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Byliv er kultur
– Vi trenger bredde og dybde i kulturtilbudet
dersom Hønefoss skal bli en
attraktiv by å flytte til, mener
Jonas Gythfeldt på
Sørsida Grill & BBQ

Foto: Gaute B. Iversen
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Du er hjertelig
velkommen
Ringerike er en flott og spennende region i Sør-Norge. Regionhovedstaden
Hønefoss er omkranset av et stort omland. Vi liker å si at kommunen er en
av de største skog- og bykommuner i Norge. Det betyr at kommunen har
godt med plass. Store rekreasjons- og friluftsmuligheter kombineres med
attraktive bo- og oppvekstmiljøer og ikke minst betydelige næringsarealer.
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Ringerike kommune i tall
RINGERIKES TJENESTESPRODUKSJON I 2016

Innbyggertall i Ringerike kommune
30 034

30 000

Ringerike er et offensivt område og er en region med stort potensial for
vekst og utvikling i Sør-Norge. Historisk har Hønefoss vært et knutepunkt
for samferdsel og en viktig handelsby. Ringerike og Hønefoss er på vei inn
i en spennende tid og vil derfor i de kommende årene ytterligere befeste
sin posisjon som et viktig nasjonalt knutepunkt.
Norge er stolt av Bergensbanen, som i mer enn 100 år har fraktet
passasjerer og gods mellom Oslo og Bergen. En viktig satsing fram
mot 2025 er å oppnå redusert reisetid. InterCity strekningen Ringeriksbanen
vil bety en times kortere reisetid mellom øst-vest. Turen mellom Hønefoss
og Oslo vil ta bare 30 minutter. Flere sentrale riksveiforbindelser vil også forbedres mellom Oslo, Bergen, Drammen og hovedflyplassen på Gardermoen.
Dette gjør Hønefoss til et nav med effektiv samferdsel i alle himmelretninger.
Dette fører igjen med seg betydelige vekstimpulser for Ringerike.
Ringerike kommune tilbyr gode offentlige tjenester. Frivillige organisasjoner
står på innen kultur, idrett og annet viktig arbeid. Vi jobber, i alt vi gjør for at
innbyggerne og næringslivet skal oppleve en ekte tilfredshet ved å være
en del av Ringerike. De neste årene vil Ringerike investere i nybygg og
moderniseringer både i og rundt Hønefoss sentrum i tillegg til våre
livskraftige tettsteder.
Vårt mål er at det gode liv skal kunne leves i flotte landlige omgivelser,
men likevel tett på storbyen. Ringerikingene er ærlige og tillitsfulle mennesker
som møter de kommende endringer med optimisme, pågangsmot og
gjennomføringsevne.
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Kulturtjenesten
1,59%

Vi ser rett og slett mulighetene, og er løsningsorienterte.
Ringerike er nærmest det meste.
Som ordfører er jeg stolt av kommunen, regionen,
dens innbyggere og av næringslivet. Vi ønsker
flere innbyggere, flere bedriftseiere og flere
arbeidsplasser. Framtiden til Østlandets
mest spennende region formes nå og du
er hjertelig velkommen til å ta del i denne
eventyrlige utviklingen.
Kjell B. Hansen
ordfører
Ringerike kommune
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Forberede til en
framtid i endring

Foto: Gaute B. Iversen

Ny skole for en ny tid

Den nye skolen på Benterud blir bygget for en helt ny tid. Moderne utforming og muligheter
for kontinuerlig utvikling har vært viktig for hvordan skolen skal bli. Byggestart mai 2017.
Når den nye skolen står klar ved nyttår 2019 vil den være en topp moderne
skole. Ikke bare vil den være et godt
lærested for elevene, det skal også
fungere som et samlingssted for nabolaget og idretten.
– Utformingen av skolen skal legge
til rette for at møter og kommunikasjon
mellom mennesker kan oppstå, og at
kompetanse utvikler seg best i fellesskap,
sier kommunalsjef skole og kultur, Magnar
Ågotnes.
Viktig for læring
Med varierte undervisnings- og arbeidsmetoder hvor mer av elevenes arbeid
og læring skjer i grupper av ulik størrelse
er det nødvendig at skolens utforming
tilpasses. Den nye skolen tar det nye
kunnskapssamfunnet på alvor.
– Skolens virksomhet baserer seg på
at kunnskap og læring oppstår gjennom
samarbeid og kommunikasjon mellom
mennesker. Derfor er det lagt vekt på at
skolen har mange møteplasser mellom
mennesker, sier Ågotnes.
Arkitekten har i sine forarbeider lagt
vekt på at den nye skolen skal gi fysiske
rammer for nærhet, gode møter og utvikling i et skapende fellesskap.
– Skolen er det viktigste stedet for
elevenes læring og er møteplassen
mellom voksne og barn på dagtid.
Samtidig skal moderne skoler ha en

vesentlig funksjon som arena for kultur
og idrett også på andre tider av døgnet,
understreker Ågotnes.

I detaljplanleggingen legges det derfor
vekt på at det nye bygget skal inneholde
fleksible løsninger for alle brukerne.

Pedagogiske mål
– Elevenes behov for variasjon og
tilpasning i læringsarbeidet er det viktigste
med hele skolen. Dette har vi sørget for
gjennom utforming av miljøet både ute
og inne. Lærernes mulighet for å lykkes
i arbeidet er gitt stor vekt gjennom
løsninger som er fleksible, varierte og
tilpasningsdyktige over tid, forteller
Ågotnes.
Spesielle fag har fått egne rom som
er utformet for å gi elevene bedre opplevelse av faget og det er tenkt at læring
skal kunne skje både ute og inne. Landskapet og skolegården skal derfor kunne
brukes som læringsarenaer.

Moderne bygg
Ikke bare vil skolen være et moderne
lærested, men også et moderne undervisningsbygg. Blant annet skal skolens
oppvarming dekkes av fjernvarme og
kjøling på varme dager kommer fra
energibrønner med varmepumper.
– Den nye skolen på Benterud skal
tilfredsstille nye regler for lavenergibygninger. Aktive og passive tiltak skal
bidra til å redusere energiforbruket til nivå
med passivhusstandard. Det betyr at
skolen kan bruke så lite som 80 kilowattimer per kvadratmeter per år, sier
prosjektleder Arild Rønnestad i Ringerike
kommune.
Uteområdet er delt inn for og tilpasset
de forskjellige trinnene på skolen. Småskolen og de større elevene får hver sine
uteområder som har aktiviteter tilpasset
aldersgruppen. SFO og den spesialpedagogiske avdelingen får også egne
uteområder.
– Idrettshallen blir integrert i skolen.
Hallen og funksjoner i skolen er planlagt
for god publikumsflyt mellom funksjonene
ved større arrangementer. For eksempel
kan det etableres inngang både fra
vrimleareal, allrom og kantine i skolens
øvre og nedre del, og derfra til tribune

Møteplass
For nærmiljøet blir skolen et viktig
sosialt møtested og skolen er en viktig
organisasjon i lokalsamfunnet. Den skal
være et inspirerende sted både for elever,
lærere og støttepersoner av ulike slag,
samt frivillige og idrettslag.
– Sammen og hver for seg spiller
alle disse en viktig rolle i samfunnet.
Skolen er den fysiske rammen som
gjør at lokalsamfunnet kan gjennomføre
sine aktiviteter til nytte og glede for alle,
sier Ågotnes.

og hall, avslutter Rønnestad.

