrivelser. Dette er ikke tidskritisk for å holde overordnet fremdrift som
ligger i opprinnelig kjøreplan, og det ble besluttet å benytte tiden frem mot ”vedtak” til å gjøre
dette arbeidet mer inngående. Det konkrete innholdet i dette oppfattes også å være mer
administrativt delegerte oppgaver.
Administrasjonen legger nå frem resultatene av trinn 1 og 2, og drøfter på bakgrunn av dette
tre alternative organisasjonsmodeller. Hvis det viser seg mulig kan man gå videre med ett av
disse alternativene allerede på nåværende tidspunkt. Er det aksept for en slik tilnærming
oppnår man to ting. Man kan starte arbeidet med å rekruttere nødvendig ledelse på berørt
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fagområde, og man har en omforent organisasjonsmodell som utgangspunkt for å tenke
enkeltstillinger, kompetanse og kapasitet.
Før vi går inn på alternative organisasjonsmodeller, og fordeler og ulemper med de forskjellige
av disse, er det kort forsøkt referert de mest vesentlige funnene i arbeidet så langt.
Fase 1 – Hva skal leveres
Det er benyttet en egnet metode til å gjennomdiskutere ulike oppgaver innenfor hver enkelt
fagområde i sentral administrasjon. I det videre arbeidet er det kun fokusert på teknisk og
landbruk. Inkludering av de andre områdene har imidlertid vært helt nødvendig og kritisk i
videre utvikling av organisasjonen. Det er tette grensesnitt og stort potensial for økt effektivitet
og kvalitet i samhandlingen på tvers av fagområder i en relativt sett liten, sentral
administrasjon.
I spørsmålet om ”hva som skal leveres” er det listet de ”hovedområder” (avdelinger eller
saksområder) som den enkelte leder har ansvar for. Under disse er det noen hovedpunkter til
hvert enkelt hovedområde. For å ta de to fagområdene Landbruk og Teknisk etat er det først
illustrert gjennom landbruksavdelingen.
Landbruksavdelingen er i hovedsak strukturert rund forvaltning av respektive lover, samt mer
faglig innretting innenfor hovedoverskriftene; jordbruk, Skogbruk, Miljø- og kulturlandskap,
samt noen mer enkeltstående hovedområder. Opplisting av oppgaver på landbrukskontoret
fremgår av vedlagte ”plansje 1”. Det er kommet innspill fra de enkelte organisasjoner, og
representanter at listene ikke er fullstendig. Dette er riktig, de er ikke nødvendigvis fullt
uttømmende, men det er dette som har mest fokus og som i første rekke vil være av betydning
i øvrig arbeid fremover.
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Landbrukskontor
Jordbruk

Skogbruk

Bu midler

Forvaltning skogfondsordning

Konsesjonslov

Forvaltning av
tilskuddsordning

Jordlov

Floghavre

Økologisk landbruk

Miljø/
kulturlandsk.

Jordbruksavt

Biologisk mangfold

Avløserord.

Vanndirektiv

Prod. tilskudd

Arealforvalt.

Viltforvalt.

Plan- og
bygningsloven

Sekretariat for
viltnemd

Friluftslov
fril.tema

Vetrinær

Smilordning
Skogbrukslov
Skogfaglig veiledning

Forurensningsloven
Regionalt miljøprogram

Motorferdsel
i utmark
Lov om motorferdsel i utmark

Gårdskart

Forskrift om
husdyrgjødsel

Avlingsskadeordning

Gjødselplanlegging

Sti og løypeplan

Veterinærordn.
koordinering

Andre
Plantemiddel
autorisasjon

Jordprøver

Sekretær 4H-nemd
Sekretær hovedutvalg

Grensesnitt; ?
Kultur
Næring, teknisk
og landbruk

Div prosjektarbeid
Øvrig lovverk
Personalledelse

TOTALT
3,6 stillinger pt.

Budsjett

Gjennomgangen av Teknisk etat er litt annerledes innrettet der det jo pr i dag eksisterer et
avdelingsnivå med respektive ledere for hhv.; drift, oppmåling og byggesak. Plan og næring
ligger også som eget saksområde, men når det gjelder dette feltet så er det pt ikke noen ansatt i
stillingen. Oppmålingsavdelingen er også ikke fullt bemannet i skrivende stund etter at
avdelingsleder ble pensjonert.
I tillegg ligger det administrative oppgaver til merkantile ressurser, samt oppgaveportefølje
direkte lagt til leder av virksomheten.
Av plansjen nedenfor ser man de oppgaver som tilligger teknisk etat slik den kjennes pr i dag.
Det er først og fremst identifisert utfordringer knyttet til å skulle ivareta oppgaver innenfor
forvaltning bygg, oppfølging av veivedlikehold (og evt. annet vedlikehold av anlegg),
gjennomføring av adresseringsprosjektet, og avslutningsvis forvaltning innenfor fagområdene
”kommuneplanlegging og næringsutvikling”. Samtlige utfordringsområder er markert med en
”sirkel” i den vedlagte oversikten.
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Teknisk etat
Drift

Oppmåling

Byggesak

(6)

(2,6)

(3,5)

Merkantil
(1,7)

Administrason
-budsjett/økonomi/
hms og pers

Administrason
-budsjett/økonomi/
hms og pers

Administrason
-budsjett/økonomi/
hms og pers

Post / arkiv

Utgående faktura

Delingsforretning

Byggesak/
utslipp

Eiendomsmegl.service

Informasjonsansvaret

Matrikkel,
ajurhold og
registrering av
eiendomsomsetning
og
avgiftsregister

Reg.planer og
disp.

Politiske møter
(sakspapirer)

Planregister

Faktura ktrl.
og refusjoner

Vann og avløp
Veier/
Grøntarealer, park ol.

Annet
(1)

(0)

Pers. ansv.
og ledelse

Kommuneplanlegging

Vurdering botilskudd

Næringsutvikling

Beredskapsplaner

Tettstedsutv.
(planer)

Forskrifter,
revisjon

Matrikkel, innreg.
Geovekst

Forvaltning Bygg

Tilsyn og oppfølging

Tilsyn
Renovasjon
-private
-bedrifter

Publ. service

Plan og
næring

Utbyggingsavtaler

Personal/
fraværsreg.

Eiendomsomsetning

Ajourhold vannmålere og
avgifter

Slam
(grensesnitt landbruk)

”Prosjekt” gamle midl. Kartforretninger (2012)

Prosjekter

Oppflg etter jordskifte

Byggeledelse

Adressering (2 årsverk)

Forsikringer
Rydde og
oppfølging

Antall stillinger (14,8) er en indikasjon og
ikke nødvendigvis eksakt i skrivende stund.

?

Oppsummert, fase 1.
Landbruksområdet er i større grad i balanse hva angår kapasitet/kompetanse og behov.
Identifiserte utfordringsområder på Teknisk etat handler om miss-forhold mellom faktiske
oppgaver og den kapasitet og kompetanse som er tilgjengelig. Det er nødvendig både å vurdere
redefinering av stillinger og stillingers innhold, samt eventuell omprioritering av ulike
oppgaver. Dette er arbeid som må gjøres i den videre prosessen med ”hvem gjør hva”? Videre
er det nødvendig med en inngående vurdering om man har nok kapasitet til det
ambisjonsnivået som ligger der, eller det er muligheter for andre endringer av oppgaver og
ressursutnyttelse. Dette arbeidet fortsetter gjennom sommer og utover høsten, for nærmere
redegjørelse og beslutning i kommunestyret på aktuelt tidspunkt.
Fase 2 – ”Hvordan skal det organiseres”?
Begrepet prosess i denne sammenheng kan enkelt konkretiseres med ”arbeidsflyt”. Når noen
har et behov, hvor rettes denne forespørselen, og hvem iverksetter arbeidsoppgaver og dialog
med ulike deler av organisasjonen for i sum å løse behovet (produsere resultatet). Noen slike
arbeidsprosesser er ukompliserte og oppleves ”greie og effektive”, andre slike prosesser
oppleves som uklare, og lite effektive i betydningen å få løst oppgaven raskt og uten
unødvendig bruk av ”energi”.
I fase 2 er det gjort en inngående gjennomgang av hvilke arbeidsprosser de ulike ledere i
virksomhetene i kommunen opplever som ”problematiske”. Dette kan være sett fra eget
ståsted, eller mer generelt ”utenfra”. Svarene i dette oppleves å være sammenfallende med
funn i fase 1. Etter nevnte gjennomgang av en lang rekke ulike prosesser som påpekes av de
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ulike involverte, er det gjort en oppsummering for å se hvilke områder det er som ”går igjen”
hos flest bidragsytere. Etter en slik oppsummering og prioritering er det listet opp følgende 6
kritiske prosesser:
1. Gjennomføring av vedlikehold og prosjekter på bygg og anlegg (teknisk ledelse og
styring, både akutt og planlagt).
2. Forvaltning av utleie, bygg og anlegg (boliger, omsorgsboliger, haller og anlegg)
3. Selvkostøkonomi. Forvaltning og eierskap til resultat på de enkelte selvkostområdene
4. Planarbeid, kommuneplan og helhetlig styring/gjennomføring (involverving) av plan
og strategi for ulike deler av virksomheten i kommunen.
5. Samarbeid IKT, internt og i forhold til sentral drift (Modum)
6. Lønns- og fraværsregistrering
Som man ser er det en del sammenfallende problemstillinger i disse resultatene (fase 1 og 2).
Noe av det mest sentrale ser ut til å være kapasitet, eierskap og styring /ledelse knyttet til bygg,
infrastruktur og vedlikeholdstjeneste. Press på tilgjengelig kapasitet kan også tenkes å ha en
sammenheng med de utfordringene som var i 2010 knyttet til forvaltning av selvkostøkonomi,
fakturering og oppfølging. Klare ansvarslinjer og logisk arbeidsflyt er helt kritisk. Det være
seg enten det er innenfor forvaltning bygg og vedlikehold, eller det er oppdatering og system
på brukerregister og ”varekoder” med videre håndtering av fakturering osv.
Det er fortsatt detaljarbeid å gjøre knyttet til arbeidsflyten, ansvarslinjer, ”hvem gjør hva” og
”hvem samarbeider med hvem”. I det videre arbeidet med dette vil det bli prioritert og
fokusert på temaene nevnt over.
Det som har blitt viet fokus mot slutten av arbeidet med fase 2 er alternative organiseringer av
oppgavene innenfor Teknisk og Landbruk. Det er hensiktsmessig å lande denne modellen og
på bakgrunn av dette synliggjøre lederstruktur og jobbe videre med detaljprosesser og
stillingsinnhold på enkeltnivå.
Mulige organisasjonsmodeller
Disse alternative organisasjonsmodellene kan enkelt beskrives som følger:
Alt. 1: ”Nåsituasjon”

- en videreføring av dagens organisering

Alt. 2: ”Funksjonsstruktur”

- en organisering med utgangspunkt i to
hovedfunksjoner forvaltning og drift som løser de
aktuelle oppgavene som i dag ligger til teknisk etat og
landbrukskontoret

Alt. 3: ”Planområdestruktur” - en organisering med en ansvarlig for planområde 5
med støtteelement og tre avdelinger, landbruk,
forvaltning og drift.
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Drøfting av ulike alternativer
Det er naturlig å ta utgangspunkt i eksisterende organisering. Man kan hevde at det alltid vil
være et alternativ å videreføre eksisterende løsning. Videre er det nyttig å drøfte fordeler og
ulemper av denne organiseringen. På den måten vil man ha et ”0-punkt” å vurdere de andre
alternativene ut i fra.
Generelt er det viktig å understreke innledningsvis at på et operativt nivå så vil organisering i
noen grad være underordnet. Eksempelvis vil skogbrukssjef og leder plan- og byggesak ha
akkurat samme behov for samarbeid i konkrete plansaker, og formodentlig også løse dette på
akkurat samme måte som før, uavhengig av hvordan dette er organisert. Dette gjelder jo en
lang rekke fagområder og relasjoner. Det er kanskje først og fremst i kommunikasjon utad, i
relasjon til hovedutvalg, og i plassering av ”tjenestevei” og ansvarslinjer på rådmann/ledergruppenivå, at de følgende modeller skiller seg fra hverandre.

Alternativ 1
Nåsituasjon
Ledergruppe:

Rådmann
Rådmann
8 pers.
IKT
IKT

Landbruk
Landbruk

Teknisk
Teknisk

Oppvekst
Oppvekst
kultur
&& kultur

Helse &&
Helse
Sos.
Sos.

Økonomi
Økonomi

Personal
Personal

Adm&&
Adm
Støtte.
Støtte.

• Jordbruksforv.
• Skogbruksforv.
• Øvrige oppgaver

Plan&&
Plan
Byggesak
Byggesak

Ikke illustrert nærmere da det ikke blir avgjørende
endringer som følge av denne prosessen

Oppmåling
Oppmåling
Drift
Drift

”Nåsituasjonen” innebærer en løsning med ledergruppe på 8 personer. Det er en ”delt
løsning” hva angår ”eierskap” til saker inn i hovedutvalg for næring og drift. Fordelen ved
løsningen er blant annet landbrukssektorens representasjon i ledergruppen, og kobling mellom
landbrukssektoren på ledernivå innenfor aktuelle saksområder (kultur-området). Når det
gjelder administrativ støtte deler man i dag ressursene i disse to ”etatene”. Organiseringen
krever godt samarbeidsklima mellom sjef landbruk og sjef teknisk. Dette har fungert
uproblematisk, men kan teoretisk representere en organisatorisk utfordring på sikt med annet
samarbeidsklima.
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Alternativ 2
”Funksjonstruktur”
Ledergruppe:

Forvaltning
Forvaltning

Rådmann
Rådmann

8 pers.

IKT
IKT

Drift
Drift

Oppvekst
Oppvekst
kultur
&& kultur

Helse &&
Helse
Sos.
Sos.

Økonomi
Økonomi

Personal
Personal

Adm&&
Adm
Støtte.
Støtte.

Ikke illustrert nærmere da det ikke blir avgjørende
endringer som følge av denne prosessen
• Jordbruksforv.
• Skogbruksforv.
• Øvrige oppgaver
• Byggesak
• Utslipp
• Oppmåling
• Næring
• Plan

• Veg
• Vann/avl.
• Renovasjon
• Vedl. bygg og anlegg
• Adm. bygg og anlegg
• Byggeledelse
• Boliger
• Renhold
• mm

Alternativ 2, ”funksjonsstruktur” med to etater, Forvaltning og Drift er illustrert i
organisasjonskartet over. En slik modell vil kunne innebære styrkning av fagmiljø og klar
oppgavedeling i disse to ”søylene”. Særlig forvaltningsområdet ville kunne profittere på dette
ved å legge all lovforvaltning (jord, skog, byggesak, plan, matrikkel osv) under en leder med
fokus på plan- og lovforvaltning. På den annen side er et av innspillene som er fremkommet i
arbeidet at man i en liten kommune, med tett kobling mellom plan- og drift, vil kunne få
uklarheter blant publikum på ledelse og ansvar i spørsmål som ligger i grenseland mellom
fagområdene. Det være seg utvikling av boligfelt, infrastruktur og lignende. Det er også i
arbeidet kommet innvendinger mot å legge landbruksområdet inn under forvaltning uten egen
avdelingsledelse. Landbrukskontoret har utstrakt publikumskontakt og forvalter betydelige
midler overfor en omfattende næring i kommunen. Det er antagelig hensiktsmessig på flere
måter, både i kommunikasjon og i faktisk lederansvar, at man fortsatt organiserer og
kommuniserer landbrukskontoret, innad og utad som en egen avdeling.
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Alternativ 3
”Planområdestruktur”
Ledergruppe:

Rådmann
Rådmann

7 pers.
IKT
IKT

Pl.omr 55
Pl.omr

(plan,næring
næringog
ogdrift)
drift)
(plan,

Oppvekst
Oppvekst
kultur
&& kultur

Helse &&
Helse
Sos.
Sos.

Økonomi
Økonomi

Personal
Personal

Adm&&
Adm
Støtte.
Støtte.

Landbruk
Landbruk

Ikke illustrert nærmere da det ikke blir avgjørende
endringer som følge av denne prosessen

Forvaltning
Forvaltning
Drift
Drift

Alternativ 3 – ”planområdestruktur”.
Kommunens økonomisystem er bygget opp med 6 planområder. Det er tre hovedutvalg for
respektive 3 planområder (pl.omr. 3, hovedutvalg for oppvekst og kultur, pl.omr. 4,
hovedutvalg for helse og sosial, og pl.omr. 5, hovedutvalg for næring og drift). Som det
fremgår av modellen er det imidlertid tatt med deler av løsningen fra alternativ 2. Det er
foreslått en ”funksjonsstruktur” under ”sjef pl.omr. 5”, hvor man skiller forvaltning og drift i
to avdelinger. Dette er for å ta med seg noe av fordelene knyttet til fagmiljø og ledelse av planog lovforvaltningsressurser. Presenterte løsning innebærer å avvikle oppmåling som egen
avdeling slik den eksisterer pr i dag.
Videre bør det legges opp til å få en klarere definisjon av ansvar og oppgaver knyttet til en
driftsavdeling. Det vil kunne oppstå utfordringer knyttet til avdelingslederrollen, særlig på
Forvaltning hvor lovverk og bredde i fag og kompetanse er stort. Man må eventuelt være
oppmerksom på dette og finne løsninger for ivaretakelse av faglig veiledning og fagansvar på
områder hvor en avdelingsleder ikke nødvendigvis har førstehåndskunnskap.
En omlegging av organiseringen til en leder for planområde 5 innebærer å samle økonomi og
resultatansvar på en leder. Utvikling av administrative rutiner og systemer kan gjøres enhetlig,
og adm-/ og støtteressurser ligger til en etat. Det vil også være en enkelt leder som svarer
overfor respektive hovedutvalg. Foreslåtte løsning reduserer også rådmannens ledergruppe
med ett medlem fra 8 til 7 stykker.