I en verden og et arbeidsliv som utvikler
seg raskere enn noensinne, blir grunnutdanningen barna får på skolen enda
viktigere. Den tiden hvor man kunne
regne med å få jobb nesten uten fullført
grunnskole, er ugjenkallelig forbi. Blant
forskere er det generell enighet om at
arbeidslivet dagens grunnskoleelever
møter vil ligne lite på det foreldrene lever
med.
– Det er jo selvfølgelig en utfordring at
vi ikke vet hva slags arbeidsliv vi utdanner
elevene til. Oppgaven vår blir å forberede
elevene på at de skal lære å ta til seg
kompetanse, vurdere og være kritiske
til informasjon og lære seg gode studieteknikker, sier kommunalsjef for skole og
kultur, Magnar Ågotnes.
Annerledes skole
En av utfordringene er også at framtidens
skole blir annerledes enn den de fleste
foreldrene har erfaring med. Metoder og
undervisning har forandret seg mye de
siste årene.
– Hvordan utdanner vi barna til et
samfunn vi ikke vet hvordan ser ut?
Fokus i skolen er derfor på kreativitet,
samarbeid og digital kompetanse. Vi er
helt avhengig av godt samarbeid med
foreldrene for å lykkes, sier han.
Ågotnes sier at det er viktig at
foreldrene støtter opp om skolens arbeid.
Undervisningsformene endres. Målet
er at elevene skal trene på samhandling
på samme måte som i arbeidslivet.
– Foreldrene skal ha store forventninger til skolen og det arbeidet
som gjøres. Er det noe de ikke forstår
eller er uenig i må de ta det opp med
skolen, understreker han.
Bedre resultater
De siste årene har skolene i Ringerike hatt
resultater som ligger noe under landsgjennomsnittet. Årsakene til det kan være
ulike, og skolene i kommunen jobber med

å bedre resultatene på mange måter.
– Målet er at I løpet av tre til fem år
skal skolene i Ringerike være på landsgjennomsnittet. Vi må ha et sterkt og
vedvarende fokus på elevenes læring,
sier Ågotnes.
– Skolen og lærerne vil møte helt
andre kompetansekrav i dag enn for noen
år siden. Det er en utfordring også for
de ansatte å henge med på endringer i
skolen samtidig som kravene blir høyere,
sier han.
Kompetanseheving
Innsatsen på kompetanseutvikling i
skolene er blitt intensivert. Egne kompetansemedarbeidere er med på å målrette
arbeidet. Det er óg satt i gang større
program for å videreutdanne lærere.
– Det er krevende å bygge, vedlikeholde og videreutvikle all den kompetansen vi har og trenger i skolen. Nå
videreutdanner vi hvert år 20 nye lærere.
Det er viktig å skaffe gode lærere for den
neste generasjons elever, sier han.
En av utfordringene er å få folk med

høyere utdanning til å flytte til Ringerike.
Det er også en utfordring at unge reiser
ut for å ta videre utdanning uten å flytte
tilbake igjen.
– Vi er helt avhengig av å få tak i folk
med riktig kompetanse, men vi er også
avhengig av at foreldrene setter kompetanse og skole først. Dette er et arbeid
vi må gjøre sammen med foreldre, og
skal vi heve kvaliteten i skolen må også
foreldrene forstå at den kompetansen
barna trenger er noe helt annet enn de
selv har fått på skolen, avslutter han.

Foto: Gaute B. Iversen

Illustrasjoner: VISAVIS

Skolens viktigste oppgave er å forberede elevene på en verden som endrer
seg stadig raskere. – Men hvordan forbereder vi elevene på en verden vi ikke
vet hvordan ser ut, sier kommunalsjef for skole og kultur, Magnar Ågotnes.

Magnar Ågotnes, kommunalsjef for
skole og kultur.

Viktige telefonnummer i kommunen
Legevakten

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

Vann og avløp

911 53 799 hele døgnet

Kloakkrenseanlegg

958 12 400 hele døgnet

Vei

916 41 410 hele døgnet

Krisesenteret i Hønefoss

32 17 06 90 hele døgnet

Veterinærvakt

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

Viltnemda

Ta kontakt med politiet på 02 800
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Målrettet kompetanse
Som et ledd i politikernes ønske om satsing i helse-, skole- og
barnehagesektoren er det ansatt tre kompetansemedarbeidere
i kommunen.
De tre skal jobbe med faglig påfyll og etterutdanning. Nils Julius Olsen skal jobbe med kompetanseheving
i ringeriks-skolen, Astrid Lundesgaard med helse og omsorg og Tove Smeby Vassjø jobber med barnehagene.

Illustrasjonsfoto: Ann Kristin Støveren, Futuria

Fotos: Kathrine Briseid

Tenker nytt om
kompetanse
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Foto: Gaute B. Iversen

Et målrettet arbeid for å beholde og heve kompetansen
i kommunen er en viktig satsning for å møte utfordringene
framover for Ringerike kommune.

Kommunalsjef HR, Trude Bredal Steinmo,
sier kompetansearbeidet i kommunen vil
være en kontinuerlig prosess.

Å kunne levere stadig bedre tjenester
med høyere kvalitet er et viktig mål for
Ringerike kommune. Politikernes ønske
om satsing på kompetanse har ført til
prioritering av kompetanseheving blant
de ansatte i flere av de største sektorene
i kommunen.
– Kompetanse handler ikke bare om
diplomer og utdanning. Det handler også
om at de ansatte skal ha informasjon og
opplæring slik at de kan utføre oppgavene
de er satt til å gjøre, sier Trude Bredal
Steinmo, kommunalsjef HR i Ringerike
kommune.

Hun sier at kompetansearbeidet
i kommunen er målrettet mot områder
som gir bedre tjenester til innbyggerne.
– Vi må utvide kompetansebegrepet
og -forståelsen. Kompetanse er varig
læring og utvikling blant medarbeiderne
i kommune. Når medarbeiderne har god
kompetanse og er trygge, trives de bedre
og vi får bedre tjenester, sier hun.
Målrettet arbeid
Det er ansatt tre kompetansemedarbeidere som har fått ansvar for hver
sin sektor. De jobber tett med ledere ute

i tjenestene for å avdekke hvor kompetansebehovet er.
– Det kan være alt fra grunn- og
videreutdanning til opplæring i bruk
av IKT-systemer. At vi skaffer nye IKTsystemer hjelper ikke om de ansatte
ikke får opplæring, forklarer hun.
Et viktig område av kompetansearbeidet er å sikre flere faglærte
ressurser. Dette gjør vi gjennom å tilby
ufaglærte assistenter mulighet til å ta
fagprøve.
– Vi skal ha flere faglærte ansatte inn
i tjenestene våre. Når folk slutter skal de

i utgangspunktet erstattes av folk
med høyere kompetanse. De som
står i stillingen skal få muligheten til
videreutdanning, sier Bredal Steinmo.
Tiltak som allerede er gjennomført
er kurs i helsejus for ansatte i helse- og
omsorg og for ansatte i barnehager
og skoler er det gjennomført opplæring
om vold og seksuelle overgrep.
Langsiktig arbeid
Kompetansearbeidet kommunen
har begynt på er langsiktig. Kommunen
har nesten 2 000 årsverk som blir
omfattet av arbeidet over tid. Målet
med arbeidet er skape en kultur for
læring.
– Vi må være tålmodige, dette er et
arbeid som vil ta flere år før vi kan se store
endringer i tjenestene. Målet er at dette
om noen år vil gi bedre tjenester fra
kommunen, sier Bredal Steinmo.

Tove Smeby Vassjø,
barnehager

Nils Julius Olsen,
skole

Astrid Lundesgaard,
helse og omsorg

Tove er utdannet sykepleier men har
også utdanning innen pedagogikk og
rådgivning, og har en master i klinisk
helsearbeid med fordypning i refleksjon og veiledning.
– Det som gjør denne jobben
så spennende er at jeg opplever en
kultur som er opptatt av kontinuerlig
forbedring. Jeg opplever en kultur
for samarbeid og samhandling, og et
lederskap som opptrer som støttende
og opptatt av de ansatte, sier hun.
I barnehagesektoren skal hun
blant annet jobbe med opplæring
i IKT, lederopplæring og generell
kompetanseheving med fokus på
voksenrollen og tidlig innsats.
– Barnehagene i Ringerike
kommune består av medarbeidere
og ledere med en ting felles, nemlig et
ønske om å levere best mulig kvalitet
i tjenesten til brukerne. Holdninger er
avgjørende for muligheten til å lære og
yte, og inngår derfor i all kompetanseutvikling, sier hun.
Hun har også jobbet i skoleverket
og kommer til Ringerike fra en jobb
innen Helse og omsorg i Lunner
kommune.
– Vi har blant annet avholdt en
fagdag om vold og seksuelle overgrep
der mer enn 200 ansatte deltok.
Det har ført til opprettelsen av en
tverrfaglig gruppe med alle instanser
som jobber med barn i Ringerike.
Disse jobber med tiltak og
kompetanseheving for å avdekke
og stoppe vold og overgrep mot barn,
forteller hun.

Nils har lang fartstid i skoleverket og
har jobbet i ringeriksskolen i over 30 år.
Han har vært både lærer, inspektør,
avdelingsleder og rektor.
– Jeg har alltid vært opptatt av
skoleutvikling og å gi elevene best mulig
læringsmiljø. For å få til god læring,
må det være systematikk i arbeidet.
Jeg håper jeg kan være en støtte her,
sier han.
Fra første februar har han vært
kompetanserådgiver for skolesektoren,
etter en overgang fra sin tidligere jobb
på Vang. Han skal blant annet jobbe
med videreutdanning av lærere
gjennom programmet “Kompetanse
for kvalitet”.
– Problemstillinger rundt hvordan
vi best kan utnytte kompetansen vi har
og finne ut hva lærerne og skolene
trenger for å møte utfordringene de står
overfor i framtiden, er noen av temaene
jeg skal jobbe med, forteller han.
Olsen er også med på å utvikle en
ny handlingsplan for ringeriksskolen og
jobber med en ny plan for bruk av IKT
i skolen.
– Et veldig spennende satsingsområde er programmet Språkløyper.
Dette er et opplegg fra Lesesenteret
ved Universitetet i Stavanger. Hensikten
er å heve kompetansen om lese- og
skriveopplæring i alle fag, slik at elevene
vil få bedre lese- og skriveferdigheter.
Alle skolene i kommunen har meldt
seg på programmet. Min oppgave blir
å støtte skolene, og koordinere arbeidet,
sier han.

Astrid er utdannet sykepleier, med
videreutdanning i psykisk helsearbeid,
samt innen pedagogikk, organisasjonskultur og ledelse. Hun har lang
fartstid i spesialhelsetjenesten der hun
har jobbet mye med kompetanseog lederutvikling.
– Som en lærende organisasjon
må vi ha en langsiktig og offensiv
satsing på de ansattes kompetanseutvikling. Dette er nødvendig for
å møte kommunens framtidige mål
og videreutvikle et konkurransedyktig
renommé, sier hun.
Hennes viktigste motivasjon for
å jobbe i Ringerike kommune er
muligheten til å bidra til økt kvalitet
og pasientsikkerhet innen Helse og
omsorg. Privat er hun agronom og
driver med jord- og skogbruk på
Sokna. Enkelte hevder at hun er sykepleier i hjerte, leder i hodet og bonde
i hendene.
Blant tiltakene hun jobber med
er intensivkurs for egenassistenter før
fagprøve, videreutdanning av egne
ansatte til sykepleiere og vernepleiere,
helsejuss-kurs for rundt 1000 ansatte
og vikarer og samarbeid med Modum
bad om kurs for ansatte i psykisk
helse og selvmordsforebyggende
arbeid.
– Det er viktig med en effektiv
organisering av kompetanse- og utdanningsfeltet. Vi må sørge for grunnutdanning, etter- og videreutdanning
for alle de faggruppene en moderne
kommune trenger, legger hun til.
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– Skal rekruttere
de riktige folkene

Foto: Gaute B. Iversen

Ringerike kommune skal være en attraktiv og
interessant arbeidsgiver. – Vi skal tiltrekke oss
de riktige folkene ved å framheve de spennende
arbeidsoppgavene vi har, utviklingen vi er inne
i og regionen vår, sier kommunalsjef HR, Trude
Bredal Steinmo.

Flere menn
i barnehagen
Marianne
Mortensen,
kommunalsjef
oppvekst,
barn og unge.