SIDE: 185

Sak 48/11

Oppsummert
Alternativ

Nåsituasjon

+
+

Kjent løsning

-

Følger ikke planområde og
hovedutv. struktur

+

Landbrukssektor repr. i
ledergruppe

-

Personavhengig ”kjemi og
fokus” mellom landbruk og
teknisk

-

Uklart ansvar for publikum i
saker med grensesnitt drift og
forvaltning

-

Kan få uklare delelinjer ift
økonomi på ett planområde

-

Ikke ”eget” landbrukskontor

-

Ikke enhetlig inn mot
hovedutvalg

-

Ivaretakelse av fagansvar på
avdelingsledernivå

-

Ingen egen
oppmålingsavdeling

+

Funksjonsstruktur

Planområdestruktur

÷

Eksisterende rutiner

+

Samling av kompetansemiljø
under respektive fagsjef

+

Styrket forvaltning, dvs. enhetlig
plan og strategi implementering

+

Styrket drift, økt økonomifokus

+

Samlet økonomi og
resultatansvar på pl.omr. 5

+

En leder overfor publikum,
hovedutvalg og rådmann
(redusert ledergruppe)

+

Alle støttefunksjoner under en
leder

Konklusjon organisering
Gjennom de diskusjoner og drøftinger som har funnet sted er det rådmannens anbefaling og
velge løsning i alternativ 3 med en ”planområdestruktur”. De totale fordelene synes størst i
denne sammenheng. De negative konsekvenser som har fremkommet er av mer underordnet
betydning. Det ligger til rette for å implementere løsningen rent praktisk hva angår nåværende
personalsituasjon. Fra rådmannens ståsted er det en stor fordel å kunne gå ut og rekruttere en
leder for planområde 5, som får et overordnet ansvar for totaliteten i dette fremover, og som
kan gå inn i arbeidet med utvikling og implementering av forbedringer på de prioriterte
områdene som har vært trukket frem.
Avslutningsvis til arbeidet
Det har etter rådmannens oppfatning blitt gjennomført en svært nyttig og hensiktsmessig
prosess så langt. De involvert har gitt uttrykk for økt kunnskap om egen organisasjon,
sammenhenger og avhengighetsforhold. Dette er tilbakemelding som kommer fra
medarbeidere med lang fartstid og erfaring i organisasjonen. Rådmannen vil berømme de
enkelte involverte for deltagelse, engasjement og bidrag inn i prosessen. Det er positivt å erfare
et slikt engasjement til tross for at betydelige deler av arbeidet har vært fokusert om ett enkelt
planområde. Det er åpenbart at de enkelte bidragsytere ser nytten av å bli involvert og
involvere seg, da alle deler av kommunens virksomhet er tjent med at de øvrige
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virksomhetsområdene er hensiktsmessig organisert og effektivt driftet. Dette lover godt for
fortsettelsen.
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar redegjørelsen vedrørende arbeidet med oppgaver og organisering på teknisk
etat og landbrukskontoret til orientering.
Rådmannen går videre med prosessen og legger til grunn en organisasjonsmodell som er
innrettet mot utvalgsstruktur og planområder (alternativ 3). Dette gir administrasjonen
anledning til å starte arbeidet med rekruttering av leder for planområde 5.
Rådmann kommer tilbake med detaljert sak for kommunestyrets vedtak når det gjelder
oppgaver, behov og ønsket kapasitet på aktuelle fagfelt innenfor planområde 5 forøvrig.
Administrasjonsutvalget behandlet saksnr. 16/11 den 01.06.2011
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Det ble fremmet et felles forslag fra Senterpartiet og Høyre: ”rådmannens ledergruppe
suppleres med en representant fra landbruk”. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalgets vedtak:
Formannskapet tar redegjørelsen vedrørende arbeidet med oppgaver og organisering på
teknisk etat og landbrukskontoret til orientering.
Rådmannen går videre med prosessen og legger til grunn en organisasjonsmodell som er
innrettet mot utvalgsstruktur og planområder (alternativ 3). Dette gir administrasjonen
anledning til å starte arbeidet med rekruttering av leder for planområde 5.
Rådmann kommer tilbake med detaljert sak for kommunestyrets vedtak når det gjelder
oppgaver, behov og ønsket kapasitet på aktuelle fagfelt innenfor planområde 5 forøvrig.
Rådmannens ledergruppe suppleres med en representant fra landbruk
Formannskapet behandlet saksnr. 36/11 den 01.06.2011
Behandling:
Det ble fra Høyre og Senterpartiet fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling:
Rådmannens ledergruppe suppleres med en representant fra landbruk.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra Høyre og Senterpartiet, enstemmig vedtatt.
Formannskapets forslag til vedtak:
Formannskapet tar redegjørelsen vedrørende arbeidet med oppgaver og organisering på
teknisk etat og landbrukskontoret til orientering.
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Rådmannen går videre med prosessen og legger til grunn en organisasjonsmodell som er
innrettet mot utvalgsstruktur og planområder (alternativ 3). Dette gir administrasjonen
anledning til å starte arbeidet med rekruttering av leder for planområde 5.
Rådmann kommer tilbake med detaljert sak for kommunestyrets vedtak når det gjelder
oppgaver, behov og ønsket kapasitet på aktuelle fagfelt innenfor planområde 5 forøvrig.
Rådmannens ledergruppe suppleres med en representant fra landbruk
Kommunestyret behandlet saksnr. 48/11 den 17.06.2011
Behandling:
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 23. juni 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær
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4177/11
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Saksnr.
AD-11/19
FS-11/37
KS-11/49

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: STATUS OG VIDERE ARBEID MED KOMMUNENS
INFORMASJONSPLAN
Kommunestyrets vedtak:
Rådmannen foretar nødvendige tiltak for utskifting av dagens plattform for kommunens
nettsider. Det tas sikte på å implementere samme løsning som for Modum kommune og
skolene i Sigdal. Kjøp av plattform dekkes innenfor eksisterende ramme på tjeneste
11202 - Felles IT systemer.
Administrasjonen planlegger oppstart på rullering av post- og arkivrutiner (arkivplan)
høsten 2011. I dette ligger også gjennomgang av kapasitet og kompetanse i
sentralbord/arkiv og sekretariat. Arbeid med innhold og struktur på nye nettsider, sees i
sammenheng med en slik rullering av nevnte plan. Øvrige mål i informasjonsplanen
gjennomgås og prioriteres med tanke på effekt av resultatene sett i forhold til
kompetanse og ressurser til rådighet i tiden fremover.
Saken avgjøres av: Kommunestyret

Saksutredning
Konklusjon:
Avgjørende for arbeidet med å implementere informasjonsplanen for Sigdal kommune, og
oppnå viktige mål og resultater som planen trekker opp, er anskaffelse og etablering av ny
”plattform” for kommunens nettsider. Anskaffelseskost for en slik grunnplattform ligger i
størrelsesorden 65.000,-. Årlige driftskostnader, 2.500,- pr mnd.
Det er videre helt sentralt å revidere oppgaver og organisering med tanke på å plassere ansvar
for vedlikehold og utvikling av kommunens informasjon på nettsidene. Dette arbeidet knyttes
opp med en rullering av kommunens post- og arkivrutiner og sees i sammenheng med en
generell gjennomgang av stillinger og oppgaver sekretariat og sentralbord. Arbeidet vil være
en prioritert oppgave høsten 2011.
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Bakgrunn
Det vises til sak KS10/111 pkt 41 i kommunestyret den 17.12.2010 om fremleggelse av sak for
oppfølging av tidligere vedtatte informasjonsplan i Sigdal kommune. I det følgende redegjøres
nærmere for dette arbeidet og hvilke grep som planlegges gjennomført i tiden fremover. Det er
en generell utfordring å prioritere målene i informasjonsplanen sett i forhold til hvilke
forutsetninger man har for å oppnå dette. Særlig kritiske faktorer i dette er personalressurser til
disposisjon (årsverk og kompetanse) samt rent økonomiske ressurser.
Vedtatte informasjonsplan lister opp sentrale interessenter som utgjør ”målgrupper” for
kommunens informasjon- og kommunikasjonsarbeid. Slike interessenter er innbyggere,
næringsliv, hytteeiere, mulige tilflytter, lag og foreninger mm. Som planen klart illustrerer
utgjør informasjonsarbeidet mer enn bare skriftlig og muntlig kommunikasjon. Vedtatte
informasjonsplan tar for seg utfordringer knyttet til holdninger, opplæring, organisering og
bemanning av ulike funksjoner. Dette er kritiske faktorer for å kunne utvikle informasjons- og
kommunikasjonsarbeidet på en god måte.
Et tilbakevendende tema i arbeidet med informasjonsplanen har imidlertid vært kvalitet og
innhold på kommunens nettsider. Det dreier seg om funksjonalitet, struktur, innhold og layout.
Drøfting
Det har vært klart i noen tid at naturlig sted å starte arbeidet med implementering av
informasjonsplanen er å vurdere, teknisk, organisatorisk, og økonomisk hva som må gjøres
med kommunens nettsted for å forbedre denne delen av informasjonsarbeidet. Bakgrunn for
dette er konkret kritikk rettet mot kommunens nettsider, og kommunens bruk av denne helt
sentrale informasjonskanalen. Kommunen har også kommet dårlig ut på eksterne evalueringer
av nettstedet med bakgrunn i de kriteriene som brukes for slik evaluering, det være seg
tilgjengelighet, brukertilpasning og nyttig innhold.
Kommunen har utfordringer knyttet til respons på ulike henvendelser (skriftlig og pr telefon)
da antallet og omfanget av disse henvendelsene er betydelig, sett i forhold til tilgjengelig
kapasitet. Dette blir en ”ond sirkel” der knappe saksbehandlingsressurser bruker mye tid i
telefon, noe som reduserer effektiv saksbehandling og som igjen gjerne gir flere henvendelser
med forespørsel på status, fremdrift osv.
Det er et klart mål for kommunen å få alt av relevant informasjon enkelt tilgjengelig på nett.
Gitt at denne strukturen er godt kjent også i sentralbordfunksjonen, så vil et betydelig antall
henvendelser kunne håndteres i ”1. linje”. Dette vil spare saksbehandlere og ledere for
betydelig tid i telefon/epost osv. Slik innsparing må igjen kunne forventes å ha positiv effekt
på saksbehandlingstid og respons på formelle saker.
Tilbakemelding på hovedutfordringen ved dagens nettløsning er tungt brukergrensesnitt og
utdatert funksjonalitet på en rekke områder. Av den grunn er som nevnt utskifting av plattform
for kommunens nettsider ansett å være helt kritisk i arbeid med informasjonsplanen.
I informasjonsplanens punkt 4. Teknologi heter det følgende:
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Mål:
• Sigdal kommunes nettside skal være enkel å bruke, oppdatert og universelt utformet.
Tilgjengelighet er avgjørende. For blinde og svaksynte er det nødvendig at informasjon
blir lagt fram slik at denne gruppen også kan ta del i informasjonen. Det vil si at i
tillegg til skriftlig informasjon, må dette også være tilgjengelig i taleformat.
Elektronisk tekst må derfor være i et slikt format at det er tilpasset syntetisk
taleprogram.
• Publikum skal ha mulighet til å finne informasjon og sende søknader og forespørsler
hele døgnet.
• Sigdal kommune skal ha et godt utbygd intranett
• Sigdal kommune skal følge med i den teknologiske utviklingen og vurdere endringer
og nye løsninger ved behov
Resultat:
• kommunens nettside med digitale skjemaer og innsyn i postjournal og politiske
dokumenter bidrar til rask og effektiv informasjonsformidling til innbyggerne
• Sigdal kommune blir i større grad en ”døgnåpen” kommune, hvor publikum kan få
informasjon, samt sende søknader, skjema og forespørsler hele døgnet
• Intranett gjør alle ansatte informert
Det er ”for enkelt” å hevde at en teknisk løsning som er ukomplisert å bruke alene vil løse
utfordringen med dynamisk og god informasjon på kommunens nettsider. Vedtatte
informasjonsplan stadfester at informasjon er et lederansvar. En tidligere ambisjon synes å
være at den enkelte leder skal ha ansvar for konkret publisering av relevant informasjon på
kommunens nettsider. Rådmann er ikke sikker på om dette er en formålstjenelig tilnærming til
utfordringene. Først og fremst må det være slik at ”De som kjenner ulike interessegruppers
informasjonsbehov” enkelt kan få publisert det som etterspørres på nett. Det betyr for
eksempel at personalet på sentralbordet kan kreve organisasjonen for tilgjengeliggjort
informasjon, logisk plassert, for så å kunne henvise brukere direkte til skjema, dokumenter
osv. På den måten vil man kunne redusere ”strømmen av henvendelser” og frigjøre tid på
saksbehandlernivå, men også på sentralbord og hos aktuelle ledere på litt sikt.
Administrasjonen har til hensikt å gå nærmere inn i organisering og oppgaver for å finne
hensiktsmessig struktur på arbeidet med publisering og utvikling av kommunens nettsider.
Det har i løpet av våren vært avholdt møte med rådmann og sekretariat/personal/ sentralbord/
post og arkiv for å se nærmere på behovet for gjennomgang av rutiner og prosedyrer. Det er
besluttet å starte arbeid med rulling av arkivplan høsten 2011. Det er naturlig å koble dette
arbeidet sammen med en gjennomgang av utfordringer, organisering og prosedyrer for
vedlikehold av nettsider og oppfyllelse av informasjonsplanen generelt. Det er de samme
ressurser som betjener sentralbord, håndterer post og forespørsler, og som utgjør den samlede
kapasiteten administrasjonen har å spille på i videreutvikling av 1.linje kommunikasjon med
ulike brukere.
Oppsummering
Administrasjonen har, for rent budsjettformål, innhentet pris fra leverandør som kan tilby ny
løsning for kommunens nettsider, tilsvarende det Modum og Skolene i Sigdal har valgt for
sine sider (Leverandør Custom Publish AS). Tilbud for å komme over på ny plattform,
tilsvarende det som brukes i nevnte kommuner, og som således allerede driftes på kommunens
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servere, er på kr 65.000,-. Årlige driftskostnader, 2.500,- pr mnd (30.000,-). Driftskostnadene
tilsvarer tilnærmet dagens utgifter og vil ikke innebære noe vesentlig endring budsjettmessig.
Det er avklart med IT/ansvarlig, økonomisjef og rådmann at det er tilgjengelige midler
innenfor årets budsjett (Tjeneste 11202 Felles IT-systemer / prosjekt 114 Edb-fellestjenester)
til en anskaffelse som skissert overfor. Rådmann er derfor beredt til å gå videre med aktuelle
tiltak for å for en anskaffelse, som skissert.
Målene i informasjonsplanen er omfattende og ambisiøse. Deler av planen retter seg mot
teknologiske faktorer og nettløsning konkret, mens andre områder handler om organisering,
rutiner, kompetanse og holdninger. Rådmannen har startet arbeidet med å se på tiltak for å
prioritere innsats og mål i informasjonsplanen i lys av tilgjengelige ressurser og kompetanse
samt gjennomgang av post- og arkivrutiner høsten 2011.
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen foretar nødvendige tiltak for utskifting av dagens plattform for kommunens
nettsider. Det tas sikte på å implementere samme løsning som for Modum kommune og
skolene i Sigdal. Kjøp av plattform dekkes innenfor eksisterende ramme på tjeneste 11202 Felles IT systemer.
Administrasjonen planlegger oppstart på rullering av post- og arkivrutiner (arkivplan) høsten
2011. I dette ligger også gjennomgang av kapasitet og kompetanse i sentralbord/arkiv og
sekretariat. Arbeid med innhold og struktur på nye nettsider, sees i sammenheng med en slik
rullering av nevnte plan. Øvrige mål i informasjonsplanen gjennomgås og prioriteres med
tanke på effekt av resultatene sett i forhold til kompetanse og ressurser til rådighet i tiden
fremover.
Administrasjonsutvalget behandlet saksnr. 19/11 den 01.06.2011
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalgets vedtak:
Rådmannen foretar nødvendige tiltak for utskifting av dagens plattform for kommunens
nettsider. Det tas sikte på å implementere samme løsning som for Modum kommune og
skolene i Sigdal. Kjøp av plattform dekkes innenfor eksisterende ramme på tjeneste
11202 - Felles IT systemer.
Administrasjonen planlegger oppstart på rullering av post- og arkivrutiner (arkivplan)
høsten 2011. I dette ligger også gjennomgang av kapasitet og kompetanse i
sentralbord/arkiv og sekretariat. Arbeid med innhold og struktur på nye nettsider, sees i
sammenheng med en slik rullering av nevnte plan. Øvrige mål i informasjonsplanen
gjennomgås og prioriteres med tanke på effekt av resultatene sett i forhold til
kompetanse og ressurser til rådighet i tiden fremover.

Formannskapet behandlet saksnr. 37/11 den 01.06.2011
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Formannskapets forslag til vedtak:
Rådmannen foretar nødvendige tiltak for utskifting av dagens plattform for kommunens
nettsider. Det tas sikte på å implementere samme løsning som for Modum kommune og
skolene i Sigdal. Kjøp av plattform dekkes innenfor eksisterende ramme på tjeneste
11202 - Felles IT systemer.
Administrasjonen planlegger oppstart på rullering av post- og arkivrutiner (arkivplan)
høsten 2011. I dette ligger også gjennomgang av kapasitet og kompetanse i
sentralbord/arkiv og sekretariat. Arbeid med innhold og struktur på nye nettsider, sees i
sammenheng med en slik rullering av nevnte plan. Øvrige mål i informasjonsplanen
gjennomgås og prioriteres med tanke på effekt av resultatene sett i forhold til
kompetanse og ressurser til rådighet i tiden fremover.
Kommunestyret behandlet saksnr. 49/11 den 17.06.2011
Behandling:
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 23. juni 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Kommunestyret
Arkivsaknr.: 08/1402-15
Løpenr.:
4178/11
Arkivnr.:
113
Saksbeh.:
Tor Kolstad

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Hovedutvalget for næring og drift
Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
11.11.2010
02.12.2010
01.06.2011
17.06.2011

Saksnr.
ND-10/104
FS-10/95
FS-11/39
KS-11/50

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: TRAFIKKSIKKERHETSPLAN
Kommunestyrets vedtak:
Kommunestyret tar trafikksikkerhetsplanen for Sigdal til orientering. Planens
gjennomføring og prioriteringer av tiltak revideres årlig før budsjettbehandlingen slik at
prioriterte tiltak kan medtas i budsjett og økonomiplan. Plandokumentet inntas som del
av kommuneplanen i Sigdal og rulleres sammen med denne.
Kommunestyret ønsker redusert fart (fra 80 til 60 km/t) fra svingen før Eggedal Mølle til
60km-sonen før Eggedal sag. Derfra og opp til sentrum ønskes det 50 km/t sone.
Ang Tiltak T9; Sikre at barna er synlige i trafikken. Forslag til tiltak; fortsette utbygging
av gatelys. Ansvar Sigdal kommune
Ang. Tiltak T15. Ang mopedopplæring. Samarbeidspartner Sigdal ungdomskole.
Pkt 5.3 Korrigeres med tekst fra kommuneplan (s. 21)
Pkt 7.3 Korrigeres med tekst.

Saken avgjøres av: Kommunestyret
Vedlegg:
Plandokument, strategidel og tiltaksplan
Rapport fra vegvesenet 2008
Oppsummering høring

Saksutredning
Konklusjon:
Saken har ligget ute til offentlig ettersyn i lengre uten at det har innkommet merknader
av vesentlig karakter til planen. Plandokumentet bør derfor anses som ferdigstilt i
forholdet til selve behandlingsprosessen. Plandokumentet vil etter at det er vedtatt av
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kommunestyret bli oppdatert regelmessig med planlagte tiltak. Planen vil bli inntatt som
del av kommuneplanen og igjen revidert når denne blir vedtatt i neste valgperiode.
Bakgrunn:
Formannskapet i Sigdal kommune vedtok i møte 10.09.2009 å legge trafikksikkerhetsplanen ut
til offentlig ettersyn. Planen har blitt annonsert i pressen og har i tillegg også blitt lagt ut på
kommunens hjemmeside hvor den fremdeles ligger. Planen har ikke blitt behandlet av alle
kommunens hovedutvalg, men de berørte administrasjoner har blitt orientert om planen
gjennom sin deltakelse i arbeidet og hatt den til uttalelse. Det har under høringsrunden kommet
svært få innspill til debatt rundt planen og dens innhold. De fleste innspill er av positiv
karakter og applauderer tiltaket.
Etter at sakens tidligere saksbehandler har fått innvilget en lengre permisjon har saken blitt noe
forsinket. Det er imidlertid nå betimelig at planen tas opp igjen for endelig behandling i
kommunestyret. Det er viktig at trafikksikkerhetsplanen blir ferdigstilt slik at våre tiltak kan
vurderes i forbindelse med tilskudd til trafikksikkerhetstiltak.
Vurdering:
Den nedsatte arbeidsgruppen har valgt å følge statens vegvesens visjon, og også gjøre denne til
Sigdal kommunes visjon.
-

I Sigdal skal det være trygt å ferdes i trafikken. Ingen skal bli drept eller hardt skadet.

Det har vært diskusjon internt i arbeidsgruppen rundt visjonen, hvor enkelte mener denne
visjonen er for lite ambisiøs, og at vi bør ha som målsetting at ingen skal bli skadet.
Majoriteten av gruppen anser dette som et mål som er umulig å oppnå, siden skader i trafikken
kan være så mangt fra fallulykker på sykkel til utforkjøringer i lav fart. For å kunne spisse
virkemidlene mot de mest alvorlige skadene har majoriteten av gruppen valgt denne visjonen.
- Målsettingen med planen er å gi barn og unge i Sigdal et godt grunnlag for å ferdes i
trafikken.
Arbeidsgruppen har hatt et hovedfokus på barn- og unge i forhold til hvilke aldersgruppe som
er mest utsatt for ulykker. Trafikantrettede tiltak mot voksne og eldre trafikanter er også et
satsingsområde, men arbeidsgruppen anser det som mest viktig å ha hovedfokus på barn og
unge, siden det er denne aldersgruppen som er mest utsatt for ulykker, og fordi det er denne
aldersgruppen det er mest viktig å gi gode vaner og kunnskap om trafikken.
Det er derfor også et uttalt mål å fokusere mest ressurser inn i nærområdene hvor folk
hovedsakelig ferdes. Sikker skoleveg, kryssingspunkter, Gang- sykkelveger og farlige
utkjørsler/kryss ønskes derfor prioritert.
Statens vegvesen har på en utmerket måte fulgt opp planens intensjoner og har allerede
utbedret flere trafikkfarlige forhold medtatt i planen. I Eggedal er det montert rekkverk på bru i
Eggedalskrysset, på Nerstad er det montert rekkeverk og autovern ved undergangen samt at
denne er reasfaltert, og ved Kolsrud arbeides i disse dager med å utvide busslomma samt å
innføre tidsavgrensede fartsgrenser.
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Kommunen følger regelmessig opp mindre kostnadskrevende tiltak som faller utenfor planen,
men som fremkommer i forhold til ønsker framsatt av foreldre, barnehager og skoler.
Dagens kommuneplan
Gjeldende kommuneplan har følgende visjon for vegsatsingen i Sigdal.
Strategiområde 5: Veien til Sigdal
Visjon:
Riksvei 287 er koblet til riksvei 35 utenom Korketrekkeren, og veien fra Modum og over fjellet er utbedret og har
tidsmessig standard. Korketrekkeren er fredet og står som et solid monument over tidligere tiders ingeniørkunst
ved inngangen til Kunstnerdalen. Veien over Djupsjøen til Krødsherad er rustet opp og er en alternativ vei til
Osloområdet over Sollihøgda.
Hovedmål:
En vei som huskes for landskap og opplevelse mer enn for huller og svinger.
1 Opprusting av rv 287 gjennom standardheving og estetiske kvaliteter
2 Utvikle opplevelsen av Kunstnerdalen ved etablering av gang- og sykkelveinett
3 Økt bruk av kollektivtilbud
Tiltak:
1.1 Plan for opprusting av rv 287
1.2 Modellkommune for ”estetikk langs ferdselsårene”
1.3 Veien Eggedal - Noresund
1.4 Plan for gang- og sykkelveier
Strategiområde 5 Veien til
Sigdal
5.1 Plan for opprusting av rv. A. Forhandling om forskuttering B.
287
”Tunnelløsning” C. Synliggjøre
vegstandardens betydning D.
Oppgradere Eggedal - Bromma til
rv. E. ”Pendlersituasjonen”
5.2 Modellkommune for
A. Rydde vegetasjon langs elv og
”estetikk langs ferdselsårene” fjord B. Rasteplasser med særpreg
C. Området rundt Soneren D.
”Sigdalsportalen” E.
Kunstnerdalenprofilen
5.3 Veien Eggedal –
Løsning for utvikling og drift av
Noresund
veien
5.4 Plan for gang- og
A. Prestfoss - Sandsbråten B.
sykkelveier
Prestfoss gartneri - Sigdalsheimen
C. U-skolen - Prestfoss skole D.
Kollektivtilbudet E.
Blaafarveværket - Eggedal

Kommunens politikere

Grunneiere/lag og foreninger,
Kunstnerdalen/ Kommunens
politikere

Flere av disse elementene er trafikksikkerhetsrelaterte, og arbeidsgruppen har delvis tatt
hensyn til gjeldende kommuneplan. Dette arbeidet er for øvrig mye mer detaljert, og det
forventes at denne sektorplanen delvis vil erstatte prioriteringene som er gjort i visjonene frem
mot 2020.
Det er videre å bemerke at statens vegvesen i høst har igangsatt arbeid med en KVU
(konseptvalgutredning) av strekningen mellom Hokksund og Åmot langs FV 35 som også vil
medta avkjøringsproblematikken til Sigdal i Åmot og som derfor vil kunne ha fremtidig
påvirkning på gjennomgangstrafikken i Sigdal.
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Virkemidler og økonomi:
Sigdal kommune har flere tiltak som kan benyttes. Disse deles inn i følgende kategorier:
- Trafikantrettede tiltak
o Holdningsskapende, kunnskapsformidling og lignende.
- Organisatoriske
o Sigdal kommune som organisasjon kan stille krav til sine ansatte og
underleverandører når det gjelder trafikksikkerhet.
- Fysiske tiltak
o Fysiske tiltak for å bedre trafikksikkerheten på og ved riksveger, fylkesveger og
kommunale veger.
Arbeidsgruppen har valgt å slå sammen trafikkrettede tiltak og organisatoriske tiltak til en
kategori.
Fysiske tiltak er delt inn i tre kategorier:
- Strakstiltak.
Dette er tiltak som er ansett å være direkte trafikkfarlige, som oftest på grunn av manglende
vedlikehold. Arbeidsgruppen mener at dette er kostnader som ansvarlige myndighet må dekke
inn gjennom ordinære budsjetter med det aller første.
- Samarbeidsprosjekter mellom Sigdal kommune og Statens Vegvesen/andre
Dette er tiltak som har en kostnadsramme som gjør dette til aktuelle prosjekter for
fylkeskommunens årlige trafikksikkerhetsmidler. Dette innebærer at kommunene dekker 40%
av kostnadene, mens staten dekker 60% av kostnadene ved slike tiltak.
Prioritering:
1. Ny gangsti på Nesvollen
I dag er dette en av de farligste skolevegene i kommunen. Dette medfører at skolebussen
må kjøre til Nesgårdene for å hente barn. Siden det her ikke er noen godkjent snuplass må
man rygge. Det er også en relativt skummel utkjøring. Arbeidsgruppen foreslår at det lages
en gangsti fra busslommen på Nesvollen til gårdsveien til Nesgårdene. Tiltaket må
gjennomføres i samarbeid med lokalbefolkning, statens vegvesen og grunneier. Gangstien
må ha fremkommelighet og bredde som gjør den mulig å brøyte vinterstid.
2. Ny gang/sykkelveg i krysset mellom fv 132 og fv 287 i Prestfoss
Skolebarn fra Prestfoss barneskole går i dag ”snarvegen” mot sentrum forbi huset til
Gudbrand Fossen, hvor man så krysser fylkesvegen. Det virker som et kurant tiltak å legge
en gangveg syd for fylkesvegen og bort til eksisterende fotgjengerovergang. Totalt er det
her snakk om ca 50 meter gangveg. Dette arbeidet må også koordineres for å fjerne en
trafikkfarlig nedkjøring fra ”den gamle badstua”.
3. Nerstad skole
I dag er bussenes rundkjøring inne i skolegården. Dette gir en uheldig blanding av
leikeområde og trafikkareal. Farten er liten her, men i forhold til påkjøring av små barn kan
dette likevel medføre store skader. Det er her flere muligheter til å skille leikeområde og
trafikkområde, men dette krever en helhetlig plan over uteområdet. Dette krever også en
avklaring rundt arealene, siden det i dag er Nedre Sigdal Il som er eier av store deler av
arealet. De har signalisert at de da ønsker annet egnet areal for å videreutvikle sine
aktiviteter.
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Dette er en ønskeliste for første fireårsperiode, som samsvarer med tidsperioden for
førstkommende handlingsplan for eksisterende riksveger. Dersom man ønsker disse punktene
utbedret krever dette følgelig at også Sigdal kommune avsetter investeringsmidler i sine
budsjetter.
Store prosjekter
Dette er prosjekter som arbeidsgruppa anser som veldig viktige, men som ikke lar seg
gjennomføre uten øremerkede midler fra vegeter, nemlig Statens vegvesen/ Buskerud
fylkeskommune. Også her har arbeidsgruppen valgt å prioritere:
1 Eggedal
Det går i dag en ”snarveg” mellom eldresenteret og barneskolen. Dette kryssingspunktet
har veldig dårlig sikt mot sentrum, hvor det bl.a. er en stor fjellskjæring. I utgangspunktet
er dette et strakstiltak, hvor statens vegvesen har laget et forslag for å bedre siktforholdene.
Dette innebærer bedre belysning og noe fjerning av vegetasjon med mer. Dette vil etter
arbeidsgruppen ikke gi et godt resultat, og denne foreslår derfor at det istedenfor lages ei
gangbru over riksvegen. Det er naturlig fundament i fjellskjæring på den ene siden av
vegen, og forholdene ligger også godt til rette på andre siden
2 Eggedal sentrum
Et uoversiktlig sentrum, hvor det er mange avkjøringer og lite skille med kjørende og
gående. Enkle tiltak kan gjennomføres ved en rimelig kostnadsramme, men for å få en
helhetlig gjennomgang gjennom sentrum trengs det en større innsats. Dette området vil
ligge til rette for vurdering etter at handelslaget har ferdigstilt sin utbygging og ordnet opp i
de vanskelige parkeringsforholdene
3 Gang/sykkelveg fra Prestfoss til Sandsbråten
Dette er et prosjekt som har stått på prioriteringslisten til Sigdal kommune i lang tid, men
som man ikke har funnet midler til. Sandsbråten er Sigdals viktigste friområde, og
genererer stor trafikk sommerstid. Dette er i tilegg en skoleveg.
4 Prestfoss sentrum
Et sentrum hvor det er lite skille mellom gående og kjørende. Ønskelig med en
gjennomgående opprusting, med tosidig fortau, og ikke minst å forlenge gang/sykkelveg til
hagesenteret.
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar trafikksikkerhetsplanen for Sigdal til orientering. Planens gjennomføring
og prioriteringer av tiltak revideres årlig før budsjettbehandlingen slik at prioriterte tiltak kan
medtas i budsjett og økonomiplan. Plandokumentet inntas som del av kommuneplanen i Sigdal
og rulleres sammen med denne.
Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 104/10 den 11.11.2010
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
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Hovedutvalgets vedtak:
Kommunestyret tar trafikksikkerhetsplanen for Sigdal til orientering. Planens
gjennomføring og prioriteringer av tiltak revideres årlig før budsjettbehandlingen slik at
prioriterte tiltak kan medtas i budsjett og økonomiplan. Plandokumentet inntas som del
av kommuneplanen i Sigdal og rulleres sammen med denne.
Formannskapet behandlet saksnr. 95/10 den 02.12.2010
Behandling:
Saken er trukket.
Formannskapet behandlet saksnr. 39/11 den 01.06.2011
Behandling:
Hovedutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets forslag til vedtak:
Kommunestyret tar trafikksikkerhetsplanen for Sigdal til orientering. Planens
gjennomføring og prioriteringer av tiltak revideres årlig før budsjettbehandlingen slik at
prioriterte tiltak kan medtas i budsjett og økonomiplan. Plandokumentet inntas som del
av kommuneplanen i Sigdal og rulleres sammen med denne.
Kommunestyret behandlet saksnr. 50/11 den 17.06.2011
Behandling:
Følgende saker ble fremmet som punkter å implementere i planens tiltaksliste for senere
behandling som for tiltak for øvrig, eller som presisering/korrigeringer til allerede
eksisterende tiltak i fremlagt plan samt korrektur.
Margrethe Hofton Vedhus (Frp) og Karin Bråthen (Ap) fremmet følgende fellesforslag;
Kommunestyret ønsker redusert fart (fra 80 til 60 km/t) fra svingen før Eggedal Mølle til
60km-sonen før Eggedal sag. Derfra og opp til sentrum ønskes det 50 km/t sone.
Votering;
Enstemmig vedtatt.
Rune Nikolaisen (V) fremmet følgende forslag.
Ang Tiltak T9; Sikre at barna er synlige i trafikken. Forslag til tiltak; fortsette utbygging av
gatelys. Ansvar Sigdal kommune.
Ang. Tiltak T15. Ang mopedopplæring. Samarbeidspartner Sigdal ungdomskole.
Pkt 5.3 Korrigeres med tekst fra kommuneplan (s. 21)
Pkt 7.3 Korrigeres med tekst.
Votering:
Enstemmig vedtatt.
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RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 23. juni 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Kommunestyret
Arkivsaknr.: 11/221-9
Løpenr.:
4179/11
Arkivnr.:
668 D12 &70
Saksbeh.:
Anne Marie Lobben

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Sigdal Kommunale råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne
Eldrerådet
Hovedutvalg for helse og sosial
Hovedutvalget for næring og drift
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato

Saksnr.

10.05.2011
10.05.2011
10.05.2011
11.05.2011
24.05.2011
01.06.2011
17.06.2011

RFF-11/10
EL-11/8
HS-11/17
ND-11/25
OK-11/17
FS-11/40
KS-11/51

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: TELESLYNGER OG SKRANKESLYNGER I OFF BYGG
Kommunestyrets vedtak:
Det utarbeides snarest mulig en plan der hver etat vurderer sine møtepunkter med
publikum, herunder skranke og møterom. Dette med tanke på universell utforming.
Planen må videre inneholde forslag til tiltak, herunder hører hørselshjelpemidler som
for eksempel teleslynge og skrankeslynge. Planen må også inneholde en prioritering og
en tidsplan for gjennomføring av tiltak. Planen tas med i budsjett 2012 og økonomiplan
2012-2015.
Saken avgjøres av: Kommunestyret

Saksutredning
Konklusjon:
Tilgjengeligheten for hørselshemmede er for dårlig i offentlige bygg i Sigdal kommune.
Det er viktig å få iverksatt tiltak slik at man etterlever diskriminerings- og
tilgjengelighetslovens krav.
Det foreslås at det snarest mulig utarbeides en plan der hver etat vurderer sine
møtepunkter med publikum, herunder skranke og møterom. Dette med tanke på
universell utforming. Planen må videre inneholde forslag til tiltak, herunder sorterer
hørselshjelpemidler som for eksempel teleslynge og skrankeslynge. Planen må også
inneholde en prioritering og en tidsplan for gjennomføring av tiltak. Planen tas med i
budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015.
Bakgrunn:
I følge mandatet til Sigdal kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne så er
formålet med rådet at det skal sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne en åpen, bred og

SIDE: 201

Sak 51/11
tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er spesielt viktige for mennesker med
nedsatt funksjonsevne. Rådet arbeider etter prinsippet om universell utforming og
tilgjengelighet, samt funksjonshemmedes rett til full deltaking og likestilling i samfunnet.
Rådet er et samarbeids og rådgivende organ for kommunen i saker som angår
funksjonshemmedes behov og interesser.
Rådet har, blant annet ut i fra egne erfaringer, hatt en formening om at det med tilgjengelighet
for hørselshemmede ikke har vært fullt ut ivaretatt i offentlige bygg i Sigdal kommune. Fra
01.01.2009 trådte Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven i kraft. Det at dette med
tilgjengelighet og diskriminering nå er nedfelt i lovverket legger sterkere føringer på at man
legger til rette for full og likeverdig deltagelse, herunder gjelder det at byggene våre er
tilrettelagt for at også hørselshemmede stiller likestilt med andre.
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven(DTL) § 4 Forbud mot diskriminering
Direkte og indirekte diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt.
Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller
virkning at personer på grunn av nedsatt funksjonsevne blir behandlet dårligere enn andre
blir, er blitt eller ville blitt behandlet i tilsvarende situasjon.
Med indirekte diskriminering menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse,
praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer på grunn av nedsatt funksjonsevne
stilles dårligere enn andre.
Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er
uforholdsmessig inngripende overfor den eller dem som forskjellsbehandles, anses ikke som
diskriminering etter loven her. Forskjellsbehandling i arbeidslivet må i tillegg være nødvendig
for utøvelsen av arbeid eller yrke.
DTL § 9 Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming)
Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming
innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten.
Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske
forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. (…).(utdrag
§9)
Utdrag fra Hørselshemmedes landsforbund (HFL)s hjemmesider:
Det følger av aktivitetsplikten i § 9 at både offentlige og private virksomheter fra 1.1 2009 skal
arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming slik at virksomhetens
alminnelige funksjons kan benyttes av flest mulig. Det er hovedløsningen som skal gjøres
generelt tilrettelagt. Teleslynge regnes med som en tilrettelegging av de fysiske forhold. Det
samme gjør visuell informasjon på et stasjonsområde.
Med lovhjemmel i § 9 kan hørselshemmede be om at det blir installert teleslynger i offentlige
rom dersom de føler seg utestengt og diskriminert fra å være med på arrangementer rettet mot
allmennheten.
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Loven stiller krav om at alle bygg som blir planlagt og bygget etter 1.1.2009 skal være
universelt utformet. Når det gjelder eksisterende byggverk kan det kreves universell utforming
og tilgjengelighet ved hovedombygging.
Den nye plan og bygningsloven (PBL) vil inneholde utfyllende bestemmelser og spesifikke
krav. Det kan for eksempel være krav om teleslynge, varslingsanlegg som kan oppfattes av alle
og skjermer for visuell informasjon. Det pågår kontinuerlig arbeid med nye standarder og
forskrifter som vil utfylle lovverket.
Det er ikke lagt inn noen tidsfrister i DTL som viser når eksisterende bygg skal være
tilrettelagt, men det er foreslått tidsfrister for ulike byggkategorier i forbindelse med ny PBL.
Skolebygg er blant byggkategorier som kan bli prioritert. Kravet om generell tilrettelegging
endrer derfor ikke samfunnet på kort sikt når det gjelder bygg og uteområder, men loven er
overordnet og fungerer derfor som en styringsregel som vårt samfunn skal planlegges etter.
Det som bygges eller ombygges skal ta hensyn til mangfoldet i befolkningen.
§ 12 inneholder bestemmelser om individuell tilrettelegging for arbeidstakere og barn i skole
og barnehage. Kravet er at det er en varig relasjon mellom den som skal tilrettelegge og den
det tilrettelegges for.
Kartlegging:
Rådet har foretatt en enkel kartleggingsjobb der de har tatt kontakt med nøkkelpersoner for
undernevnte offentlige bygg/etater, og fått en kort kommentar på om de har fungerende
teleslynger i de områder av bygget der man har kontaktpunkter med publikum, det være seg
skranke eller møterom og lignende, der teleslynge eller lignende bør være installert for at også
hørselshemmede skal kunne delta likestilt med øvrige.
Tabellen er klipt inn fra Rådets møtebok fra møtet 09.11.10. I tillegg har de lagt til en kolonne
som gjelder anbefalt prioritet:
Kartlegging om offentlige bygg i
Sigdal har fungerende teleslynge:
Sted
Eggedal skole *)
Eggedal samfunnshus
Bibliotek Eggedal
Eggedal eldresenter

Teleslynge
Ja/Nei

Fungerer/fungerer ikke

Nei
Nei
Nei
Ja, i
fellesrom

Ja

Anbefalt
prioritet/kommentar

Utstyret i kirkene er
ikke av nyere dato, og
teknologien har gått
videre i forhold til
brukervennlighet.
Eggedal kirke
Legesenteret i Eggedal

Ja
Nei

Ja
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Holmen kirke
Prestfoss skole *)
Prestfoss samfunnshus
Sigdal ungdomsskole *)

Sigdalsheimen
Herredshus
Teknisk etat
NAV
Legesenteret i Prestfoss
Lensmannskontoret
Tannlegeklinikken
Bjørkealleen
Helsestasjonen
Bibliotek Prestfoss
Sigdal museum
Folkemusikksenteret
Nerstad skole *)
Nerstad samfunnshus

Solumsmoen kapell

Ja
Nei
Nei
Nei

Ja

Nei
Ja, i
sentralbord I de nye lokalene
Nei
Ja
(sjekkes)
I de nye lokalene
Nei
Ikke vært
diskutert
I de nye lokalene
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Vet ikke, lenge siden
vært i bruk, ikke
Ja, i salen sjekket
Nei
Nei

Ja

Ja

Utstyret i kirkene er
ikke av nyere dato, og
teknologien har gått
videre i forhold til
brukervennlighet

Kantina på
Sigdalsheimen bør
prioriteres i forhold til
teleslynge. Dette er bl.a.
et møtested for eldre,
som er en gruppe med
en høy andel nedsatt
hørsel
Kommunestyresalen
bør prioriteres med
teleslynge

Utstyret i kirkene er
ikke av nyere dato, og
teknologien har gått
videre i forhold til
brukervennlighet

I tillegg kommer grendehusene: Frydheim, Leikvang
*) Merk! Når det gjelder skolene, får den enkelte elev som er hørselshemmet hjelpemidler
gjennom NAV/Hjelpemiddelsentralen.
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Vurdering:
Kartleggingsjobben bekreftet mistankene om at tilgjengeligheten for hørselshemmede ikke er
tilfredsstillende i kommunale/offentlige bygg i Sigdal. Rådet oppfordrer til at dette med
universell utforming og tilgjengelighet vurderes for hver etat/bygg slik at man i Sigdal
etterlever §4 i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Dette gjelder punktene i bygget der
man møter publikum; skranke, møterom, avhørsrom, osv.
For å få perspektiv på hva kostnadene ligger på har Rådet undersøkt litt om priser og fått et
prisoverslag på lydanlegg/teleslynge/skrankeslynge hos et firma, MODERNE ELEKTRO v/
Ole R. Persvold,Valhallveien 9, Pb 3117, 3501 Hønefoss, som har montert lydanlegg i
Frivilligsentralen i Vikersund.
Priseksempel fra Ole Reidar Persvold
Moderne Elektro, datert 06.02.2011:
a) Skrankeslynge koster kr 3500,-. Den er enkel å montere, såkalt plug-and-play.
b) Når det gjelder stasjonære anlegg er prisen avhengig av om lokaliteter i tre, eller
betong/mur. Om teleslynga og andre kabler kan legges over himlingsplater har også betydning.
Vi vil alltid anbefale at man også monterer høyttalere.
1. Møtesal. Ca. kr. 25.000,-. Anlegget består av:
- Høyttalerforsterker.
- Teleslyngeforsterker.
- Trådløs mottaker m/2 mikrofoner.
- 2 høyttalere.
- Teleslynge.
Anlegget kan utvides med stasjonær mikrofon(er), ca. 3.500,- , CD/MP3-spiller, ca 4.000,-,
eller flere trådløse mikrofoner (dobbelt mottaker, ca. 4.500,-, mic. ca. kr. 3.500,-).
2. Kirker. Her kan man "bygge seg opp" fra et møtesal-anlegg med stasjonære mikrofoner i
tillegg til de trådløse, mikrofon i klokketårnet, høyttaler m/volumkontroll i dåpsakrestiet,
høyttaler ved bryteren til klokkene [brukes ved begravelser (jordpåkastelse)]
Pristilbud kan kun gis etter befaring og konferanse.
3. Samfunnshus. Her gjelder det stort sett det samme som ved kirkeanlegg, og pris gis etter
befaring og kartlegging av ønsker og behov.
De oppgitte prisene er inklusive merverdiavgift.
Skrankeslynger og teleslynger er utstyr som kan ettermonteres, men bygningsmessig er det en
fordel at det er tatt hensyn til forhold som riktig isolasjon av vegg, slik at signalene fra
teleslyngen ikke kan fanges opp av høreapparater på utsiden av møterom eller andre rom.
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Hva er teleslynge, magnetslynge:
Følg lenken:
http://www.gewa.no/Horseltekniske_hjelpemidler/Teleslyngeforsterkere_og_horseltekniske_hj
elpemidler/247/Teleslynger_generell_info.pdf
Rådmannens forslag til vedtak:
Det utarbeides snarest mulig en plan der hver etat vurderer sine møtepunkter med publikum,
herunder skranke og møterom. Dette med tanke på universell utforming. Planen må videre
inneholde forslag til tiltak, herunder hører hørselshjelpemidler som for eksempel
teleslynge og skrankeslynge. Planen må også inneholde en prioritering og en tidsplan for
gjennomføring av tiltak. Planen tas med i budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015.
Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saksnr.
10/11 den 10.05.2011
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes forslag til vedtak:
Det utarbeides snarest mulig en plan der hver etat vurderer sine møtepunkter med
publikum, herunder skranke og møterom. Dette med tanke på universell utforming.
Planen må videre inneholde forslag til tiltak, herunder hører hørselshjelpemidler som
for eksempel teleslynge og skrankeslynge. Planen må også inneholde en prioritering og
en tidsplan for gjennomføring av tiltak. Planen tas med i budsjett 2012 og økonomiplan
2012-2015.