– Med flere menn i barnehagen får
man et større mangfold og økt kvalitet
i form av at man får variasjon i det
pedagogiske opplegget og barnehagehverdagen generelt, sier Marianne
Mortensen, kommunalsjef oppvekst,
barn og unge.
Mortensen sier at menn har en
annen måte å utfolde seg på i leken
med barna. De utfordrer barnas komfortsone og grenser på en annen måte
enn kvinnelige ansatte.
Nytt nettverk
Fra høsten 2016 har det vært etablert
et eget nettverk for menn i barnehager
“MiB - Ringerike” (Menn i barnehage).
Prosjektet er et samarbeid mellom de
private og kommunale barnehagene for
å beholde de mennene som allerede
jobber i barnehagen, og tiltrekke seg
flere.
– Vi har blant annet arbeidet med å
rekruttere gutter som skal begynne på

videregående skole, og i forbindelse
med senere studier. Dette er et langsiktig arbeid, sier hun.
Flere ungdomskolegutter har
hatt feriejobb i barnehager med full
lønn. Skolen har også oppfordret
gutter til å velge barnehage i arbeidspraksisen, noe som har vært ganske
vellykket.
Givende arbeid
De mennene som har valgt å arbeide
i barnehage forteller om et givende
arbeid. Rune Solem arbeider ved Eikli
barnehage.
– Jeg valgte barnehage fordi man
får være med på barnas utvikling,
særlig den språklige og sosiale utviklingen som gir grunnlag for livslang
læring. Ingen dager er like i barnehagen
og man blir møtt med et smil, energi
og en ny start. Hver eneste dag,
forteller han.

Fokus på de minste
Ringerike kommune har full barnehagedekning. Brukerundersøkelser viser også
at foreldrene er fornøyd med barnehagetilbudet. Over tid er det jobbet mye med
å øke tilbudet. Framover vil kommunen jobbe med å gjøre barnehagetilbudet
enda bedre.
Fem av barnehagene våre har fått nytt inventar og er så godt som nye.
I tillegg er det innført fullelektronisk barnehageopptak. I tillegg jobbes det mye
med kompetanseheving blant de ansatte på flere forskjellige områder.

Med omtrent 2 200 ansatte og en omsetning på over to milliarder kroner er
Ringerike kommune regionens største
arbeidsgiver. Det betyr at det i løpet av ett
år rekrutteres mange nye ansatte, enten i
nye stillinger eller for å erstatte ansatte som
slutter.
– Vi har de samme rekrutteringsutfordringene som de aller fleste andre kommunene i Norge. I tillegg er ett av våre fortrinn,
nemlig at reiseveien til Oslo blir kortere om
noen år, en økende utfordring. Det gjør at
kampen om kompetansen med arbeidsmarkedet i Oslo blir større, sier kommunalsjef for HR Trude Bredal Steinmo.
Øke attraktiviteten
Kommunens arbeid med å øke rekrutteringsstyrken og attraktiviteten blir stadig
viktigere. Kommunens omdømme skal
bedres.
– Vi må bygge en god merkevare for
kommunen, både som arbeidsgiver og
som et godt sted å bo. Vi skal vise at Ringerike kommune er en arbeidsgiver med
størrelse og tyngde, sier kommunikasjonssjef Mats Øieren.
Kommunen har satt i gang et omfattende kompetansearbeid. Endringer i samfunnet fører til andre krav og etterspørsel
etter nye og endrede tjenester. Trenden er
at endringer går stadig raskere, noe som
stiller høyere krav til organisasjonen og de
ansatte.
– Arbeidsoppgavene og løsningene vil
endre seg i et stadig raskere tempo og vil
etterhvert være i kontinuerlig endring. I en
kommune som har ambisjoner om å møte
konkurransen fra andre regioner, som også
ønsker vekst er det avgjørende å tiltrekke
seg arbeidskraft med evne og vilje til å bidra i denne utviklingen, sier Bredal Steinmo
Ansatte er ambassadører
I Ringerike kommune leveres det daglig
tjenester til innbyggerne fra fagfolk med

tilsammen over 100 ulike fagutdannelser.
De ansatte kommer fra høyskoler og universiteter med ulike fagkretser.
– Måten vi rekrutterer nye ansatte på
varierer mye fra fagmiljø til fagmiljø. Felles
for alle er at nettverk, utdanning og tidligere
jobber er svært nyttig å benytte når nye
personer skal rekrutteres, sier Bredal
Steinmo.
Godt oppvekstmiljø, gode barnehager
og skoler, levekraftige lokalsamfunn, rikt
kulturliv, en trygg eldreomsorg og gode
helsetjenester er noe av det som gjør
kommunen attraktiv. For å levere dette
trengs det god og riktig kompetanse. Det
er viktig allerede i dag å være attraktiv for å
tiltrekke seg kompetansen som skal bidra
til utviklingen i riktig retning i morgen.
To typer kandidater
Rekrutteringsbyrået Dynamic People har i
en tid jobbet med kommunen for å rekruttere nye ansatte. De skiller i hovedsak
mellom to typer kandidater; de som er fra
Ringerike og de som ikke er det.
– Det er flere i regionen med solid
arbeidserfaring og kompetanse, enn det er
stillinger. Det er gunstig for etableringen av
nytt næringsliv. For den videre utviklingen
og for å kunne finne gode kandidater til
ledige stillinger, er det et godt utgangspunkt for vekst, sier Finn Christian Jagge,
partner i Dynamic People.
Ruth-Camilla Aas har jobbet sammen
med Jagge om å rekruttere til kommunen
og trekker fram flere fordeler Ringerike har i
rekrutteringssammenheng.
– De naturskjønne omgivelsene som
gir rike muligheter for et aktivt friluftsliv
er naturligvis en stor fordel for Ringerike.
I tillegg er det ikke langt inn til storbyen.
Det er sterk vekst i området og det er
forventet vekst i både befolkning og sysselsetting også innen nye næringer. På
Ringerike kan man virkelig få være med
på utvikle en region i vekst, avslutter Aas.

Foto: Gaute B. Iversen

Foto: Gaute B. Iversen

Ringerike kommune jobber med å få flere menn ansatte
i de kommunale barnehagene. – Det er en givende jobb
å jobbe i barnehage, sier Rune Solem, avdelingsleder
i Eikli barnehage.