Eldrerådet behandlet saksnr. 8/11 den 10.05.2011
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Eldrerådets vedtak:
Det utarbeides snarest mulig en plan der hver etat vurderer sine møtepunkter med
publikum, herunder skranke og møterom. Dette med tanke på universell utforming.
Planen må videre inneholde forslag til tiltak, herunder hører hørselshjelpemidler som
for eksempel teleslynge og skrankeslynge. Planen må også inneholde en prioritering og
en tidsplan for gjennomføring av tiltak. Planen tas med i budsjett 2012 og økonomiplan
2012-2015.

Hovedutvalg for helse og sosial behandlet saksnr. 17/11 den 10.05.2011
Behandling:
Eldretådets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets forslag til vedtak:
Det utarbeides snarest mulig en plan der hver etat vurderer sine møtepunkter med
publikum, herunder skranke og møterom. Dette med tanke på universell utforming.
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Planen må videre inneholde forslag til tiltak, herunder hører hørselshjelpemidler som
for eksempel teleslynge og skrankeslynge. Planen må også inneholde en prioritering og
en tidsplan for gjennomføring av tiltak. Planen tas med i budsjett 2012 og økonomiplan
2012-2015.
Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 25/11 den 11.05.2011
Behandling:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets vedtak:
Det utarbeides snarest mulig en plan der hver etat vurderer sine møtepunkter med
publikum, herunder skranke og møterom. Dette med tanke på universell utforming.
Planen må videre inneholde forslag til tiltak, herunder hører hørselshjelpemidler som
for eksempel teleslynge og skrankeslynge. Planen må også inneholde en prioritering og
en tidsplan for gjennomføring av tiltak. Planen tas med i budsjett 2012 og økonomiplan
2012-2015.
Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandlet saksnr. 17/11 den 24.05.2011
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Hovedutvalgets vedtak:
Det utarbeides snarest mulig en plan der hver etat vurderer sine møtepunkter med
publikum, herunder skranke og møterom. Dette med tanke på universell utforming.
Planen må videre inneholde forslag til tiltak, herunder hører hørselshjelpemidler som
for eksempel teleslynge og skrankeslynge. Planen må også inneholde en prioritering og
en tidsplan for gjennomføring av tiltak. Planen tas med i budsjett 2012 og økonomiplan
2012-2015.
Formannskapet behandlet saksnr. 40/11 den 01.06.2011
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets forslag til vedtak:
Det utarbeides snarest mulig en plan der hver etat vurderer sine møtepunkter med
publikum, herunder skranke og møterom. Dette med tanke på universell utforming.
Planen må videre inneholde forslag til tiltak, herunder hører hørselshjelpemidler som
for eksempel teleslynge og skrankeslynge. Planen må også inneholde en prioritering og
en tidsplan for gjennomføring av tiltak. Planen tas med i budsjett 2012 og økonomiplan
2012-2015.
Kommunestyret behandlet saksnr. 51/11 den 17.06.2011
Behandling:
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 23. juni 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær
Kopi: Sigdal kommunale råd for mennekser med nedsatt funksjonsevne
v/leder Ingvald Øverby, 3350 Prestfoss
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Kommunestyret
Arkivsaknr.: 11/602-3
Løpenr.:
4180/11
Arkivnr.:
614 F03
Saksbeh.:
Anne Marie Lobben

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
01.06.2011
17.06.2011

Saksnr.
FS-11/41
KS-11/52

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV
KOMMUNALE BYGG
Kommunestyrets vedtak:
Målsetning: Sigdal kommunes bygningsmasse skal ligge på et tilstandsnivå som ikke
medfører verdiforringelse og som tilfredsstiller lovkravene til HMS.
Det opprettes en koordinator funksjon for kommunale bygg, der det settes krav om
teknisk kompetanse. Funksjonen skal være sentralt plassert i organisasjonen i forhold til
å ha totaloversikten over tilstanden alle byggene. Funksjonen skal koordinere og
prioritere vedlikehold for kommunen sett under ett, i samarbeid med vaktmestrene,
virksomhetslederne og Rådmannens ledergruppe.
Større vedlikeholdsbehov må sikres en hensiktsmessig og forutsigbar finansiering.
Behovet må tas inn i kommunens budsjett og økonomiplan når denne fastsettes.
Saken avgjøres av: Kommunestyret

Vedlegg:
Oversikt over bygg/areal og eier/forvaltere/brukere og vaktmestere.
IK-gruppens utredning vedrørende FDV kommunale bygg.
Status per 2011 IK bygg forenklet visning.

Saksutredning
Konklusjon:
Det må iverksettes tiltak for å sikre at kommunen overholder lov- og forskriftskravene
til HMS.
For å snu trenden fra ”brannslokking” til en proaktiv holdning i forhold til vedlikehold
av bygg har vi utarbeidet følgende målsetning:
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Sigdal kommunes bygningsmasse skal ligge på et tilstandsnivå som ikke medfører
verdiforringelse og som tilfresstiller lovkravene til HMS.
For å nå målet må organisasjonen tilpasses dette. Dagens organisering mangler en
koordinerende ressurs, da ingen i dagens organisering har denne rollen. Det stilles krav
om teknisk kompetanse for at denne funksjonen skal ha en reell støttefunksjon.
Funksjonen må være sentralt plassert, og ha ansvaret for å koordinere kommunens
samlede større vedlikeholdsbehov og sikre felles håndtering av sentrale avtaler knyttet til
forvaltning av bygg. Koordinator bør også ha et ansvar for felles kompetanseutvikling
på aktuelle områder for vaktmesterstanden, herunder organisere vaktmesterne i et
nettverk.
En hensiktsmessig og forutsigbar finansiering i forhold til vedlikeholdsbehov må tas inn i
kommunens økonomiplan når denne fastsettes.
Når det gjelder kommunale bygg er ansvarsstruktur og delegering som følger:
Juridisk eier: Kommunestyret
Kommunestyret har delegert forvalteransvaret til Rådmannen.
Forvalter: Rådmann
Rådmann har delegert forvaltningsansvar til den virksomhetsleder som er bruker av de
respektive byggene.
For at eiendom og ansvaret her skal tydeliggjøres må internkontrollforskriften,
forebyggendeforskriften og kravene til systematisk HMS arbeid refereres/henvises til i
delegeringsreglementet. Handlingsplaner bygg må tydeligere inn som en del av HMSarbeidet.
Ansvarsfordelingen synliggjøres i delegasjonsreglementet, under punkt 3.
HMS-permen oppgraderes i henhold til dette.

Bakgrunn:
HMS og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold)
Kommunene er underlagt et omfattende regelverk for å ivareta helse, miljø og sikkerhet
(HMS) i sin virksomhet. For å overholde regelverket er kommunene pålagt å gjennomføre en
systematisk internkontroll. I HMS arbeidet har kommunen hatt tilfredsstillende rutiner for
helse og miljø, men når det gjelder systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg har vi
ikke hatt gode nok rutiner eller verktøy for å holde oversikt over dette. For å ivareta HMS i
kommunal virksomhet er det imidlertid nødvendig å ha forsvarlige og godt vedlikeholdte
bygninger.
ORGANISERING
Forankring av eierstruktur og målrettet arbeid.
Prosjektet/kurset ”systematisk sikkerhetsarbeid i kommunale bygg” som ble startet høsten
2009 avdekte at den formelle forankringen av eierstruktur og at den systematiske rapportering
av tilstand på kommunale bygg er mangelfull.
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Eier, ved kommunestyret har per i dag ikke fastsatt mål – og målsetninger for den kommunale
eiendomsforvaltningen. Eier har heller ikke per i dag ikke i klartekst fastsatt hvordan ansvar,
myndighet og oppgaver er fordelt for den kommunale eiendomsforvaltningen. Se
delegasjonsreglementet punkt 3.0-3.3. Dette bør komme klarere fram. Det er ikke vedtatt
retningslinjer for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av lov og forskriftskrav –
avvikssystem. Det er ikke fastsatt retningslinjer for hvordan forvalter skal rapportere
bygningenes sikkerhetstilstand til kommunestyret (teknisk og organisatorisk).
Kommunestyret har som juridisk eier ansvaret for at lover og forskrifter følges. Forvalter
(Rådmannen) som har ansvaret for de enkelte bygg, må informere eier om tilstand og
handlingsplaner.
I Sigdal er eiendomsforvaltningen delegert til den enkelte virksomhetsleder som bruker bygget.
Disse er fagpersoner innenfor sine fagområder, men har ikke spisskompetanse når det gjelder
forvaltning av bygg, med unntak av teknisk etat. Vi har i dag en enestående vaktmesterstand
som støtter sin virksomhetsleder på en svært god måte.
Vi har allikevel kommet i den situasjonen i Sigdal at byggene ikke har fått tilstrekkelig
vedlikehold i forhold til å holde byggene på et nivå som tilfredsstiller kravene til HMS og som
ikke medfører verdiforringelse.
Sigdal kommune har en relativt betydelig eiendomsmasse på ca 27 450 m² (34 stk kommunale
boliger ikke medregnet)

PÅLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET.
Arbeidstilsynet har kommet med en rapport der de påpeker at Sigdal kommune mangler
systemer som ivaretar lovkrav i forhold til HMS (helse, miljø og sikkerhet). Herunder
skriftlige handlingsplaner for gjennomføring av tiltak. For Sigdals del gjelder dette
vedlikeholdsplaner for kommunalt eide bygg.

DAGENS HÅNDTERING AV HMS / FDV.
BUDSJETT/3 ÅRIG ØKONOMIPLAN.
Vedlikehold av bygg har gjennom mange år vært en for liten pott for å forhindre
verdiforringelse.
Vedlikeholdsbudsjettene er typiske ”kutte-poster” i kommunene. Mindre
vedlikeholdsoppgaver tas over det ordinære driftsbudsjettet. Her i kommunen er også
vedlikeholdspottene minimale, og overskridelser i forhold til budsjett er ikke uvanlig:
2009

2009

2010

2010

Budsjett

Driftsregnskap

Budsjett

Driftsregnskap

Sum vedlikehold

554 000

652 000

561 000

1 022 933

Sum materialer
(innkjøp til
vedlikehold)

329 000

949 000

371 000

809 027
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Større oppgaver bevilges midler enkeltvis etter politisk behandling, eller det settes av midler i
budsjettbehandlingen. Budsjettheftet gir oversikt over planlagte prosjekter og investeringer i
planperioden. De prosjektene som blir prioritert er avgjørende at blir gjennomført i forhold til
kritisk tilstand og krav til utbedring.
Bevilgninger etter
politisk behandling

2009

2010

Prosjekter som kan
relateres til
forbedring/vedlikehol
d av eksisterende bygg

1 100 000

1 600 000

880 000

290 000

Herav til kirken
Herav til oppvekst og
kultur
Til øvrige etater

1 220 000
220 000

90 000

Som kjent har barneskolene Nerstad og Eggedal, og Ungdomsskolen i 2010/2011 gjennomgått
større ombygginger for å møte dagens og framtidas krav til funksjonalitet og kvalitet. Det
samme gjelder for administrasjonsbygget i kommunen. I tillegg til endrede behov og krav til
funksjonalitet i byggene, kommer denne type store oppgraderinger også delvis som følge av
vedlikeholdsbehov som har bygget seg opp over tid grunnet knappe vedlikeholdsbudsjetter
gjennom mange år.
Summene som er relatert til disse store prosjektene og for andre (mindre) nybygg var for 2009:
33 768 000,-. For 2010 var dette 26 632 000,-.
Vi ser av dette at vi avsetter ikke tilstrekkelige midler til vedlikehold, men ender opp med å
bevilge over investeringsbudsjettet. For å ivareta målsetningen må denne trenden dreies slik at
mer midler settes av på vedlikeholdsbudsjettene
Utdrag Økonomiplan:
(alle tall i 1000)
Budsjett
Vedtatt økonomiplan
2011
”Driftsresultat”
1 348
÷ Prosjekter i driftsregnskapet
1 212
Netto driftsresultat med prosjekter 136

Øk.plan
2012
764
470
294

Øk.plan
2013
759
450
309

Øk.plan
2014
539
100
439

HANDLINGSPLANER FDV
Gode handlingsplaner krever et godt verktøy som gir oversikt over tilstand. Dette stiller igjen
krav til oppfølging; herunder oppfølging av rapportering på byggenes tilstand,
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handlingsplanene med prioritering og gjennomføring av tiltakene i forhold til
handlingsplanene.
Verktøy for registrering og rapportering av tilstand og skaderisiko (IK bygg).
Et prosjekt i systematisk sikkerhetsforvaltning er etablert for å få på plass et system som
ivaretar de lovkrav kommunen er underlagt i forhold til handlingsplaner og gjennomføring av
tiltak.
Verktøyet IK-bygg (Internkontroll bygg verktøy) er utarbeidet for å kunne møte kravene som
stilles til systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Kravene og ansvarsfordelingen
er nedfelt i Internkontrollforskriften (se spesielt paragraf 4 og 5) og i forebyggendeforskriften
(Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn).
Vi har startet prosessen med å dokumentere tilstanden på kommunale bygg. Dette er en
betydelig eiendomsmasse. Så langt har hvert bygg (unntatt kommunalt tildelte boliger) blitt
vurdert ut i fra en mal som er laget for å få en god tilstandsrapport totalt, og på de respektive
byggene. Her blir byggenes tilstand presentert på en enkel og skjematisk måte som gir et
oversiktlig bilde av tilstanden. Verktøyet (regnearksmalen) opererer med trafikklyssymbolikk
og en skalering fra 0 til 3, der fargen grønn indikerer at tilstanden er ok, gul indikerer fare og
rød indikerer kritisk tilstand. På skalaen så er 0 helt i orden og 3 er kritisk tilstand. Når hvert
moment i vurderingen får en karakter på skalaen så gir dette fargekode i henhold til dette. Det
er startet en prosess med å få estimert kostnadene på de postene som har blitt vurdert til kritisk
tilstand (røde poster), deretter vil man fylle inn kostnadestimater for de øvrige postene også
(gule), der dette er formålstjenelig.
Oppfølging av handlingsplaner.
Per i dag så er det virksomhetslederne i samarbeid med vaktmester som utarbeider
tilstandsrapport og en prioritering innenfor sin virksomhet. Oppgavene med å bistå
virksomhetsleder og vaktmester i tilstandsrapportering og prioritering for den enkelte etat, og i
neste omgang vurdere og prioritere oppgavene på tvers av etater er per i dag ikke fulgt opp på
en faglig, kvalitetssikret og systematisert måte. Handlingsplaner er per i dag ikke utarbeidet på
denne systematiske måten, og heller ikke oppfølgingen av disse. Prosjektet/kurset ”systematisk
sikkerhetsarbeid i kommunale bygg” avdekket at det er liten kommunikasjon på tvers av
virksomheter. Vi utnytter i dag ikke hverandres spisskompetanse på en optimal måte.
For at handlingsplaner for kommunale bygg skal bli ivaretatt på en god måte er det behov for
en koordineringsressurs. Dette er et udekket behov.

Vurdering:
Det må iverksettes tiltak for å sikre at kommunen overholder lov- og forskriftskravene til
HMS.
Målsetning:
Sigdal kommunes bygningsmasse skal ligge på et tilstandsnivå som ikke medfører
verdiforringelse og som tilfredsstiller lovkravene til HMS.
Denne målsetningen krever fokus, oppfølging og kontroll på kommunal eiendomsmasses
tilstand.

SIDE: 213

Sak 52/11
For at eiendom og ansvaret her skal tydeliggjøres må internkontrollforskriften,
forebyggendeforskriften og kravene til systematisk HMS arbeid refereres/henvises til i
delegeringsreglementet. Handlingsplaner bygg må tydeligere inn som en del av HMS-arbeidet.
Det er hensiktsmessig å etablere en koordinatorfunksjon med teknisk kompetanse for å få fulgt
opp handlingsplanene i forhold til bygg, samt å koordinere kommunens samlede større
vedlikeholdsbehov og sikre felles håndtering av sentrale avtaler knyttet til forvaltning av bygg.
En hensiktsmessig og forutsigbar finansiering i forhold til vedlikeholdsbehov må tas inn i
kommunens økonomiplan når denne fastsettes.
Utfordringer i forhold til god FDV forvaltning:
Trange økonomiske rammer gir lite handlingsrom og muligheter for omdisponering.
Liten administrasjon med mange oppgaver allerede, utfordrende å få oppgavene og antall
hoder/organisering til å gå i hop. Her er det allerede startet opp et prosjekt i forhold til å få
oversikt over oppgavene innenfor enkelte etater.
Fordeler vi har i forhold til god FDV forvaltning:
Korte kommandolinjer i administrasjonen.
Økt fokus på vedlikehold og betydningen av forebyggende sikkerhetsarbeid siden IK byggverktøyet ble introdusert.
HMS/FDV
Med verktøyet for systematisk sikkerhetsarbeid i kommunale bygg på plass, har vi kommet et
skritt i riktig retning i forhold til sikkerhetsforvaltning. Men det er fortsatt et udekket behov i
forhold til å ha oversikt over alle bygg og få koordinert prioriteringene mellom etatene på en
faglig og nøytral måte. Vi ønsker oss en mer proaktiv og systematisk handlingsplan for å
forvalte disse investeringene med mål om å unngå verdiforringelse og opprettholde god
sikkerhetsforvaltning. Dette arbeidet bør det settes av ressurser til. Det foreligger forslag til
organisering av FDV i kommunale bygg i et eget vedlegg fra IK-gruppen til Rådmannen.