Et godt barnehagetilbud er viktig for at
Ringerike skal være et attraktivt sted å bo
og etablere seg. Derfor er det viktig for
kommunen å ha gode vilkår for barnefamiliene og gi gode oppvekstsvilkår for
alle barn i Ringerike. Ved nyttår hadde
hele 93,3 prosent av barn under fem år
barnehageplass, noe som tilsvarer 1 392
barn.
Arbeidet med å rekruttere flere menn
til stillinger i de kommunale barnehagene
er viktig. I dag er det bare seks prosent
av de ansatte i kommunens barnehager
menn.
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Rune Solem har valgt å arbeide i Eikeli
barnehage, som en av få menn. – Ingen
dager er like i barnehagen og man blir
møtt med et smil, energi og en ny start.
Hver eneste dag, forteller han.

Ruth-Camilla
Aas,
Dynamic People.

Finn Christian
Jagge,
Dynamic People.
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– Vi møter en fremoverlent kommune som jobber hardt med å realisere
de beste løsningene for hele regionen, sier leder for planprosesser
og samfunnskontakt i Fellesprosjektet, Knut Sørgaard.
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Ingrid Gjermundbo har fått en bedre
hverdag med medisindispenseren.
– Jeg glemmer ikke å ta medisinen,
og jeg tar den på riktig tidspunkt,
forteller hun.

FELLESPROSJEKTET
RINGERIKSBANEN
OG E16
• Ringeriksbanen skal redusere
reisetiden med tog mellom
Oslo og Bergen med én time.
• Det skal også bygges ny
firefelts europavei som
sammen med dobbeltsporet
jernbane vil knytte Ringeriksregionen tett opp mot Osloregionen og gi et felles boog arbeidsmarked.
• Oppdragsgivere for prosjektet
er Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) og Statens
vegvesen.

• Hele prosjektet er estimert
å koste 26 milliarder kroner.
• Byggestart for prosjektet
er i forslaget til NTP satt til
2021/2022.

Tett dialog mellom utbyggere og kommunen er viktig for en god gjennomføring av prosjektet med
bygging av ny E16 og Ringeriksbanen. Ringerike får skryt for sin aktiv rolle og engasjement fra
Fellesprosjektet.
Byggingen av ny jernbane og firefelts E16
fra Oslo til Hønefoss krever grundig
planlegging og en tett dialog mellom
utbyggere og de lokale myndighetene.
Fellesprosjekt opplever at Ringerike
kommunen er en aktiv og engasjert
kommune i planleggingsarbeidet.
– Vi møter en framoverlent kommune
med et aktivt planmiljø som jobber hardt
med å realisere de beste løsningene for
hele regionen, sier leder for planprosesser
og samfunnskontakt i Fellesprosjektet,
Knut Sørgaard til Jernbanemagasinet.
I Bane NOR pågår planarbeidet for
Ringeriksbanen og E16 med fullt trøkk.
Så å si hver eneste dag er det kontakt
mellom prosjektet og kommunen.
Lokal medvirkning
Det å bygge fire mil med dobbeltsporet
jernbane og 15 kilometer med firefelts
motorvei betyr store inngrep og store
spørsmål som må besvares, samtidig
som det betyr enorme muligheter for
regionen.
– Som planfolk er det både viktig og
naturlig å få til lokal medvirkning og lokalt
engasjement i områdene vi skal bygge i,
sier Sørgaard.
Kommunen har lagt vekt på at de
skal sørge for en god dialog mellom

det gigantiske prosjektet og de lokale
aktørene. Det regionale plankontoret som
samler planmyndighetene i de berørte
kommunene er et viktig tiltak for å gjøre
dialogen enklere.
– Det er dette regionen har kjempet
for i mange tiår. Nå når det endelig skjer,
er det viktig for oss å signalisere at vi er
klare, at vi skal ta vår del av jobben og vår
del av ansvaret, understreker kommunalsjef samfunn, Gunn Edvardsen i Ringerike
kommune.
Kommunen har derfor økt kapasiteten
både ved planavdelingen og gjennom
etableringen av det regionale plankontoret
sammen med Jevnaker, Hole og Buskerud fylke.
– Kommunen skal levere faglig gode
tjenester til både innbyggere, næringsliv
og alle utbyggingsprosjekter framover.
For oss er det viktig å være en konstruktiv
partner i den samfunnsutviklingen vi forventer i de neste tiårene, sier Edvardsen.
Stort prosjekt
Utbyggingen av ny vei og bane fra Oslo til
Hønefoss er et av de største prosjektene
som planlegges i Norge. Kommunen har
tatt utfordringen på strak arm og vil gjøre
Hønefoss til en moderne by med framtidens løsninger. Ved å utvikle et knute-

punkt og en bystruktur som tar nasjonale
målsettinger på alvor legges det til rette
for store endringer.
– Selv om dette prosjektet gjennomføres som en statlig reguleringsplan, er vi
svært opptatt av den lokale medvirkningen. Alle er selvsagt ikke enige i alt vi
legger fram, men vi opplever å få gode
tilbakemeldinger selv fra folk som er
uenige med oss i sak, sier Sørgaard.
Forslaget til reguleringsplan skal ut
på høring til høsten, med høringsperiode
fram til februar 2018. Samtidig jobbes
det for fullt med konsekvensutredning
og detaljprosjektering.
– Det er helt nødvendig å kjøre en
rekke av prosessene parallelt. Den endelige byggestarten blir avklart i behandlingen av nasjonal transportplan i Stortinget denne våren, sier prosjektdirektør
i Fellesprosjekter, Morten Klokkersveen.
Knutepunkt
Hønefoss har alltid vært et knutepunkt.
På Hønefoss planlegges det nå én felles
stasjon for både lokal- og fjerntrafikk
med 350 meter lange plattformer med
fire togspor på dagens stasjonsområde.
I Ringerike kommune jobbes det nå med
en ny byplan som støtter opp om de
nasjonale målsettingene.

– Den skal ta bedre hensyn til lokalmiljø og bomiljø samtidig som stasjonen
blir det sentrale knutepunktet i Hønefoss,
sier leder for areal- og byplankontoret
Grethe Tollefsen i Ringerike kommune.
I tett dialog med kommunen planlegges det store terrengforandringer.
Dette vil igjen åpne for en byutvikling
mot selve stasjonen og området rundt
den. En rekke eiendomsutviklere er
allerede på banen med utbyggingsprosjekter i og rundt byen.
– Det foreligger konkrete planer for
en rekke boligprosjekter. Situasjonen
nå er at vi venter litt på alle avklaringene
som skal komme som følge av vei- og
baneprosjektet, stasjonsløsningen og
tilhørende infrastruktur, sier Terje Heggen
i Eiendomsmegler1.
– Det er utrolig spennende tider for
oss og for alle ringerikinger. Prosjektet
har versert på planstadiet i så mange
år at mange hadde mistet troen på at det
noen gang ville bli realisert. Skepsisen
har vært så stor at det er først nå
gjennom det siste året at det har begynt
å ta av her. Da stillingsannonsene begynte
å komme fra Fellesprosjektet i Ringerikes
Blad, merket vi en endring blant folk.
Nå er det ingen vei tilbake. Hønefoss
er hot, sier han.