Organisering:
Vaktmestertjenesten.
Organisering av vaktmestertjenesten har vært tatt opp til diskusjon med ujevne mellomrom
gjennom årene. Det har vært vurdert sentralisert tjeneste mot desentralisert. Det har også vært
diskutert om man bør gå inn for en eiendomsavdeling. Konklusjonen per nå er at det fortsatt er
ønskelig å opprettholde dagens løsning med desentralisert vaktmestertjeneste. Vaktmesteren er
i dag integrert i den tjenesten og etaten han er en del av, og etatene vil miste mer enn de vinner
ved en sentralisert tjeneste. Det vil si at vi fortsetter med ordningen der vi har vaktmestere som
har særskilt oversikt over de byggene de har vaktmesteransvar for, og at de i sine
daglige/ukentlige rutiner utfører tjenester på siden av selve vaktmestergjerningen. Siden
forvalter og bruker ikke nødvendigvis har spisskompetanse på forvaltning av bygg, bør ethvert
kommunalt bygg i Sigdal ha oppnevnt en ansvarlig vaktmester.
Det er imidlertid ønskelig å bedre kommunikasjonen og få en felles kompetanseplattform blant
vaktmestrene. Avanserte driftssystemer i byggene og store krav til kompetanse har ført til at
skolene har begynt med nettverksbygging der vaktmestere og andre nøkkelpersonell møtes og
tar opp aktuelle temaer, sist relatert til inneklima og enøk. Dette ønskes videreført. Vi ønsker
at koordinator for bygg får et ansvar for felles kompetanseutvikling og en pådriverrolle i
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samlingsfora for vaktmesterne. Med det mål at vaktmesterstanden sikres felles forståelse, god
kommunikasjon og at kompetansenivået er godt og oppdatert.
Kommunale bygg: Ansvarsstruktur og delegering
Juridisk eier: Kommunestyret
Kommunestyret har delegert forvalteransvaret til Rådmannen.
Forvalter: Rådmann
Rådmann har delegert forvaltningsansvar til den virksomhetsleder som er bruker av de
respektive byggene.
Bruker: Virksomhetsleder
Utfordringen framover blir å få fulgt opp byggene i forhold til vedlikehold av IK bygg
verktøyet og rapportering av tilstand og skaderisiko videre. Herunder ligger utarbeiding av
handlingsplaner. Det er en koordineringsoppgave der eier (kommunestyret) og forvalter
(Rådmannen, som har delegert oppgaven til virksomhetslederne) og bruker (virksomhetsledere
med assistanse fra vaktmester) må sikres god informasjon og kommunikasjon.
Handlingsplanene og prioritering av tiltakene må følges opp og kvalitetssikres av kompetent
personell slik at kravene til HMS blir oppfylt. Det må sikres at gjennomføring av tiltak skjer til
avtalt tid. Det krever helhetlige og gode rutiner som sikrer at ressursene settes inn på rett sted
til rett tid på en kostnadseffektiv og kvalitetseffektiv måte. Dagens organisering mangler en
koordinerende ressurs, da ingen i dagens organisering har denne rollen.
For at dette ikke stopper opp på planstadiet må man ha finansiering som står i forhold til
oppgavene. Forutsigbar finansiering er en forutsetning for å legge gode handlingsplaner med et
langsiktig perspektiv.
Rådmannens forslag til vedtak:
Målsetning: Sigdal kommunes bygningsmasse skal ligge på et tilstandsnivå som ikke
medfører verdiforringelse og som tilfredsstiller lovkravene til HMS.
Det opprettes en koordinator funksjon for kommunale bygg, der det settes krav om teknisk
kompetanse. Funksjonen skal være sentralt plassert i organisasjonen i forhold til å ha
totaloversikten over tilstanden alle byggene. Funksjonen skal koordinere og prioritere
vedlikehold for kommunen sett under ett, i samarbeid med vaktmestrene, virksomhetslederne
og Rådmannens ledergruppe.
Større vedlikeholdsbehov må sikres en hensiktsmessig og forutsigbar finansiering. Behovet må
tas inn i kommunens budsjett og økonomiplan når denne fastsettes.
Formannskapet behandlet saksnr. 41/11 den 01.06.2011
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Formannskapets forslag til vedtak:
Målsetning: Sigdal kommunes bygningsmasse skal ligge på et tilstandsnivå som ikke
medfører verdiforringelse og som tilfredsstiller lovkravene til HMS.
Det opprettes en koordinator funksjon for kommunale bygg, der det settes krav om
teknisk kompetanse. Funksjonen skal være sentralt plassert i organisasjonen i forhold til
å ha totaloversikten over tilstanden alle byggene. Funksjonen skal koordinere og
prioritere vedlikehold for kommunen sett under ett, i samarbeid med vaktmestrene,
virksomhetslederne og Rådmannens ledergruppe.
Større vedlikeholdsbehov må sikres en hensiktsmessig og forutsigbar finansiering.
Behovet må tas inn i kommunens budsjett og økonomiplan når denne fastsettes.
Kommunestyret behandlet saksnr. 52/11 den 17.06.2011
Behandling:
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 23. juni 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær
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SAKSPROTOKOLL: HARMONISERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN
MED FYRINGSANLEGG. SIGDAL - DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS
Kommunestyrets vedtak:
Gebyrmodellen for feiing og tilsyn av fyringsanlegg endres fra 1.1.2012 slik at dette
harmoniseres med den gebyrmodellen som er gjeldende for de øvrige eierkommunene i
Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV).
Fra 1.1.2012 står feierseksjonen i DRBV for innkreving av feiergebyret i Sigdal
kommune.
Saken avgjøres av: Kommunestyret
Vedlegg:
1. Styringsmodell og priser – rapport fra statsautorisert revisor Ernst & Young av
21.08.06.
2. Prisliste 2011 for feiing og tilsyn i Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande, Svelvik og
Øvre Eiker kommuner.
3. Prisliste 2011 for feiertjenester i Sigdal kommune.

Saksutredning
Vurdering:
I saksprotokoll fra kommunestyret (sak KS-09/71) hvor Sigdal kommune vedtar å søke som
deleier i Drammensregionens brannvesen IKS, står det i underpunkt Driftstilpasninger i
DRBV:
”Det legges opp til en overgangsperiode på to år for å tilpasse Sigdal kommune og DRBVs
nye driftssituasjon for eksempel mht. gebyrsystemer, kundebehandling, og utførelse av
feiertjenesten. Det legges midlertidig opp til å innføre ett felles gebyr- og innkrevingssystem i
løpet av overgangsperioden.”
Gebyrmodellen i DRBV er selvfinansierende, solidarisk og utføres etter selvkostprinsippet.
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Modellen er rettferdig, både i forhold til eierkommunene ved at feiing og tilsyn er
selvfinansierende, og for kundene ved at det betales for det som faktisk utføres hos den
enkelte.
Gebyrmodellen og harmonisering av gebyrene ble innført for Drammen, Lier, Sande og
Svelvik eierkommuner i 2004.
I 2006 ble avgiftsnivået og avgiftssystemet på feie- og tilsynsgebyr revidert. Revisjonsfirmaet
Ernst & Young utarbeidet en rapport for å sikre riktig avgiftsnivå og et rettferdig
avgiftssystem. I rapporten anbefalte de at gebyrmodellen ble justert noe slik at det ble bedre
sammenheng mellom faktura og mottatt tjeneste. Målet var å få prisene så riktig som mulig i
forhold til den tjenesten som faktisk ytes samtidig som trygghet og sikkerhet for anleggseierne
ivaretas på en god måte.
Gebyrmodell og satser ble vedtatt av Drammen, Lier, Sande og Svelvik kommuner og gjort
gjeldene fra 1.1.2007.
Nedre og Øvre Eiker kommuner innførte gebyrmodellen 1.1.2008.
Gebyrmodellen.
Formannskapet i Drammen kommune ønsket gebyrmodellen vurdert i forkant av at Nedre og
Øvre Eiker kommuner ble deleiere i DRBV. Revisjonsfirmaet Ernst & Young fikk i oppdrag å
beskrive prinsipper og formål i styringsmodellen og å vurdere om enkelte elementer burde
justeres. Det ble spesielt bedt om å se på avgiften knyttet til endret fremmøtetidspunkt og
differansen mellom avgiftsnivået til de som har et fyringsanlegg og de som har flere.
Sammendrag og konklusjoner i rapporten fra Ernst & Young.
”Den største andelen av boenhetene har kun et fyringsanlegg og for disse boenhetene er
dagens gebyrmodell hensiktsmessig.
For boenheter med flere fyringsanlegg kan det være avvik mellom aktivitet og mottatt faktura.
I tillegg vil formål og hensikt med styringsmodellen medføre behov for en justering.
Etter vår oppfatning bør derfor gebyrmodellen justeres slik:
1. Fremmøte faktureres per fremmøte
2. Tilsyn og feiing faktureres per fyringsanlegg
3. Utarbeidelse av rapporter
4. Administrativt tillegg knyttet til øvrige forhold som planlegging, fakturering, andel av
husleie og øvrige indirekte kostnader.
Vi mener at foreslått faktureringsmodell vil medføre at innbyggerne opplever en bedre
sammenheng mellom faktura og mottatt tjeneste. Når kostnadene knyttet til rapport og
administrative tillegg synliggjøres bør imidlertid DRBV være forberedt på at både politikere
og innbyggere kan stille spørsmål ved ressursbruken. DRBV bør derfor gjennomføre en
forenklet aktivitetskartlegging og tidsstudie som grunnlag for å fastsette de enkelte elementene
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i den foreslåtte faktureringsmodellen. Dette vil også gi verdifull informasjon til
styringsmodellen og utarbeidelse av femtidige planer og målsettinger.”
Nivået på gebyret er basert på en gjennomført tidsstudie av ca. 500 tjenesteutførelser (feiing og
tilsyn) høsten 2006.
Avgiftsnivået er i de siste år økt med kommunal deflator (lønns- og prisvekst i kommunal
sektor) og er lik i alle eierkommunene som er harmonisert. Feiegebyrene fra 2010 til 2011 har
en gjennomsnittlig vekst på 2,8 %.
Forslag til gebyrøkning blir sendt eierkommunene for politiskbehandling i september hvert år
og behandles i tillegg på representantskapets møte hver høst.
Tjenesten utføres til selvkost. I tillegg til lønn inngår husleie, energikostnader, merkantile
kostnader, bilhold, reisetid og andre faste kostnader i gebyret.
Administrativ overgangperiode.
Sigdal kommune ble medeier i DRBV fra 1.1.2010 med en administrativ overgangsperiode på
to år.
I overgangsperioden skal det være driftstilpasninger hvor blant annet innføring av ett felles
gebyr- og innkrevingssystem skal gjennomføres. Dette sikrer faglig forsvarlig feiing, tilsyn,
sporbar dokumentasjon og dekning av administrative kostnader.
Det er planlagt å feie alle piper i Sigdal kommune i løpet av overgangsperioden. Samtidig skal
alle fyringsanlegg registreres for å kvalitetssikre hvilke husstander som har fyringsanlegg.
Halvparten av kommunens skorsteiner ble feid i 2010 og resten skal feies i 2011.
Krav i brann- og eksplosjonsvernloven.
Brannvernlovgivningen sier at piper skal feies og det skal gjennomføres tilsyn av
fyringsanlegg minimum hvert 4. år eller etter behov. Dette betyr at feiertjenesten ikke kan tilby
feiing og tilsyn sjeldnere enn hvert 4. år.
Hyppigheten ved feiing av piper er behovsprøvd, det vil si at de som fyrer mye vil få en
hyppigere feiing en de som fyrer lite, men alle pipene skal feies en eller flere ganger innenfor
en 4 års periode.
Forskjellen mellom dagens gebyrmodell i Sigdal og de andre eierkommunene.
Det er to ulike prinsipper som er lagt til grunn for dagens gebyrmodeller.
I Sigdal kommune er gebyrene basert på at selvkostgrunnlaget fordeles med likt beløp per
innbygger:
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•
•
•
•
•

Flatt årlig gebyr.
Det betales gebyr hvert år enten det feies hvert 4. år eller om det feies hvert år.
Gebyr innkreves enten tjenesten utføres eller ikke utføres.
De som trenger mye tjeneste (de som vurderes å ha et høyt feierbehov) subsidieres av
de som vurderes til å ha et lavere behov.
Det gis rabatt for flere fyringsanlegg på samme eiendom.

Feie- og tilsynsgebyrene i Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande, Svelvik og Øver Eiker
kommuner er basert på forventet produksjon som fastsetter et prisnivå per tjenesteleveranse og
innbygger mottar faktura i etterkant iht. leveransen:
•
•
•

Kunden betaler for den tjenesten som tilbys, etter at tjenesten er tilbudt.
Prisen som betales for de ulike tjenestene er basert på selvkostprinsippet og en grundig
tidsstudie av de ulike kostnadselementene som tjenesten består av.
Det gis rabatt for flere fyringsanlegg på samme eiendom.

Priseksempler.
I forbindelse med utredningsprosjektet 2007/08 om Sigdal kommunes inntreden i DRBV ble
det blant annet opprettet en prosjektgruppe for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
Prosjektgruppen påpekte manglende kapasitet i Sigdal kommune for å nå forskriftens krav:
”Tilsyn med fyringsanlegg er utført i et lite omfang, langt under forskriftens krav.
Kapasiteten er ca 50 % av det som er nødvendig for å nå forskriftens krav.
Ufaglærte personer har utført feiing uten at det er søkt/gitt dispensasjon fra DSB.”
Priseksemplene er basert på dagens priser med ett fyringsanlegg i boligen:
Dagens prismodell i Sigdal; kr 350,- fast avgift per år.
Prisen dekker feiing av skorstein.
Tilsyn av fyringsanlegg er i prinsippet ikke innført i Sigdal kommune. Dersom vi skulle ha hatt
ressurser til tilsyn av fyringsanlegg slik forskriften legger opp til, som løses av DRBV, ville vi
hatt flere ressurser med en dyrere modell.
DRBVs prismodell ”premierer” huseiere som fyrer riktig slik at feiingens hyppighet reduseres
til et minimum. Gjennomsnittlig årlig feieravgift ivaretar både feiing og tilsyn av
fyringsanlegget.

Eks 1:
Gamle inneffektive ildsteder eller ildstedene brukes feil.
• Årlig feiing og tilsyn hvert 4 år:
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Sigdal:
Feiing hvert år
Kr 350,- pr år
Ingen tilbud om tilsyn på forskriftnivå.
DRBV
Feiing hvert år
Tilsyn
Gjennomsnittlig årlig feieravgift

Kr 416.- pr år
Kr 1089.- en gang hvert 4. år
Kr 688.-

Eks 2:
Riktigere fyring og mer effektivt ildsted gir en feiehyppighet 2. hvert år:
• Feiing hvert 2. år, tilsyn hvert 4 år:
Sigdal
Feiing
Kr 700,- pr feiing
Ing tilbud om tilsyn på forskriftsnivå
DRBV
Feiing
Tilsyn
Gjennomsnittlig årlig feieravgift

Kr 416.- hvert 2. år
Kr 1089.- en gang hvert 4. år
Kr 480,25

Eks 3:
Mindre fyring med effektivt ildsted gir en feierhyppighet på en gang hvert 4. år:
• Feiing og tilsyn en gang hvert 4 år:
Sigdal
Feiing
Kr 1400,- pr feiing
Ingen tilbud om tilsyn på forskriftsnivå
DRBV
Feiing
Tilsyn
Gjennomsnittlig årlig feieravgift

Kr 416.- en gang hvert 4. år
Kr 1089.- en gang hvert 4. år
Kr 376,25

Priseksemplene i DRBVs modell må sees i sammenheng med at kunden i tillegg får
regelmessing tilsyn til feiing av fyringsanlegget. Det vises til rapporten fra arbeidsgruppa om
feiing og tilsyn med fyringsanlegg som påpeker at det er en underdekning på en halv stilling
for å oppnå forskriftens krav.
Rådmannens forslag til vedtak:
Gebyrmodellen for feiing og tilsyn av fyringsanlegg endres fra 1.1.2012 slik at dette
harmoniseres med den gebyrmodellen som er gjeldende for de øvrige eierkommunene i
Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV).
Fra 1.1.2012 står feierseksjonen i DRBV for innkreving av feiergebyret i Sigdal kommune.
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Formannskapet behandlet saksnr. 42/11 den 01.06.2011
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets forslag til vedtak:
Gebyrmodellen for feiing og tilsyn av fyringsanlegg endres fra 1.1.2012 slik at dette
harmoniseres med den gebyrmodellen som er gjeldende for de øvrige eierkommunene i
Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV).
Fra 1.1.2012 står feierseksjonen i DRBV for innkreving av feiergebyret i Sigdal
kommune.
Kommunestyret behandlet saksnr. 53/11 den 17.06.2011
Behandling:
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 23. juni 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær

Kopi: Økonomisjefen, her
Buskerud kommunerevisjon, v/Jorunn Solberg, Serviceboks 4, 3504 Hønefoss
Drammenregionens Brannvesen IKS, Langesgt. 11, 3044 Drammen
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Kommunestyret
Arkivsaknr.: 11/603-3
Løpenr.:
4182/11
Arkivnr.:
031 &40
Saksbeh.:
Anne Marie Lobben

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
01.06.2011
17.06.2011

Saksnr.
FS-11/43
KS-11/54

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: SAMHANDLINGSPROSJEKTET "VI SAMLER TRÅDENE"
Kommunestyrets vedtak:
Saken tas til orientering.
Saken avgjøres av: Kommunestyret

Saksutredning
I 2009 la Regjeringen fram St.meld. nr. 47 (2008-2009) ”Rett behandling – på rett sted – til
rett tid” I meldingen synliggjøres fem hovedgrep:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klarere pasientrolle
Ny framtidig kommunerolle
Etablering av økonomiske insentiver
Spesialisthelsetjenesten skal utvikles slik at den i større grad kan bruke sin
spesialiserte kompetanse
Tilrettelegge for tydeligere prioriteringer
I meldingen uttrykkes det at hovedutfordringene er knyttet til:
Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok
Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom
Demografisk utvikling og endring av sykdomsbilde gir utfordringer som vil
kunne true samfunnets økonomiske bæreevne.

Etter at meldingen ble lagt frem er det gjennomført en omfattende høringsprosess som
grunnlag for ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. ( Prop.91 L), Lov om
folkehelsearbeid (Prop. 90 L) og Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 – 2015) Meld.st. 16
(2010 -2011)
Reformen, som skal gjennomføres fra 2012, innebærer nye oppgaver og økt ansvar for
kommunene i et helhetlig og forutsigbart pasientforløp. Det er lagt vekt på at
pasientbehandlingen skal skje etter det som kalles LEON-prinsippet, dvs. på lavest mulig
omsorgsnivå. Dette innebærer at behandling som i dag skjer i sykehus, og som kan gis på en
like god måte i kommunene, i framtiden skal skje i kommunene.
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Dette betinger at særlig de mindre og mellomstore kommunene i større grad må samhandle om
en rekke oppgaver. Dette for å utvikle kompetanse, samhandle om felles løsninger og utnytte
felles ressurser optimalt.
Helse- og Omsorgsdepartementet v/helsedirektoratet har stilt betydelige midler til
utviklingsprosjekter til disposisjon for kommunene. I den forbindelse besluttet kommunene
Sigdal, Modum, Krødsherad, Hole, Ringerike og Jevnaker å etablere et felles
samhandlingsprosjekt, kalt ”Vi samler trådene”. Ringerike sykehus er også deltaker i
prosjektet. Prosjektet ble tildelt kr. 850.000,- i 2010. I tillegg deltar kommunene med til
sammen kr. 300.000,-.
Det er utarbeidet en hovedprosjektplan som er lagt ut på prosjektets hjemmeside.
www.visamlertradene.no
Prosjektet er inndelt i 4 faser. Fase 1 har bestått av en kartleggingsprosess i kommunene med
det formål å få oversikt over tjenestetilbudene og behovene i kommunene. Med utgangspunkt i
dette har en i fase 2 valgt ut tjenesteområder som konkretiseres gjennom egne
piloter/pilotprosjekter. Dette som grunnlag for senere beslutning om samhandlingsområder
mellom kommunene.
Hovedformålet med fase 3 er å skaffe erfaring på valgte samhandlingsmodeller. Fase 4 vil
bestå av sluttevaluering av valgte modeller og tjenestetilbud.
Valg av piloter
I september 2010 startet arbeidet med å identifisere tjenesteområder som kommunene ønsket å
gå nærmere inn på. Alle kommunene har hatt arbeidsgrupper som har kartlagt status og behov i
egen kommune og det har vært tre felles samlinger med kommunene og Ringerike sykehus.
Brukerrepresentanter har vært aktiv i hele prosessen.
Arbeidet munnet ut i forslag til piloter innenfor utvalgte tjenesteområder. Pilotene ble deretter
bearbeidet av prosjektgruppen og lagt frem for styringsgruppen. Styringsgruppen består av de
6 kommunenes rådmenn, samt brukerepresentant og samhandlingsdirektøren i Vestre Viken
HF.
Styringsgruppen fastsatte i møte 31.mars prioritering av pilotene. Styringsgruppen ønsker i
utgangspunktet at alle pilotene skal gjennomføres, men finansiering avgjør
gjennomføringstakt.
Pilotene gjennomføres i prioritert rekkefølge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Friskliv – læring og mestring
Fagteam – ambulante team
Intermediære tjenester (utredning, observasjon og etterbehandling)
Psykisk helse og rus
Rehabilitering
Habilitering
Alvorlige traumer

Arbeidet med avgrensing, planlegging, gjennomføring/utprøving av samhandlingsmodell samt
evaluering inngår i pilotene.
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Organisering av pilotene
Hovedprosjektets styringsgruppe er beskrevet over.
Hver pilot vil organiseres videre som et delprosjekt med egen plan og egen arbeidsgruppe
bestående av medlemmer fra alle kommunene, brukerepresentant og Ringerike sykehus. Ut
over dette bemannes pilotene etter behov.
Etter at pilotene er etablert utvides prosjektgruppen med lederne avpilotprosjektene.
Prosjektgruppen består da av: lederne av pilotene, representant kommunene,
brukerrepresentant, samhandlingssjef Ringerike sykehus og prosjektledelse.
Arbeidsomfang og ressurser avklares innen den enkelte pilot. De deltagende kommunene og
Ringerike sykehus deltar med egne ressurser i arbeidsgrupper. I tillegg kan det være nødvendig
å tilføre ressurser for ledelse/arbeid med den enkelte pilot. Dette for å sikre fremdrift for
pilotene.
Prosjektets hjemmeside vil være kanal for kommunikasjon mellom de ulike pilotene og i
kommunikasjonen med allmennheten.
Det er søkt om prosjektmidler til gjennomføring av piloter i 2011. Det er forventet at tilsagn
om midler i 2011 vil skje i løpet av mai måned.
Felles for pilotene
I hovedprosjektets er det identifisert en rekke tema/oppgaver som berører flere av pilotene.
Flere av temaene/oppgavene over vil gå inn i flere av pilotene, men prosjektgruppen har ansvar
for koordinering. Eksempler på dette er samhandling om kommuneoverlegefunksjon/
samhandling om kompetansekrevende brukere (som det er få tilfeller av), kvalitetsarbeid, IKT,
nettverksbygging og styrking av kompetanse
Beskrivelse av pilotene
Mer detaljert beskrivelse finnes under piloter på www.visamlertradene.no. Pilotene bearbeides
ytterligere frem mot oppstart i august 2011.
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Formannskapet behandlet saksnr. 43/11 den 01.06.2011
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Kommunestyret behandlet saksnr. 54/11 den 17.06.2011
Behandling:
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 23. juni 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Kommunestyret
Arkivsaknr.: 08/298-71
Løpenr.:
4183/11
Arkivnr.:
GNR 167/2
Saksbeh.:
Steinar Strøm

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Hovedutvalget for næring og drift
Kommunestyret

Møtedato
11.05.2011
17.06.2011

Saksnr.
ND-11/22
KS-11/55

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: GNR 167 BNR 2 - REGULERINGSPLAN FOR DEL AV
EIENDOMMEN REVISJON AV TIDLIGERE STADFESTET PLAN
Kommunestyrets vedtak:
Sigdal kommune viser til plan- og bygningsloven § 27 -1 og egengodkjenner
reguleringsplanen for Bergshammerslie del av eiendommen gnr 167 bnr 2 med plankart
datert 21.09.2010 og bestemmelser sist revidert 23.03.2011.
Vedtaket forutsetter inngåelse av utbyggingsavtale med Sigdal kommune.
Saken avgjøres av: Kommunestyret
Vedlegg:
Plankart
Bestemmelser

Saksutredning
Konklusjon:
Planen er i tråd med enighet med fylkesmannen etter befaring og flere naboer har fått medhold
i sine ønsker. Reguleringsplanen er i tråd med kommuneplanen og den utviklingen den legger
opp til.
Bakgrunn:
Ovennevnte områdets reguleringsplan er foreslått endret.
Forslag til revisjon av reguleringsplan ble lagt ut til offentlig høring i sak D-08/0037.
I høringsfasen var det innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud, innspill knyttet til kulturminner
fra utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune samt merknader fra eiere av
hytteeiendommer innen planområdet
Vurdering:
Vi har mottatt følgende innspill til planen:
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Fylkesmannen i Buskerud
Har hatt innsigelse til planen. Planen er endret i tråd med enighet etter befaring med
Fylkesmannen.
Fylkesmannen har allikevel bedt oss om å vurdere kommunens holdning i forhold til kryssing
mellom skiløyper og veier i området.
Hovedløypa som går gjennom feltet vil få to krysningspunkter med veier i området. Det er den
eksisterende kryssingen ved ”Libu” og en ny krysning nordvest i feltet. Den nye kryssingen
skal løses med planfri krysning – skibru. Det er tatt med i rekkefølgebestemmelsene at denne
skal være bygget og klar til bruk før veien kan føres videre forbi løypa.
Når det gjelder den eksisterende krysningen er det mulighet for å etablere planfri kryssing med
skibru og lignende. Det er ikke lagt inn rekkefølgebestemmelse for dette, men det er et stort
ønske om at denne krysningen blir planfri så snart som mulig. Dette vil gi område med
servicefunksjoner en bedre tilgjengelighet, attraksjon og skiløypa vil være mer funksjonell.
På Haglebu jobbes det aktivt med å høyne kvaliteten på turløyper som en del av profileringen
av stedet. Et slikt tiltak vil være i tråd med det øvrige arbeidet som gjøres med turløypene og
bør få fokus slik at det kan bli gjennomført.

Buskerud fylkeskommune – utviklingsavdelingen
Funn av kullgroper og jernvinner må ses i sammenheng med myrene i området. Områder som
viser sammenheng mellom myrlendt område og funn bør sikres.
Dette er tatt hensyn til i planen.
Det gis dispensasjon for følgende funn som skal utgraves:
Statens vegvesen
Har ingen merknader til planforslaget.
Morten Bjørnstad gbnr 167/78
Ønsker verken fortetting, veier eller økt utnyttelse i området.
Har også spørsmål om en tomt blir bygget ned av vei.
Vedrørende forhold til fortetting så er dette en ønsket utvikling i Sigdal kommune. Dette er
også vurdert i kommuneplanen.
Tomten som han spør om er tatt med i planen og sikret som egen tomt.
Liv Oftedal gbnr 167/123
Ønsker regulert vei frem til hytta.
Dette er tatt til følge.
Raymond Iversen gbnr
Bemerker at tomt 174A kommer i konflikt med eksisterende løypenett.
Dette var tema under befaring med Fylkesmannen i Buskerud. Løypa er merket i planen og det
er tatt hensyn til innspillet.
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Magne Løiten gbnr 167/183
Ønsker ikke at skiløypa endres i nordvestre hjørne av planen.
Vei til egen tomt bør endres til oversiden av tomta.
Har merknad til at deler av tomta blir båndlagt av fornminner.
Det er gjennomført befaring på tomta. Veien legges om, og grensen til kulturminnene blir
endret da forslaget ikke vil føre til noen ulemper for kulturminnet. Dette er avklart med
utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune.
Marit og Torbjørn Grindem
Har merknad til benevnelsen på tomten i planen.
Tomt 167/81 er ikke med i reguleringsplanen. Har spørsmål om denne er sammenføyd med
tomt gbnr 167/78
Deres innspill er tatt til følge og korrigert.
Ole Bjørnstad
Ønsker ikke vei som er planlagt på hans tomt.
Veien er juster i tråd med hans ønsker.
Anne Louise og Bjørn Erik Bjørnstad
Forslag til vei vil gå over sti og skiløype til fjellet.
Tomt 174A er plassert ved en myr og ligger i eksisterende sti og løype.
Tomtene 193 -195 kommer i konflikt med myrområdet som ligger øst i planen.
Vi har befart området. Stien og løypa som er beskrevet er tilførselsløype til fjellet, og ikke
hovedløype. En vei som krysser sti vil normalt ikke føre til vesentlige ulemper. I forhold til
skiløype vil dette oppleves som en forringelse. Siden dette er en tilførselsløype og ikke
hovedløype aksepteres en slik løsning.
Tomt 174A justeres slik at stien ikke fjernes. Stien er nå merket i planen.
Tomtene 193 – 195 er befart med Fylkesmannen i Buskerud. Det har ført til at tomtene 193 og
194 er fjernet fra planen. Det samme gjelder tomt 187.
Knut Aanesen gbnr 167/156
Foreslått vei vil komme ganske nær hans hytte noe som ikke er ønskelig.
Ønsker ikke den fortettingen som det er lagt opp til i planen. Det er særlig tomtene 175A og
176A som ikke er ønskelige.
Utbyggingen vil føre til at sti mot fjellet blir avskåret i forhold til hvordan den er i dag.
Regulert vei som er foreslått forutsettes blir lagt utenfor tomta til denne naboen.
Fortettingen er i tråd med den utviklingen som er lagt opp til i kommuneplanen.
Det er en sti som flere har kommentert som ligger i nærområdet til denne tomta. Denne stien
er sikret gjennom planen.
Anita Torbjørnsen gbnr 167/539
Ønsker at veiforslaget i området endres.
Det er foretatt endringer som følger forslaget fra Torbjørnsen. Innspillet er tatt til følge.
Åse Karin F. Myrvollen gbnr 167/125
Synes planforslaget tar for lite hensyn til eksisterende stier og løyper.
Har forlag til endringer.
Forslaget ses i sammenheng med Torbjørnsens forslag. Planen er endret i forhold til
veiløsninger i området.
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Eirik Holter- Sørensen gbnr 167/471
Viser til at det har vært tvistesak om en nabotomt. Han foreslår at denne byttes ut med en av de
foreslåtte nye tomtene.
Påpeker at vann- og avløpsnettet og veier forutsettes må øke kapasiteten. Ber om breiere veier
og flere møteplasser
Det er en grei informasjon for kommunen om at det er dissenser mellom private i tilknytting til
saker som er tilbehandling. Vi mener at disse må løses privatrettslig enn at kommunen skal ta
part i private konflikter.
Anne Grete Swang hytte utenfor planen i Flå kommune
Ønsker mulighet for å kunne ha adkomst og parkering innen planen.
Dette er det gitt mulighet til i planforslaget.
Inger Johanne og Astrid Grimsrud gbnr 167/172
Har merknader til veiframføring ved deres eiendom.
Merknaden ses i sammenheng med innspillene fra Myrvollen og Torbjørnsen. Det er foretatt
endring på veiløsning som tar hensyn så lagt det lar seg gjøre for de enkelte
hytteeiendommene.
Helge Thingelstad gbnr 167/64
Mener at en økt hyttebygging vil føre til økt slitasje av naturen i området.
Ønsker en ekstra adkomstvei i nordenden av feltet.
Økt hyttebygging er vurdert i forbindelse med kommuneplanen. Overordnede forhold knyttet
til naturmessige kvaliteter er vurdert i den omgangen.
En ny adkomstvei inn i feltet er ikke ønskelig.
Jan Erik Røed gbnr 167/182
Ønsker adkomst til hytteeiendommen.
Innspillet er tatt til følge.
Thorleif Rønningen gbnr 167/111
Har forslag til vei frem til egen tomt.
Innspillet er tatt til følge.
Kari Weum Knudsen gbnr 167/216 og 693
Ønsker ikke fortetting i området rund egne tomter.
Ønsker tuntomter.
Vedrørende fortetting er dette kommentert tidligere.
Tuntomter vil ikke bli foreslått godkjent. Det foreslås så høy utnyttelse generelt at det vil ikke
være behov for tuntomter.
Ingvar Kaugerud gbnr 152/19
Ønsker at veien som er foreslått endres og at nabotomt forskyves.
Innspillet vedrørende vei tas til følge. Nabotomt har en fornuftig plassering og bør ligge der
den er foreslått.
Torbjørn Lund gbnr 167/86
En eksisterende vei er ikke tatt med i kartet, det bes om at dette rettes opp.
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Denne veien var tema i samtale med Fylkesmannen i Buskerud som ikke ønsker veien regulert
inn. Vi vil allikevel påpeke at reguleringsplanen ikke har tilbakevirkende kraft, slik at den
bruken som allerede er etablert, vil fremdeles være lovlig. Det er først ved vesentlig endring
av bruken eller søknadspliktige tiltak at planen vil gjelde og legge føringer. Innspillet tas ikke
til følge.
Åsseterlia hytteforening
Naturopplevelser vil bli forringet ved at nye hytter vil bli synlig fra fjellet.
Det ønskes ikke fortetting av området.
Veier vil være til hinder for løyper i området.
Det nevnes at fortettingen fører til at enkelte eksisterende hytter for en sterk fortetting i
umiddelbar nærhet.
Det er merknader til løype som går til fjellet og en ny tomt som kommer i konflikt med denne.
Under befaring med fylkesmannen ble tomter som ville blitt synlig fra fjellet fjernet.
Vedrørende fortetting er dette vurdert tidligere i saken.
Tomt som er i konflikt med løype er justert og løypa sikret i planen. Dette er kommentert fra
flere hytteeiere.
Cecilie Schoder-Larsen og Andreas B. Larsen
Har kommentar til at veien er endret i forhold til tidligere planforslag.
Ønsker adkomstvei til egen tomt.
Ønsker friere bestemmelser knyttet til arkitektur.
Ønsker at tomta tegnes inn i planen og sikres at veien ikke kommer inn på denne.
Planforslaget er kommet som løsning etter registrering av kulturminner i området.
Det er regulert adkomst til deres tomt.
Bestemmelsene er ut fra grunneiers ønske om hvordan området skal utvikle seg. Sigdal
kommune mener at forslagstillers ønsker på dette området skal være førende.
Tomta er tegnet inn og veien er utenfor denne.
Boye Arntzen gbnr 167/543
Ønsker ikke veien ved sin tomt slik den er foreslått. Har eget forslag.
Gis delvis medhold.
Olav Kallager gbnr 167/135
Ønsker at veien legges om fra oversiden til nedsiden av hytta.
Veien legges om men ikke slik han ønsker. Området nedenfor tomta er båndlagt for sikring av
myr. Etter endring av vei, vil han nå ha mulighet til å ta seg inn på tomta slik at han nå
kommer på nedsiden av hytta.
Sven Jonassen gbnr 167/79
Bemerker at veien kommer i nærheten av hans tappepunkt for vann. Tappepunktet er tilknyttet
HAGAS.
Vi forutsetter at veien legges utenom tappepunktet slik at denne ikke forringes.
Magnhild Tønsberg gbnr 167/177
Ønsker ikke bebyggelse syd for egen tomt.
Tomter som ligger på vei til hennes tomt, vil få adkomst via vei bekostet av henne.
Syd for denne tomta er det regulert et grønt drag. Vi kan ikke se annet enn at dette er tatt til
følge gjennom planforslaget.
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Bruk av veier er privatrettslig og vi vil ikke ta stilling til rettigheter ved bruk av disse.
Kjell Nybråten gbnr 167/161
Ønsker adkomst direkte over elva. Viser til løsning som nabo Lund har.
Som kommentert på merknaden til Lund, vil ikke adkomsten reguleres. Det vil heller ikke
gjøres for denne eiendommen. Innspillet tas ikke til følge.
Flere naboer har fått medhold i sine ønsker uten at dette forringer kvaliteten i planen.
Administrasjonen anbefaler at reguleringsplanen fremmes til behandling for egengodkjenning
av kommunestyret.
Rådmannens forslag til vedtak:
Sigdal kommune viser til plan- og bygningsloven § 27 -1 og egengodkjenner reguleringsplanen
for Bergshammerslie del av eiendommen gnr 167 bnr 2 med plankart datert 21.09.2010 og
bestemmelser sist revidert 23.03.2011.
Vedtaket forutsetter inngåelse av utbyggingsavtale med Sigdal kommune.
Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 58/09 den 24.06.2009
Behandling:
Saken ble enstemmig vedtatt med tidligere vedtatte tillegg
Hovedutvalgets vedtak:
Sigdal kommune viser til plan- og bygningsloven § 27-1 og legger reguleringsplan for del
av eiendommene 167/2 Bergshammarlie til offentlig ettersyn.
Vedtaket forutsetter at:
Begrepet tun fjernes og det skal være lik utnyttelse på tomtene i området. Utnyttelsen
settes til 200 kvm BYA. I tillegg beregnes 36 kvm utvendig parkering som ikke kan
bebygges.
Det forutsettes at det i reguleringsplanens bestemmelser inntas bindene forpliktelser til
vedtatt utbyggingsfond og at dokumentert innbetaling til fondet er foretatt før
byggetillatelser kan utstedes
Reguleringsbestemmelsene endres fra ”oppføres i bindingsverk eller laftes” til ”oppføres
i tre”
Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 22/11 den 11.05.2011
Behandling:
Framlagt i møtet tillegg til saksutredning ang. kryssing mellom skiløyper og veier som
innarbeides innen behandling i kommunestyret.
Det ble fremmet følgende tilleggsforslag fra Åse Lene Eckhoff(H). ”Pkt. 4.10 i
reguleringsbestemmelsene endres i henhold til utbyggingsavtalen”
Rådmannens forslag m/tilleggsforslag fra Åse Lene Eckhoff enstemmig vedtatt.
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Hovedutvalgets vedtak:
Sigdal kommune viser til plan- og bygningsloven § 27 -1 og egengodkjenner
reguleringsplanen for Bergshammerslie del av eiendommen gnr 167 bnr 2 med plankart
datert 21.09.2010 og bestemmelser sist revidert 23.03.2011.
Vedtaket forutsetter inngåelse av utbyggingsavtale med Sigdal kommune.
Pkt. 4.10 i reguleringsbestemmelsene endres i henhold til utbyggingsavtalen.
Kommunestyret behandlet saksnr. 55/11 den 17.06.2011
Behandling:
Hovedutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 23. juni 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Kommunestyret
Arkivsaknr.: 10/246-13
Løpenr.:
4184/11
Arkivnr.:
142
Saksbeh.: Thea Sandsbråten Solum

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Kommunestyret

Møtedato
17.06.2011

Saksnr.
KS-11/56

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: GNR 140 BNR 1 REGULERINGSPLAN STORVASSÅSEN
EGENGODKJENNING
Kommunestyrets vedtak:
Sigdal kommune viser til pbl §27-2 og egengodkjenner reguleringsplan for Storvassåsen
gnr. 140 bnr 1. Bestemmelser datert 17.06.05 godkjennes. Revidert reguleringskart
utarbeides i forbindelse med digitaliseringsprosjektet.
Saken avgjøres av: Kommunestyret
Vedlegg:
1. Kopi av Møtebok KS-03/0040
2. Kopi av brev fra Fylkesmannen, mottatt 10.03.2011
3. Reviderte bestemmelser
4. Revidert reguleringskart

Saksutredning
Konklusjon:
Reguleringsplan for Storvassåsen Gnr 140/1 og dens bestemmelser datert 17.06.11 kan
godkjennes siden Fylkesmannen har trukket innsigelse.
Bakgrunn:
Dette er en reguleringsplan det har vært uavklart innsigelse til. Fylkesmannen hadde innsigelse
til planen og den ble egengodkjent 26.06.03 uten at innsigelsen var trukket. Innsigelsen gikk
bl.a. på at de allmenne friluftsinteressene ikke ble godt nok ivaretatt. Det er nå gjort små
endringer i reguleringsformål og bestemmelser og innsigelsen fra Fylkesmannen er trukket.
Endringene består bl.a. i at området som var avsatt til jord og skogbruk nå er endra til
friluftsområde og bestemmelsene er oppdatert slik at de følger teknisk forskrift. Revidert
reguleringskart vil bli utarbeidet i forbindelse med digitalisering av planer.
Vurdering:
Reguleringsplanen bør egengodkjennes på nytt siden Fylkesmannen ikke hadde trukket
innsigelse forrige gang den var i kommunestyret til egengodkjenning.
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Rådmannens forslag til vedtak:
Sigdal kommune viser til pbl §27-2 og egengodkjenner reguleringsplan for Storvassåsen gnr.
140 bnr 1. Bestemmelser datert 17.06.05 godkjennes. Revidert reguleringskart utarbeides i
forbindelse med digitaliseringsprosjektet.
Kommunestyret behandlet saksnr. 56/11 den 17.06.2011
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 23. juni 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Kommunestyret
Arkivsaknr.: 11/50-7
Løpenr.:
4185/11
Arkivnr.:
210 L12
Saksbeh.:
Jens Sveaass

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Kommunestyret

Møtedato
17.06.2011

Saksnr.
KS-11/57

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT REGULERINGSPLANER OG RUTINER TEKNISK OMRÅDE
Kommunestyrets vedtak:
Kommunestyret slutter seg til de anbefalinger som fremgår av
forvaltningsrevisjonsrapport ”Reguleringsplaner og rutiner innen
byggesaksbehandling” fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 14.04.11.
Administrasjonen redegjør for status i begynnelsen av 2012.
Saken avgjøres av: Kommunestyret
Vedlegg:

Rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 14.04.2011.