– Føler meg
tryggere
– Jeg kunne ikke levd uten denne nå, sier Ingrid Gjermundbo om medisindispenseren hun har fått hjemme i egen leilighet.
Velferdsteknologi er på full fart inn i både
hjemmetjenester og på institusjoner.
I mange tilfeller er det enkle tiltak som
gjør at brukere av helse- og omsorgstjenestene kan bo hjemme lengre og klare
seg selv.
– Nå glemmer jeg ikke å ta medisinen,
og jeg er sikker på at jeg tar riktig medisin
på riktig tidspunkt, forteller 84 år gamle
Ingrid Gjermundbo fra Heradsbygda.
Siden i fjor høst har hun hatt en
medisindispenser hjemme i leiligheten.
Maskinen står på kjøkkenet til Gjermundbo. Når det er tid for å ta medisin,
gir maskinen både et lydsignal og et
grønt lys på fronten.
– Ved å trykke på den grønne
knappen får jeg ut en pose med de
medisinene jeg skal ha. Det er veldig
fint å slippe å huske på dette selv,
forteller hun.
Inne i dispenseren er det ferdigpakkede poser med medisiner, organisert
etter hvilken dag medisinen skal tas og
når på døgnet. Dispenseren inneholder
Gjermundbos medisin for to uker.

Kontroll på medisineringen
For hjemmetjenestene fører dispenseren
til at de frigjør tid og ressurser som kan
brukes på andre tjenester. Det er ikke
lenger behov for at hjemmesykepleien
kommer innom flere ganger om dagen for
å administrere medisin. Tiden kan i stedet
brukes på andre behov hos brukerne.
– Vi håper vi i løpet av kort tid har
50 slike dispensere i bruk i kommunen.
Det frigjør masse tid som vi kan bruke
på andre ting. Samtidig øker det faktisk
kvaliteten på tjenesten fordi vi har enda
bedre kontroll med medisinbruken,
forteller Audun Løvstad, avdelingsleder
i Ringerike kommune.
Koder på medisinposene gjør også
at maskinen låses om posene legges inn
i maskinen til en annen bruker.
– Hvis Ingrid ikke har tatt medisinen
sin i løpet av to timer, går det en alarm
hos oss. Da vil vi naturligvis sjekke at alt
er bra og eventuelt reise ut for å hjelpe
henne. Det er veldig sjelden at det går
slike alarmer når brukerne er blitt vant
til dispenseren, forteller Løvstad.

Unngår feilmedisinering
Dispenseren gjør medisinen tilgjengelig
kun når Gjermundbo har trykket på
knappen. Ubrukt medisin blir lagret
i dispenseren.
– For mange eldre er det en
utfordring å holde styr på når
medisinen skal tas. Mange ender
med å ta hele døgndosen om
morgenen, noe som fører til feilmedisinering og unødvendige plager.
Med denne dispenseren unngår vi
feil-medisinering, noe som selvfølgelig

Audun Løvstad, avdelingsleder
i Heradsbygda omsorgsområde.

Foto: Gaute B. Iversen

– En aktiv kommune

er en fordel for brukerne, sier Løvstad.
For Ingrid Gjermundbo har dispenseren gjort at hun har fått en bedre
hverdag. Hun tar blant annet smertestillende tabletter som det er viktig at
hun tar til faste tidspunkter slik at hun
slipper smerter.
– Når jeg tar medisinen på de riktige
tidspunktene føler jeg meg bedre og får
en enklere hverdag. Bare at jeg slipper
smerte er selvfølgelig viktig for å føle
seg bra, sier hun.

Foto: Gaute B. Iversen

– Vi møter en framoverlent kommune som jobber hardt med å realisere
de beste løsningene for hele regionen, sier leder for planprosesser
og samfunnskontakt i Fellesprosjektet, Knut Sørgaard.

Foto: Gaute B. Iversen

Illustrasjon: Jernbanemagasinet

• Rådgivere for prosjektet er
Norconsult, Asplan Viak og
Aas Jacobsen (NAA)

Audun Løvstad, avdelingsleder i Heradsbygda omsorgsområde sammen med Ingrid
Gjermundbo.
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Foto: Kathrine Briseid
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Vannverk
på Sokna

Foto: Gaute B. Iversen

Gunn Edvardsen, kommunalsjef samfunn i Ringerike
kommune.

Foto: Camilla Svanøe

Foto: Gaute B. Iversen

Det er nå bygd et nytt vannverksbygg som ble offisielt åpnet
17. februar. Vannverket har blitt
oppgradert med et vannbhandlingsanlegg, for å sikre og bedre vannkvaliteten. Etablering av vannbehandlingsanlegget har også vært
nødvendig for å kunne oppfylle
myndighetenes krav til vannverket.
Videre jobbing med vannkvaliteten
på Sokna kan du følge på
kommunens prosjektside
www.ringvirkninger.com/prosjekter/
sokna-vannverk/

Pelle Gangeskar i Ringerike
Utvikling.

Framtidens industri

• Framtidig lokalisering for et
datasenter på Follummoen.

Renseanlegg
og vannverk
på Nes
Som et ledd i utbygging av infrastruktur og satsing på bygdesentraene, er det bygget nytt
renseanlegg på Nes i Ådal og nytt
vannverk er under oppføring.
Det nye Renseanlegget ble åpnet
12. desember i fjor og det er ca.
25 nye abonnenter som er koblet
på. Det er også sendt ut pålegg til
ca. 10 abonnenter om å koble seg
til. Etterhvert vil fase igangsettes,
men på grunn av høy aktivitet
i kommunen er dette noe utsatt.
Arbeidet med nytt vannverk på
Nes er godt i gang. Byggeplassen
er ferdig utgravd og vi holder på
med igjenfylling og fundament.
Vei-bygging til innkjøringen er ferdig
og vi har påbegynt grøfter og
kummer til vann og avløpsledninger.
Vannverket vil ha en kapasitet på
å forsyne 400 personer med rent
vann når det er ferdig. Dagens vannverk forsyner cirka 170 abonnenter.

• Tomten er på 1770 mål
• Kan gi plass til et meget stort
datasenter

• Sterke konkurransefortrinn:
- flere tilgjengelige kraftlinjer
- grønn energi fra vannkraft
- kjøling lett tilgjengelig
- redundans på fibertilkobling

• Vil gi vesentlig mindre støy
og miljøpåvirkning enn tidligere
industrivirksomhet
• Aktuelle internasjonale
aktører for et slikt datasenter
er Facebook, Amazon, Google
og andre lignende selskaper.