Saksutredning
Bakgrunn
Kontrollutvalget har siden kontrollutvalgets møte 15.03.10 hatt fokus på det
opprydningsarbeidet som har pågått i teknisk etat vedr. reguleringsplaner. Det har i tillegg vært
fokus på regler, rutiner og muligheter for kontroll på dette området. Kontrollutvalget ønsket å
forsikre seg om at det både ble foretatt en opprydding på området i forholdt til tidligere saker
og at det daglige arbeidet foregår på en slik måte lover og regler følges. Da kontrollutvalget i
sitt møte 29.11.10 fortsatt ikke var trygge på det som fremkom vedr. saken bestemte
kontrollutvalget seg for å gjennomføre en forvaltningsrevisjon på området.
Kontrollutvalget vedtok følgende problemstilling for området:
•
•

Status for det oppryddingsarbeidet som pågår i forhold til reguleringsplaner.
En gjennomgang av regler, interne rutiner og kontrollmuligheter på området.

Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR) fikk i oppdrag å utarbeide forslag til prosjektplan.
I kontrollutvalgets møte 10.01.11, sak 02/11 sluttet kontrollutvalget seg til utarbeidet forslag
til prosjektplan fra BKR. Det gikk også frem av behandlingen i kontrollutvalgets møte at
kontrollutvalget ønsket at det også skulle fokuseres på generelle rutiner for saksbehandling
innen teknisk.
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Revisjonen har nå gjennomført sitt arbeid og rapporterer til kontrollutvalget i form av
”Forvaltningsrevisjonsrapport April 2011 – Reguleringsplaner og rutiner innen
byggesaksbehandling.”
Rådmannen har hatt et utkast av rapporten til uttalelse og rådmannens skriftlige tilbakemelding
følger som vedlegg i rapporten.
Sekretariatet viser til rapportens fyldige sammendrag og ser ingen grunn til å gjengi dette i
saksfremlegget.
Revisjonen avslutter rapporten med følgende anbefaling til kommunen:
-setter inn nødvendige ressurser for å få ryddet opp og kvalitetssikret kommunens planverk
innen rimelig tid og
- utarbeider kvalitetssikringssystem for saksbehandlingen av byggesaker og regulerinsplaner,
med henblikk på å redusere muligheten for feilbehandling.
Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å slutte seg til revisjonens
anbefalinger.
Kontrollutvalgets forslag til vedtak:
Kommunestyret slutter seg til de anbefalinger som fremgår av forvaltningsrevisjonsrapport
”Reguleringsplaner og rutiner innen byggesaksbehandling” fra Buskerud Kommunerevisjon
IKS, datert 14.04.11.
Administrasjonen redegjør for status i begynnelsen av 2012.
Kommunestyret behandlet saksnr. 57/11 den 17.06.2011
Behandling:
Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 23. juni 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær
Kopi: Buskerud kommunerevisjon, Postboks 4197, 3005 Drammen
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Kommunestyret
Arkivsaknr.: 11/673-2
Løpenr.:
4186/11
Arkivnr.:
Q13
Saksbeh.:
Jens Sveaass

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Kommunestyret

Møtedato
17.06.2011

Saksnr.
KS-11/58

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: TRAFIKKLØSNING FV 287 KORKETREKKEREN I ÅMOT
Kommunestyrets vedtak:
Kommunestyret i Sigdal anmoder alle involverte parter om å fokusere ressursene mot
varige løsninger for trafikkavvikling fra R35 og over på Fv.287 i retning Sigdal.
Kommunestyret i Sigdal kan ikke se at lysregulering av trafikken i korketrekkeren
representerer noe varig løsning på utfordringene.
Det må etableres en løsning som sikrer ny avkjøring av R35 til FV287.
Utredning av ny avkjøring fra R35 til Sigdal og FV287 gjennom Grisedalen må
igangsettes umiddelbart.
Saken avgjøres av: Kommunestyret
Vedlegg:

Møtereferat av 24.05.2011, Buskerud fylkeskommune, samferdselsavdelingen.

Saksutredning
Konklusjon:
Det vises til møtereferat fra Buskerud Fylkeskommune etter møte med Statens vegvesen,
Modum Kommune, Sigdal kommune, SWECO og Buskerud Fylkeskommune. Bakgrunn
for møtet var rapporter om fremkommelighetsproblemer og trafikksikkerhetsproblemer
i korketrekkeren, spesielt på vinterstid.
Diskuterte alternativ i saken, med lysregulering av trafikken, er ikke tilfredsstillende sett
fra Sigdal kommunes ståsted. Det er helt kritisk at de ressurser som settes inn for å løse
problemene (utredningskapasitet og midler forøvrig) er rettet mot en løsning som
innebærer ny avkjøring fra riksvei 35 til fylkesvei 287 i retning Sigdal.
Bakgrunn:
Det vises til vedlagte møtereferat i saken, ved samferdselsavdelingen i Buskerud
fylkeskommune den 24.05.2011. ”Trafikkløsning Fv. 287 Korketrekkeren i Åmot.
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Vurdering:
Formannskapet i Sigdal kommune behandlet vedlagte referat som meldingssak i
formannskapet den 01.06.2010. Formannskapet kan ikke se at en løsning med lysregulering av
korketrekkeren i Åmot innebærer en tilfredsstillende og varig løsning for involverte
trafikkanter. Det ble besluttet å fremme sak for kommunestyret hvor kommunestyret inviteres
til å fatte vedtak som gir retning og mandat for videre arbeid i disse spørsmålene. Slikt arbeid
pågår i en rekke grensesnitt og overfor en rekke involverte aktører og interessenter.
Formannskapet understreket i sin behandling av saken viktigheten i at Sigdal kommune har en
klar holdning i videre arbeid og kan kommunisere dette til involverte aktører på bakgrunn av
fattede vedtak.
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret i Sigdal anmoder alle involverte parter om å fokusere ressursene mot varige
løsninger for trafikkavvikling fra R35 og over på Fv.287 i retning Sigdal. Kommunestyret i
Sigdal kan ikke se at lysregulering av trafikken i korketrekkeren representerer noe varig
løsning på utfordringene.
Det må etableres en løsning som sikrer ny avkjøring av R35 til FV287.
Kommunestyret behandlet saksnr. 58/11 den 17.06.2011
Behandling:
Ordfører Kari Kolbræk Ask (Sp) fremmet følgende tillleggsforslag;
Utredning av ny avkjøring fra R35 til Sigdal og FV287 gjennom Grisedalen må igangsettes
umiddelbart.
Votering
Rådmannens forslag til vedtak; enstemmig vedtatt.
Ordførers tilleggsforslag; Enstemmig vedtatt.

RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 23. juni 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær
Kopi: Buskerud fylkeskommune, v/Samferdselsavdelingen, Postboks 3563, 3007 Drammen
Statens vegvesen Region sør, Postboks 723, Stoa, 4808 Arendal
Modum kommune, 3370 Vikersund
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Kommunestyret
Arkivsaknr.: 11/457-6
Løpenr.:
4187/11
Arkivnr.:
210
Saksbeh.:
Jens Sveaass

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Administrasjonsutvalget
Formannskapet
Kommunestyret
Kommunestyret

Møtedato
04.05.2011
04.05.2011
19.05.2011
17.06.2011

Saksnr.
AD-11/11
FS-11/27
KS-11/34
KS-11/59

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: REGNSKAP 2010
Kommunestyrets vedtak:
Regnskapet tas til foreløpig orientering. Saken legges frem for endelig vedtak når
manglende regnskap for Sigdal Energi og revisjonsberetninger for Horga og Sigdal
Energi foreligger.
Saken avgjøres av: Kommunestyret
Vedlegg:
• Årsberetning 2010 Sigdal kommune (omdelt i kommunestyremøte 07.04.2011).
• Regnskap 2010 Sigdal kommune med revisjonsberetning (utsendt tidligere).
• Årsberetning og regnskap 2010 Sigdal Energi med revisjonsberetning (vedlagt).
• Årsberetning 2010 Horga Kraftverk (utsendt tidligere).
• Regnskap 2010 Horga Kraftverk (utsendt tidligere) revisjonsberetning (vedlagt).
• Årsberetning og regnskap 2010 Ramfoss Kraftlag (utsendt tidligere).
• Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2010 for Sigdal kommune (vedlagt).
• Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2010 for Sigdal Energi (legges frem i
møtet).

Saksutredning
Bakgrunn:
Foreløpig regnskapet for 2010 ble avlagt innen den formelle fristen 15. februar og rapportert til
KOSTRA samme dato. Etter dialog med revisjonen er regnskapet noe justert etter 15. februar
og oversendt til revisjon 8. mars.
Vurdering:
Netto driftsresultat kan kort beskrives som forskjellen mellom samlede driftsinntekter og
driftsutgifter, inkludert finansposter. Resultatet i 2010 var kr 15.803.516. Det er 6 prosent av
driftsinntektene og formelt sett et svært godt resultat. Korrigert for bruk av bundne fond på 5
millioner kroner, avsetning til bundne fond på 9,9 millioner kroner, kursgevinst på 0,8
millioner kroner, og MVA-kompensasjon fra investeringer på 9,4 millioner kroner som ble
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overført til investeringsregnskapet fullt ut, - er korrigert netto driftsresultat 0,6 millioner
kroner. I 2009 var tilsvarende beløp, korrigert netto driftsresultat, 3,5 millioner kroner.
I driftsbudsjettet på planområdene er det et samlet merforbruk i forhold til budsjett på 3,1
millioner kroner. Planområdet for Helse og sosial viser imidlertid et mindreforbruk på 2
millioner kroner i 2010. Merforbruket fordeler seg med 2,2 millioner kroner innen Oppvekst
og kultur, 2 millioner kroner innen Næring og drift, 0,7 millioner kroner på Fellestjenester og
0,3 millioner kroner på Sentrale styringsorganer og politikk. I sum altså et merforbruk på 3,1
millioner kroner i 2010 mot 5,4 millioner kroner i 2009.
Netto finansutgifter ble ca 2 million lavere enn budsjettert. Finansinntektene ble ca. 2,7
millioner kroner høyere enn budsjettert. Renteinntektene er 1,9 millioner kroner høyere enn
forutsatt i budsjettet. 0,8 millioner kroner er urealisert gevinst på verdipapirer som ikke lå i
budsjettet. Finansutgiftene ble rundt 0,7 millioner kroner høyere enn hva budsjettet la til
grunn. Både utgiftsførte utlån og avdrag ble noe høyere enn budsjettert.
Skatteinngangen i 2010 var på ca. 88 millioner kroner. Det er 6 millioner kroner mer enn i
vedtatt budsjett. Som nevnt skyldes dette ekstraordinær skatteinnbetaling i årets siste måned.
Før dette inntraff lå skatteinntekter per innbygger på ca 93 prosent av landsgjennomsnittet,
etter innbetalingen var tilsvarende tall ca 105 prosent. I 2011 vil mest sannsynlig
skatteinntekten per innbygger ligge på ca 90 prosent av landsgjennomsnittet. Dette gir
utfordringer knyttet til planlegging og prognoser ifm sentrale beregninger i årene som kommer.
Rådmannens forslag til vedtak:
• Regnskap og årsberetning for Sigdal kommune for 2010 vedtas i henhold til
regnskapsskjema 1a, 1b, 2a, og 2b.
• Regnskapet for Horga kraftverk og Sigdal Energi for 2010 vedtas.
Administrasjonsutvalget behandlet saksnr. 11/11 den 04.05.2011
Behandling:
Saken kunne ikke behandles fullstendig da det mangler regnskal for Sigdal energi og
revisjonsberetninger for Horga og Sigdal eneri.
Nytt forslag til vedtak: ” Regnskapet tas til foreløpig orientering. Saken legges frem for
endelig vedtak når manglende regnskap for Sigdal Energi og revisjonsberetninger for Horga og
Sigdal Energi foreligger”. Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalgets vedtak:
Regnskapet tas til foreløpig orientering. Saken legges frem for endelig vedtak når
manglende regnskap for Sigdal Energi og revisjonsberetninger for Horga og Sigdal
Energi foreligger.
Formannskapet behandlet saksnr. 27/11 den 04.05.2011
Behandling:
Formannskapet fremmet alternativt forslag til vedtak;
Regnskapet tas til foreløpig orientering. Saken legges frem for endelig vedtak når manglende
regnskap for Sigdal Energi og revisjonsberetninger for Horga og Sigdal Energi foreligger.
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Formannskapets forslag til vedtak:
Regnskapet tas til foreløpig orientering. Saken legges frem for endelig vedtak når
manglende regnskap for Sigdal Energi og revisjonsberetninger for Horga og Sigdal
Energi foreligger.
Kommunestyret behandlet saksnr. 34/11 den 19.05.2011
Behandling:
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:
Regnskapet tas til foreløpig orientering. Saken legges frem for endelig vedtak når
manglende regnskap for Sigdal Energi og revisjonsberetninger for Horga og Sigdal
Energi foreligger.
Kommunestyret behandlet saksnr. 59/11 den 17.06.2011
Behandling:
Formannskapets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 23. juni 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær
Kopi: Økonomisjef, her
Buskerud kommunerevisjon, v/Jorunn Solberg, Serviceboks 4, 3504 Hønefoss
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Kommunestyret
Arkivsaknr.: 11/132-8
Løpenr.:
4188/11
Arkivnr.:
060
Saksbeh.:
Jens Sveaass

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Kommunestyret

Møtedato
17.06.2011

Saksnr.
KS-11/60

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: MELDINGER
Kommunestyrets vedtak:
Meldingene tas til orientering.
Saken avgjøres av: Kommunestyret
Vedlegg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Notat til Formannskapet 24.05.2011
Referat fra generalforsamling Vestregionen 05.05.2011
Referat fra styringsgruppa VER-DI i Norge 05.05.2011
Brev til Buskerud Fylkeskommune angående Kollektiv transport 12.05.2011
Brev til Buskerud Fylkeskommune angående Kollektiv transport 18.05.2011
Utskrift fra behandling i hovedutvalget for samferdselssektoren 07.06.2011
Svar fra Buskerud Fylkeskommune vedr søknad om støtte med midler til planlagt
ombygging av veikryss FV 287 – Tempelseterveien i Eggedal Sentrum.
Protokoll Kontrollutvalgets møte den 02.05.2011.
Informasjon fra Helsestasjonen vedr forventede utgifter utenom gitt ramme for
2011/2012.
Årsmelding 2010 Trillemarka – Rollagsfjell Naturreservat

Rådmannens forslag til vedtak:
Meldingene tas til orientering.
Kommunestyret behandlet saksnr. 60/11 den 17.06.2011
Behandling:
Åse Lene Echoff ba om å få sin habilitet vurdert til meldingssak; ”Brev fra grunneiere….”
Kommunestyret vurderte representanten å være innhabil og Echoff fratrådte møtet under
behandling av meldingen.
Hellik Kolbjørnsrud (H) fremmet følgende forslag:
Melding, brev fra grunneiere av 26.05.2011 vedr områdeplan Soleseter - Nareseter tas opp som
egen sak.
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Votering
H. Kolbjørnsruds forslag enstemmig vedtatt.
Meldingen ble gitt saksnummer 11/62
I tillegg til meldinger som listet i sakspapirer ble følgende melding omdelt i møtet:
- Brev fra forvaltningsstyret for Trillemarka

RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 23. juni 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Kommunestyret
Arkivsaknr.: 08/134-41
Løpenr.:
4189/11
Arkivnr.:
033
Saksbeh.:
Kari Kolbræk Ask

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Kommunestyret

Møtedato
17.06.2011

Saksnr.
KS-11/61

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: VALG AV REPRESENTANT TIL BRANNVESENETS
KLAGENEMND
Kommunestyrets vedtak:
Representant Jan Midtskogen (Ap)
Vararepresentant Svein Hunstad (Sp)
Saken avgjøres av: Kommunestyret

Saksutredning
Drammen Brannvesen (DRBV) har en egen klagenemnd sammensatt av representanter fra
eierkommunene. Det skal velges en representant med vararepresentant fra Sigdal kommune.
Valgkomiteen legger fram forslag i møtet.
Kommunestyret behandlet saksnr. 61/11 den 17.06.2011
Behandling:
Valgkomiteen fremmet følgende forslag til vedtak;
Representant Jan Midtskogen (Ap)
Vararepresentant Svein Hunstad (Sp)
Votering
Valgkomiteens forslag til vedtak; enstemmig vedtatt.
RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 23. juni 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær
Kopi:

Jan Midtskogen, 3350 Prestfoss
Svein Hunstad, 3350 Prestfoss
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SIGDAL KOMMUNE MØTEBOK
Kommunestyret
Arkivsaknr.: 10/1102-4
Løpenr.:
4190/11
Arkivnr.:
140
Saksbeh.:
Steinar Strøm

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Kommunestyret

Møtedato
17.06.2011

Saksnr.
KS-11/62

__________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: SOLESETER - NARESETER - OMRÅDEPLAN PLANLAGT
UTVIDELSE/FORTETTING AV HYTTEOMRÅDER
Kommunestyrets vedtak:
Grunneiere av Nareseter - Soleseter kan utarbeide områdeplan på egen bekostning.
Saken avgjøres av: Kommunestyret
Vedlegg:

Brev av 26.05.2011 vedr. områdeplan for Nareseter – Soleseter.

Kommunestyret behandlet saksnr. 62/11 den 17.06.2011
Behandling:
Åse Lene Echoff ba om å få sin habilitet vurdert. Kommunestyret vurderte representanten å
være innhabil og Echoff fratrådte møtet under behandling av saken.
Hellik Kolbjørnsrud (H) fremmet følgende forslag:
Grunneiere av Nareseter - Soleseter kan utarbeide områdeplan på egen bekostning.
Votering
H. Kolbjørnsruds forslag enstemmig vedtatt.
RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 23. juni 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær
Kopi:

Arne Holtet, 3536 Noresund
Unni Sandsbråten, 3350 Prestfoss
Kjell Erik Kopseng, 3358 N. Eggedal
Jan Ødegård, 3350 Prestfoss
Siri Merete Killand, 3359 Eggedal
Aslaug Nordby Olsen, 3359 Eggedal
Åse Lene Blegeberg Eckhoff, 3359 Eggedal
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SIGDAL KOMMUNE

MØTEBOK

Kommunestyret
Arkivsaknr.: 11/691-4
Løpenr.:
4191/11
Arkivnr.:
062 A00 &29
Saksbeh.:
Kari Kolbræk Ask

___________________________________________________________________________
Styre/råd/utvalg
Kommunestyret

Møtedato
17.06.2011

Saksnr.
KS-11/63

___________________________________________________________________________
SAKSPROTOKOLL: INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET - HVA SKAL VI
GJØRE MED DEN DRAMATISKE DÅRLIGE ØKONOMIEN TIL ALLE
BARNEHAGENE I BYGDA?
Kommunestyrets vedtak:
Det lages en sak til neste hovedutvalgsmøte i oppvekst og kultur der økonomien til
barnehagene i bygda tas opp.
Saken avgjøres av: Kommunestyret

Interpellasjon fra Torstein Aasen (Sp) til ordføreren i Sigdal
Hva skal vi gjøre med den dramatiske dårlige økonomien til Alle barnehagene i
bygda?
Jeg er gjort kjent med at det nå er svært dårlig økonomi i barnehagene i bygda.
Det ser ut til at den nye tilskuddsordningen fra staten slår veldig dårlig ut for Sigdal sin del.
Hva kan vi gjøre med det?
Alle er jo kjent med at vi har kun private barnehager i bygda. Dette fungere veldig bra etter
min mening. Nå etter nyttår så har tilskuddet fra kommunen blitt svært mye redusert noe som
gjør driftingen av barnehagene veldig vanskelig.
Sist vinter var også en vinter med høye energikostnader noe som også tærer på økonomien.
Jeg er best kjent med økonomien til Nerstad barnehage, bare siden nyttår har underskuddet
blitt til ca 360000 kr for de første månedene dette året.
Hadde det ikke vøri for at de har en viss egenkapital så hadde det vøri stopp av driften.
Barnehagen er pr dags dato full og den blir drevet etter de krav som skal være når det gjelder
antall barn pr voksen.
Alle barnehagene sliter økonomisk i bygda nå. Hva kan gjøres??
Lavere tilskudd fra kommunen, økte lønninger og høye energikostnader gjør det vanskelig for
dem å drive.
Jeg tror ikke det vil bli noe billigere for kommunen sin del å ta over drifta av alle barnehagene
i byga.
Det er veldig viktig for oss i Sigdal at vi fortsatt kan ha en god barnehage med trygge rammer
sånn at driften kan gå rundt økonomisk.
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Jeg håper ordføreren vil være med på laget slik at vi kan gjøre noe med dette nå ellers er jeg
redd vi står med ett dårlig tilbud for Sigdal sine barnefamilier.
Og er det noe Sigdal trenger fremmover så er det jo barnefamilier som kan holde folketallet
opp i ei bygd med nedgang i folketallet……
Jeg håper på ett positivt svar!

Svar fra ordfører Kari Kolbræk Ask på interpellasjon
fra representanten Torstein Aasen (SP) om den dramatiske dårlige
økonomiske situasjonen til alle barnehagene i bygda.
Ordføreren er fra flere hold blitt gjort kjent med at barnehagene sliter økonomisk, og at dette
siste halvåret har vært spesielt vanskelig. Derimot har det vært vanskelig å finne ut hva som er
årsaken til dette. Noe av årsaken kan ligge i nytt finansieringssystem for ikke- kommunale
barnehager og tolking av dette.
Sigdal kommune har 5 private barnehager i kommunen og ingen kommunale. De private
barnehagene er foreldredrevet, og 4 av de 5 barnehagene leier lokaler fra kommunen.
Barnehagene i Sigdal dekker behovet som kommunen har for å kunne tilby alle barn
barnehageplass, og Sigdal kommune er svært tilfreds med det tilbudet som gis. Det er derfor et
mål å kunne opprettholde et privat drevet barnehagetilbud i kommunen, og det viktigste
bidraget fra kommunen er å sørge for at barnehagene får det kommunale tilskuddet som de
etter loven skal ha.
De private barnehagene har etter at det nye finansieringssystemet trådte i kraft, gitt signaler om
at de sliter med store underskudd. Nerstad barnehage har i møte 06.06.2011 kommet med
innspill til kommunens tolkning av de nye forskriftene for tildeling av kommunalt tilskudd til
barnehagene. Dette er også uttrykt i påfølgende brev til kommunen.
Til tross for at det ikke kom inn klager innen klagefristen da det kommunale tilskudd ble
fordelt, vil kommunen likevel legge frem saken for Fylkesmannen i Buskerud for å få deres
vurdering av kommunens håndtering av den nye forskriften. Sigdal kommune er opptatt av å
tildele det kommunale tilskuddet til barnehagene slik forskriften tilsier. Dersom Fylkesmannen
konkluderer med at tilskuddene må tolkes og tildeles på en annen måte, vil det være behov for
en budsjettjustering av planområdet 3. Dette vil eventuelt bli lagt frem som sak for politisk
behandling til høsten. Forskriftene kom som kjent etter at budsjettet for 2011 var lagt, og det er
kommunens tolkning som ligger til grunn for budsjettrammen for barnehagene i Sigdal.
Ny finansieringsmodell fra 01.01 2011
Stortinget vedtok i 2009 forslag om nytt finansieringssystem for ikke- kommunale barnehager
i en rammefinansiert sektor. Den nye forskriften om finansiering av private barnehager trådte i
kraft 01.01. 2011, og er gitt med hjemmel i barnehageloven. I det følgende er det gjort rede for
hvordan Sigdal kommune har tolket og tildelt tilskudd etter den nye forskriften.
Finansieringsmodellen legger opp til at kommunen skal tildele tilskudd til driftskostnader og
kapitalkostnader i både kommunale og private barnehager. Kommuner som ikke har
kommunalt drevne barnehager skal benytte nasjonale gjennomsnittssatser, både når det gjelder
kapitaltilskudd og driftstilskudd. Tilskuddet er knyttet til antall barn og barnets oppholdstid i
barnehagen omregnet til heltidsplasser. Kommunen skal utarbeide satsene i forbindelse med
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arbeidet med kommunens årsbudsjett, og satsene skal endelig fastsettes innen 01.02.i
tilskuddsåret. Barnehageloven §14 fastsetter at inntil endelig vedtak er fattet, skal kommunen
forskuddsvis utbetale tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene.
Sigdal kommunes praksis for tildeling av driftstilskudd til barnehagene.
Sigdal kommune har ingen kommunale barnehager, og skal derfor minimum bruke nasjonale
tilskuddssatser som Kunnskapsdepartementet har fastsatt. De nasjonale satsene tilsvarer
henholdsvis kr 172 400 for barn under 3 år og 84 000 for barn over 3 år i heltidsplass.
I tidligere finansieringsordning fikk de private barnehagene i Sigdal et kommunalt tilskudd
som var beregnet ut fra en prosentvis sats av det kommunale barnehager i nærliggende
kommuner fikk i kommunalt tilskudd jf. tidligere forskrift. Det vil si at i 2010 fikk de private
barnehagene et kommunalt tilskudd på henholdsvis 85% for de første 7 mnd. og deretter 88 %
for de siste 5 mnd., sammenlignet med hva tilsvarende kommunale barnehager i Krødsherad,
Modum og Kongsberg i gjennomsnitt mottok i offentlig finansiering.
Ved fastsettelse av driftsttilskuddssatsene for 2011 ble det lagt til grunn at prosentandelen
for kommunalt tilskudd i 2011 ikke skal være lavere enn i 2010. Sett på bakgrunn av at det er
lagt opp til en opptrapping av kommunalt tilskudd fra gitt prosentsats i 2010 mot 100 prosent i
2015, har Sigdal kommune tolket at de nasjonale satsene utgjør 100 prosent. På bakgrunn av
tall fra 2010 ville det kommunale driftstilskuddet utgjøre 88 % for de første 7 månedene av
2011, og deretter 91 % for de siste 5 månedene. Sigdal kommune vedtok et kommunalt
driftstilskudd tilsvarende 91 % for hele året. Med en slik tolkning yter Sigdal kommune et
tilskudd til barnehagene i Sigdal i 2011 som ligger 3 % over minimumsforpliktelsen for de
første 7 månedene. Tilskuddet ble forskuddsbetalt de private barnehagene i januar 2011.
Sigdal kommunes praksis for tildeling av kapitaltilskudd til barnehagene
Kapitatilskuddet skal i henhold til forskriftene tildeles som tilskudd til bygninger og utstyr som
skal dekke avskrivings og rentekostnader. Med utgangspunkt i barnetall pr. 15/12-2010 vil et
kapitaltilskudd på kr. 7 800 pr heltidsplass utgjøre kr 1 046 079 i kapitaltilskudd for
barnehagene.
Sigdal kommune har de siste årene foretatt betydelig investeringer i barnehagebyggene. Totalt
er det investert 26 611 092 kr. Dette har gitt ny barnehage i Eggedal, utvidet barnehage i
Prestfoss og Nerstad. På bakgrunn i at Sigdal kommune eier 4 av 5 barnehagebygg, og har vært
bærere av tomte og anleggskostnadene, tolket rådmannen det slik at det ikke skulle utbetales
kapitaltilskudd til barnehagene. Med en årlig avskriving på 40 år og med 3, 46 %
rentekostnader var kommunens kapitalkostnad knyttet til barnehagebygg i 2010 på totalt kr
1 381 839. Barnehageeier i Båsheim barnehage som ikke leier bygg av kommunen, har
imidlertid fått et kapitaltilskudd på kr 7 800,- pr heltidsplass.
Til opplysning har barnehagene mottatt et investeringstilskudd fra staten på kr 1 325 000,- ved
utbygging av barnehagene i bygda, selv om det er kommunen som har hatt
utbyggingskostnadene. Barnehageeier betaler husleie til kommunen som tilsvarer ca 500 kr pr.
m2, - en inntekt på totalt kr 778 000 til kommunen, som bare delvis dekker kapitalkostnader
og vedlikeholdskostnader til byggene.
Samlet tilskudd tilsvarende 2010
Ved overgang til rammefinansiering av barnehagene ble det lagt vekt på at kommunene samlet
sett skulle tildele tilsvarende kommunalt tilskudd som det barnehagene hadde fått av offentlig
finansiering året før. For Sigdal kommune ville det si at man i regnskapet for 2010 hadde en
statlig og kommunal finansiering av barnehagene på 14,2 millioner kr. Kommunens totale
ramme for barnehagesektoren er økt fra 15 millioner i 2010 til 15, 8 millioner i 2011. Dvs en
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prisjustering på fjorårets ramme samt en ekstra pott som skal gå til å dekke kostnader til
barnehageplass i andre kommuner.
Andre forhold som kan innvirke på barnehagenes driftsresultat
Barnehagene i kommunen er små enheter der endringer i driftskostnader, som økte
lønnskostnader og strømkostnader får store konsekvenser for driften. Barnehagene vil ha en
utfordring med å tilpasse driftskostnadene til tilskuddsordningen. Barnehagene har en mulighet
til å justere foreldrebetalingen dersom den økonomiske situasjonen tilsier det. Slike faktorer er
drøftet i møte med Nerstad barnehage, men dette er forhold som barnehagene selv må regulere
ettersom kommunen har lite direkte styring med hvordan driften legges opp i de private
barnehagene.
Ser man på barnehagenes økonomi i et lengre perspektiv, vil erfaringer tilsi at driftsresultatet
pr.30.06. kan gi et annet bilde enn resultatet som foreligger når året er omme. Ordningen med
mertilskudd fra staten som barnehagene har fått når de tar i mot flere barn i løpet av året er nå
falt bort i forbindelse med rammefinansieringen. Barnehagenes driftsinntekter bør derfor bli
mer forutsigbare enn tidligere.
Ordføreren vil følge med på den økonomiske utviklingen i barnehagene våre, samt
fylkesmannens vurdering av hvordan kommunen har tolket forskriften. Dersom den negative
økonomiske utviklingen fortsetter, vil barnehagenes situasjon måtte tas opp til ny politisk
vurdering over sommerferien.

Kommunestyret behandlet saksnr. 63/11 den 17.06.2011
Behandling:
Torstein Aasen (Sp) fremmet følgende forslag;
Det lages en sak til neste hovedutvalgsmøte i oppvekst og kultur der økonomien til
barnehagene i bygda tas opp.
Votering
T. Aasens forslag, enstemmig vedtatt.

RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 23. juni 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær
Kopi: Torstein Aasen, 3350 Prestfoss
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KORRIGERT
SAKSPROTOKOLL: INTERPELLASJON - OPPRUSTNING AV STREKNINGEN
FOSS BRU TIL BERGERUD RV 287 SIGDAL
Kommunestyrets vedtak:
Sigdal kommune ber om et omgående møte med Buskerud fylkeskommune og Statens
vegvesen for å drøfte planlagte oppgradering av parsellen Foss bru - Bergerud på FV
287.
Sigdal kjøkken og representanter for lastebilnæringen inviteres til møtet.
Sigdal kommunestyre vil på det sterkeste anmode Buskerud fylkeskommune om å
tilleggsbevilge midler for utbedring av Foss - Bergerud. Prosjektet må løftes opp til
samme standard som ved utbedringene på strekningene Prestfoss – Sandsbråten og Hole
bru – Foss bru på FV 287.
Sigdal kommunestyre vil påpeke at det har vært et godt samarbeid med
fylkeskommunen og Statens Vegvesen i forbindelse med kommunens forskuttering av 65
millioner kroner ved tidligere utbedringer og ser frem til konstruktive drøftinger når det
gjelder parsellen Foss – Bergerud.

Saken avgjøres av: Kommunestyret

INTERPELLASJON FRA RUNOLV STEGANE (GRUPPELEDER
VENSTRE) I SIGDAL KOMMUNESTYRET
Sigdal må slå i bordet til Statens Vegvesen og fylkeskommunen!
Jeg har i dag blitt kjent med at Statens Vegvesen ikke har planer om en fullstendig opprustning
av strekningen Foss bru til Bergerud på FV 287 i Sigdal, til tross for at fylkeskommunen har
stilt 11 millioner kroner til disposisjon i 2011.
Dette er svært beklagelig, og det er nesten så jeg ikke kan tro at det er sant.
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Sigdal kommune har til nå tatt opp lån og forskuttert over 65 millioner kroner i en helt
nødvendig opprustning av fylkeskommunens veg. Strekningen Hole bru - Foss bru
gjennomføres nå og skal åpnes i sommer.
Det gjenstår to-tre km med svært dårlig veg fra Foss bru til Bergerud. Her har
fylkeskommunen bevilget 11 millioner kroner av egne midler. Innbyggerne har trodd at det var
planlagt å isolere de mest utsatte partiene og å utføre opprustning på samme måte som
strekningene Prestfoss - Sandsbråten og Hole - Foss bru. Noe annet vil være totalt
meningsløst. Det omtalte partiet består av svært ustabile masser. Da holder det ikke med
grøfterensk.
Statens Vegvesen og fylkeskommunen må få klar beskjed om at Sigdal ikke godtar dette. Er
det ikke nok midler til skikkelig opprustning, må pengene skaffes ved omprioritering. Det må
skje nå! I motsatt fall bør de ansvarlige stå med en flau smak i munnen når de skal åpne
strekningen Hole bru - Foss bru seinere i sommer.
Spørsmål til ordføreren:
1) Hva vil ordføreren gjøre, helt konkret, for å få Statens Vegvesen og fylkeskommunen til å ta
til fornuft?
2) Vil ordføreren umiddelbart ta initiativ til et hastemøte mellom kommunen, Statens
Vegvesen og fylkeskommunen?

Svar fra ordfører Kari Kolbræk Ask på interpellasjon
fra representanten Runolv Stegane (V) om Fv 287 utbedring strekningen
Foss bru – Bergerud
I forbindelse med prosjektet Hole bru – Foss bru har det vært regelmessige statusmøter
mellom Statens veivesen, Sigdal kommune og Sigdal kjøkken. Det var møte den 14.06.2011
hvor agenda for møtet var statusrapportering på prosjektet Hole bru – Foss bru, samt
informasjon om det planlagt utbedringsarbeidet på strekningen Foss bru – Bergerud.
Interpellanten var også innkalt til dette møtet.
Strekningen Foss bru – Bergerud, som er 2,6 km lang, er nøye vurdert for å finne riktige
tiltak i forhold til skademønsteret. Veivesenet har lagt opp til punkt- og strekningsvise tiltak
for å utbedre de dårligste partiene, dvs løfte etterslepet på vegen til samme nivå som de
delene av strekningen som er noenlunde bra. Veivesenet er av den oppfatning at de planlagte
utbedringene vil være optimale i forhold til det beløpet som stilles til disposisjon. Det vil bli
masseutskifting, kantforsterkning, skråningsstabilisering, utskifting av stikkrenner, etablering
av sidegrøfter og dreneringsløsninger slik skademønsteret på vegen tilsier. Nytt dekke
kommer i det omfang gravearbeidene i vegbanen medfører.
Veivesenet legger opp til et forsterkning/ utbedringsprosjekt for å nytte pengene best mulig
(lengst mulig utbedret veg for pengene) og slik at vegens tilstand harmoniseres med de deler
av vegkonstruksjonen som er best i orden. Det kan ikke forventes vegbane uten
SIDE: 252

Sak 64/11
deformasjoner, men målet er at det ikke skal være deformasjoner som medføre nedbryting av
vegkonstruksjonen.
Dette er samme strategi som tidligere ligger til grunn for utbedring av Sigdalsvegen, og
løsningen på strekningen Foss bru – Bergerud er mest sammenlignbar med strekningen
Horga bru - Hole bru.
På strekningen Hole bru – Foss bru er det gjort mer gjennomgående tiltak med
masseutskiftning og utretting av kurver, slik at denne strekningen på 4 km i prinsippet har
fått ”ny vei”, fordi hele strekningen var i svært dårlig forfatning. Fylkeskommunen har
også bevilget 11,6 mill kr til ny Horga bru og 7 mill kr til ny Øya bru.
Sigdal kommune har med bakgrunn i fylkeskommunens behandling forskottert 65 mill kr i
perioden 2005-2009 til utbedring av dårlige partier på fv 287. Midlene skal tilbakebetales fra
fylkeskommunen i perioden 2010-2017 i henhold til avtale. De forskotterte strekningene er fra
Prestfoss – Horga bru, Horga bru - Hole bru og Hole bru – Foss bru.
Interpellanten skriver at ”Innbyggerne har trodd at det var planlagt å isolere de mest utsatte
partiene og å utføre opprustning på samme nivå som strekningene Prestfoss – Sandsbråten og
Hole bru – Foss bru.”
Det er Buskerud fylkeskommune som er veieier, og det er fylkeskommunalt vedtak om midler
til veistrekningen. Et gap mellom innbyggernes forventninger og intensjonen i et vedtak kunne
vært redusert gjennom mer inngående informasjon ut til innbyggerne. Informasjonsbehovet ble
drøftet på møtet den 14.06., og det vil bli informert om utbedringsarbeidene på strekning Foss
bru – Bergerud på kommunens hjemmesider og gjennom lokalpressen.
I handlingsprogram for fylkesveger 2010-2014 er det satt av 68,5 mill.kr til mindre utbedringer
av utvalgte ruter. De utvalgte rutene er ikke prioritert i handlingsprogrammet.
Med bakgrunn i midlene på 68,5 mill.kr som er satt av i handlingsprogrammet, ble det lagt
fram sak til hovedutvalg for samferdsel 27.05.2010 med alternative strategier for utbedring av
fylkesvegnettet. Hovedutvalget fattet følgende vedtak:
”En strategi som innebærer at det legges hovedvekt på enkle tiltak over lengre strekninger i
samsvar med Statens vegvesens anbefaling. Utbedringer etter en slik strategi antas å ha levetid
på 10-15 år og til en antatt kostnad av 1700-3000kr. pr. løpemeter”.
Med bakgrunn i dette vedtaket ble det i hovedutvalg for samferdsel den 31.08.2010 lagt fram
sak om prioritering av konkrete strekninger. Hovedutvalget fattet vedtak om at en av
strekningene som skulle prioriteres var fv 287 Foss bru – Bergerud og det ble vedtatt bevilget
11 mill kr til prosjektet. Det er dette vedtaket veivesenet har lagt til grunn for sin planlegging
av utbedringsarbeidet på strekningen Foss bru – Bergerud.
En utbedring til 11 mill kr på en strekning på 2,6 km vil således utgjøre ca 4200 kr pr
løpemeter, altså en noe mer omfattende utbedring. I tillegg er det satt av 7 mill kr til ny Øya
bru på den samme strekningen.
Etter ordførerens oppfatning er det planlagte utbedringsarbeidet av et omfang som kan
forventes ut fra bevilget beløp på 11 mill kr., det vil si en utbedring av veien tilsvarende
strekningen Horga bru – Hole bru. Dersom veistrekningen skal bygges om tilsvarende
strekningen Hole bru – Foss bru, vil det måtte stilles et langt større beløp til disposisjon. En
slik utbedring beregnes til om lag 8500 kr pr løpemeter, dvs en dobling av beløpet.
Ordføreren mener det er uheldig å stoppe den prosessen som er igangsatt for utbedring
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Foss bru – Bergerud. Dersom det er mulig å tilføre prosjektet midler utover det som allerede
er avsatt, vil de øvrige delene av veien kunne utbedres.
Ordføreren har kontaktet Buskerud fylkeskommune, politisk og administrativ ledelse og
Statens Veivesen i denne saken. Etter hva ordføreren forstår er det foreslåtte
utbedringsarbeidet i tråd med intensjonen i hovedutvalg for samferdsels vedtak fra 27.05.2010.
og 31.08.2010.
Ordfører har videre fått tilbakemelding fra fylkeskommunen om at fylkesordfører vil ta
initiativ til møte.

Kommunestyret behandlet saksnr. 64/11 den 17.06.2011
Behandling:
Runolv Stegane (V) fremmet følgende forslag;
Sigdal kommune ber om et omgående møte med Buskerud fylkeskommune og Statens
vegvesen for å drøfte planlagte oppgradering av parsellen Foss bru - Bergerud på FV 287.
Sigdal kjøkken og representanter for lastebilnæringen inviteres til møtet.
Sigdal kommunestyre vil på det sterkeste anmode Buskerud fylkeskommune om å
tilleggsbevilge midler for utbedring av Foss - Bergerud. Prosjektet må løftes opp til samme
standard som ved utbedringene på strekningene Prestfoss – Sandsbråten og Hole bru – Foss
bru på FV 287.
Sigdal kommunestyre vil påpeke at det har vært et godt samarbeid med fylkeskommunen og
Statens Vegvesen i forbindelse med kommunens forskuttering av 65 millioner kroner ved
tidligere utbedringer og ser frem til konstruktive drøftinger når det gjelder parsellen Foss –
Bergerud.
Votering
Runolv Steganes forslag, enstemmig vedtatt.

RETT UTSKRIFT BEKREFTES:
Prestfoss, den 23. juni 2011
Jens Sveaass
Møtesekretær
Kopi: Runolv Stegane, 3350 Prestfoss
Buskerud fylkeskommune v/Fylkesordfører Roger Rydberg, Postboks 3563,
3007 Drammen
Statens vegvesen Region sør, Postboks 723, Stoa, 4808 Arendal
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