Satsingen på Oslo Data Centre Location på Follummoen er basert på
at Hønefoss ligger ideelt til for et framtidig datasenter for blant annet
internasjonale aktører.

Foto: Gaute B. Iversen

Foto: Kathrine Briseid

OSLO DATA CENTER LOCATION

Hver gang du tar en selfie eller trykker liker
på et innlegg i sosial medier, blir det lagret
på en harddisk et eller annet sted i verden.
Alt fra klokker, telefoner, datamaskiner og
biler laster opp data til datasentre over
hele verden. Stadig flere enheter kobles
til nettet på en eller annen måte, og flere
bedrifter dropper egen lokal datalagring
til fordel for lagring i “skyen”.
– Lagring og datasentervirksomhet er
de nye fabrikkene. Det er en næring
i enorm vekst som gir arbeidsplasser og
store ringvirkninger der det etableres nye
sentre. Behovet for datasentre og -lagring
vokser så raskt at det er vanskelig å
forstå, forteller Pelle Gangeskar i Ringerike
Utvikling.
Så stor er datamengden som
genereres hver time at det tilsvarer et
data-senter på størrelse med en fotballbane. I løpet av tre år er det beregnet at
det bare i Europa er behov for nærmere
200 store datasentre.
– Det er viktig å huske at ikke alle
data er like sensitive. Mange fokuserer

på dype gruver, men det er ikke alle data
som trenger å ligge 700 meter under
bakken, poengterer han.
Stor tomt
Sammen med grunneiere og interessenter
jobber nå Oslo Data Center Location med
å legge til rette for en stor etablering på
Follummoen. Den over 1 700 mål store
tomten kan gi plass til et meget stort
datasenter, med muligheter for utvidelse.
– Det er ikke vår oppgave å bygge
selve senteret, men vi skal legge til rette
for at den rette aktøren velger å bygge sitt
datasenter hos oss. Hvilken aktør det er
vet vi ikke ennå, men det er flere som er
interessert i området, forteller han.
Allerede har flere internasjonale
aktører vært og undersøkt mulighetene
for å etablere nytt datasenter på Hønefoss.
Så langt er det ikke blitt konkrete planer
av undersøkelsene, blant annet fordi
reguleringsplanen for området ikke er
ferdig behandlet. Det skjer i løpet av
høsten.

– Investeringene i byggingen av ett
eller flere datasentre på Follummoen er
beregnet å bli på flere milliarder kroner.
I tillegg vil det kunne gi flere hundre
arbeidsplasser og gi det lokale næringslivet nye oppdragsgivere. Det er få
internasjonale virksomheter vi kan trekke
til oss som gir like mange fordeler og
ringvirkninger som datasentre, sier
Gangeskar.
Konkurransefortrinn
Follummoen har noen konkurranse-fortrinn
som gjør at området er spesielt interessant
for flere aktører. Ikke bare er strømforsyningen spesielt stabil med flere kraftlinjer
som mulige reserver, men det er også flere
selskaper som har lagt fiber i området.
– Datasentre bruker mye kraft og er
avhengig av sikker tilførsel. I tillegg vil
de helst ha grønn kraft som er billig og
miljøvennlig. Norsk vannkraft kan vanskelig
slås på det området. På toppen av dette
ligger det ikke mindre enn tre små kraftverk i elva forbi tomten, sier Gangeskar.

Den samme elven gir nærmest
ubegrenset tilgang på kjølevann for
å holde temperaturen i datasenteret
nede. Dette vannet kan senere
sendes inn i fjernvarmeanlegget før
det slippes ut.
Naturlig engasjement
For Ringerike kommune er det naturlig å
engasjere seg i nye næringsetableringer.
Ringerike er og skal være det mest
spennende vekstområdet på Østlandet.
Dette er kommunens visjon i kommuneplanens samfunnsdel.
– Vi skal legge til rette for befolkningsvekst, og nye arbeidsplasser. Da må vi
også ta de grepene som er naturlige for
å få til dette, sier kommunalsjef Gunn
Edvardsen.
Tilrettelegging for etablering av storskala datasenter på Follummoen vil bidra
til at kommunen kan nå målene om økt
verdiskaping og et robust næringsliv
med god bredde.
– Dette vil legge til rette for nye framtidsrettede arbeidsplasser med relevant
kompetanse for framtidens arbeidsliv.
Det er viktig å legge til rette for å kunne
konkurrere om arbeidsplasser med
langsiktig vekst innen nye deler av
næringslivet, sier Edvardsen.
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Foto: Anette M. Hallquist, Ringerikes Blad

Foto: Ringerike kommune

Sykkelbyen
Hønefoss

Foto: Tour of Norway

Fra venstre: Linda Engstrøm, arealplanlegger i Ringerike kommune og ansvarlig for Sykkelbyen Hønefoss, Jenny Hols , kommunikasjonsmedarbeider i Ringeriks-Kraft
og Stine Myre Røsnes fra Bedriftsidretten.

Sykkelturforslag fra Ti på Topp Ringerike

Hønefoss skal bli en mer sykkelvennlig by. I løpet av få år skal
sykkelbruken økes med 25 prosent.
Det er nok et stykke igjen før vi kan si at
Hønefoss er en sykkelby i praksis.
– Det kan være en utfordring å sykle
gjennom byen og syklistene må dele plass
med både biler og gående. Derfor er det
ekstra viktig at alle trafikanter viser hensyn
og tar vare på hverandre for å unngå
ulykker, sier Linda Engstrøm, arealplanlegger i Ringerike kommune.
Ulykkestallene viser heldigvis at det
er færre skader enn tidligere og at de
fleste skadene er lite alvorlige og leges
fort. Fysisk aktivitet som sykling gir store
helsegevinster.
Ett av de første tiltakene er etableringen av tre sykkelparkeringer i Hønefoss
sentrum. Disse er planlagt på Søndre
torg, ved bussterminalen og i området
Brutorget/Samfunnshuset.
En umiddelbar gevinst både for
kommunen og innbyggerne er muligheten

for redusert sykefravær og bedre trivsel
på arbeidsplassen. På sikt kan en forebygge sykdom, få en friskere befolkning
med redusert omsorgsbehov og flere
gode leveår.

ut både nasjonale og lokale premier.
Kampanjen startet 19. april og avsluttes 17. juni, men hovedmålet er at
dette skal være en starthjelp for å få flere
ut i en aktivitet de vil fortsette med.

Sykle til jobben
Ringerike kommune har inngått samarbeid med Kartverket og Ringerikes-Kraft
slik at alle innbyggere og alle som har
arbeidsplass i Ringerike kan melde seg
på Sykle til jobben kampanjen GRATIS.
“Sykle til jobben” er en aktivitetskampanje hvor du kan registrere all fysisk
aktivitet, ikke bare sykle til jobben.
Gåing, løping, svømming, fotball og
annen aktivitet er som gjør deg andpusten
eller svett, for eksempel klippe plenen,
hugge ved og støvsuging i høyt tempo
kan registreres. Man kan delta på lag eller
alene. Etter endt kampanje deles det

“Helse i alt vi gjør”
I kommunens folkehelsemeldingen
2012-2030, “Helse i alt vi gjør”, er et av
hovedmålene for Ringerike kommune at
vi skal utvikle et samfunn tilrettelagt for
folkehelse. Målet er at vi er en av landets
ti beste folkehelsekommuner i 2030.
Kommunen er opptatt av å ta vare på
og utvikle verdier i lokalsamfunnet som
bynære friluftsområder, sosiale møteplasser, turveier og gang- og sykkelveier. Samfunnet skal utvikles slik at det blir enkelt
å være fysisk aktiv i hverdagen. Utvikling
av Hønefoss som sykkelby og universelt
utformet lokalsamfunn blir derfor prioritert.

HENSMOEN
Lengde: ca. 20 km (rundtur)
Startsted/parkering:
Nordre torg

Rutebeskrivelse:
Fra Nordre torg følger du gangvei bort til
Hellebakken. Ta av til venstre mot Hengsle
og oppover til Rabba. Følg Rabbavegen
til Rundtom og ta inn på skogsbilvei forbi
bommen. Følg denne til krysset Follumveien/E16 (ved Risesletta). Fortsett langs
veien og inn på gangvei mot Nymoen.
Sykle igjennom Nymoen og fram til
grustaket til Myrvang. Ta av til venstre opp
bakken øst for grustaket. Følg skilting og
stier fram til skogsbilveien ved Vesletjern.
Ta inn på sti til høyre og følg denne rundt
Vesletjern og til Storetjern. Her runder
dere postkassen. Fortsett ut på skogsbilvei igjen og hold til venstre. Når du kommer ned på Hensveien holder du fortsatt
til venstre. Ta av til høyre mot Hensfossen
syd for Hen mølle. Etter brua følger dere
veien sydover mot Begnamoen og fortsetter på Hofsfossvegen tilbake til Hønefoss.
Før jernbaneundergangen ved Follum kan
dere alternativt ta inn Ludvig Grønvolds
veg og ta denne over til gang- og sykkelvei langs Soknedalsveien.

Sykkelrittet Tour of Norway starter på Hvervenmoen 17. mai. Etter startskuddet går turen gjennom Hønefoss sentrum før målgang
i Asker. Rittet blir sendt på tv over hele verden.

Sykkelritt på 17. mai
Ringerike kommune er
i år stolt vertskommune
og startsted for årets
vakreste sykkelritt,
Tour of Norway.
Dermed blir 17. mai en enda større
festdag enn vanlig når første etappe av
Tour of Norway starter i Hønefoss med
målgang i Asker.
Startskuddet går fra Hvervenmoen
og syklistene defilerer gjennom Hønefoss
sentrum, via Søndre Torv og Hønefoss
stasjon og opp mot Klækken. Starten går
kl 1415, og man kan heie fram syklistene
rett før russetoget.
Hønefoss og Ringerike vil bli godt
synlig på nasjonale og internasjonale
tv-kanaler. Sammen kan vi med stolthet
vise fram Ringerike og ønske velkommen
sykkellagene, besøkende og tv-seerne
på en positiv måte.
Vi gleder oss til en flott og tradisjonell
nasjonaldag i Hønefoss med bunader og
ekstra mange flagg som vaier på hele
Ringerike.

TOUR OF NORWAY
Sykkelrittet vil passere gjennom Hønefoss 17. mai på omtrent disse tidene:
14:15

Start Hvervenmoen

14:20
		

Hønefoss sentrum (Osloveien-Storgata-Søndre torv
-Stabells gate-Soknedalsveien-Hønefoss bru-Klekken)

14:54

Sundvollen

15:15

Skaret

15:30

Sylling(FV285)

15:50

Lierbyen

16:10

Hyggen

16:30

Klokkarstua

16:55

Tofte

17:00

Filtvet

17:20

Sætre

17:50

Slemmestad

18:00

Første målpassering

18:35

Målgang Asker

I forbindelse med arrangementet blir en del av innfartsårene til sentrum
stengt i tidsrommet rundt start og defilering gjennom sentrum. Informasjon
om stengte veier og tidspunkt blir lagt ut på nett.
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Investerer i
vann og avløp

Denne regionen
er så bærekraftig
og interessant at
vi vil få vekst uansett.
Kjell B. Hansen

Foto: Gaute B. Iversen

Aktiv partner
i utviklingen

Over en halv milliard kroner skal investeres i vann og avløp de neste
tre årene. – Helt nødvendig om vi skal levere godt vann og rensing,
sier Jostein Nybråten, leder for utbyggingsavdelingen.

– Vi skal være en aktiv partner og tar en aktiv rolle overfor næringslivet,
sier ordfører Kjell B. Hansen og rådmann Tore Isaksen i Ringerike kommune.
Kommunen har i lang tid jobbet med
hvordan organisasjonen best skal være
en aktiv partner i utviklingen av Ringerike de neste 20 årene. De forskjellige
anslagene varierer, men det er forventet
en dobling av antallet innbyggere, kanskje
mer. Erfaringer fra andre steder som har
opplevd tilsvarende vekst tilsier at dette
vil bety mellom 8 000 og 12 000 nye
arbeidsplasser.
– Skal vi få den økonomiske veksten
vi ønsker oss, er vi helt avhengig av at
veksten i antall innbyggere også gir økt
antall lokale arbeidsplasser. Her skal
kommunen være en aktiv partner for
eksisterende og nytt næringsliv, sier
ordfører Kjell B Hansen og rådmann
Tore Isaksen i Ringerike kommune.
De er klare på at Hønefoss ikke
skal bli en pendlerby.
– Kommunen skal ikke være noen
bremsekloss på utviklingen. Vi skal
ha hånda på rattet og være en engasjert
partner for de som ønsker å komme
hit, enten det er folk som flytter hit
eller bedrifter som vil etablere seg,
sier de to.

Tiltrekke nye
Kommunen har gjennom det regionale
plankontoret bidratt til at behandlingen av
arealsaker blir mere effektivt. Ved å være
i forkant med arealplanleggingen gjør
kommunen det enklere for ny virksomhet
å etablere seg.
– At vi har klare områder for industriog næringsliv som er ferdig regulert og
klar til å utbygges er et viktig trekk for
å få nye virksomheter til å etablere seg.
Rask og ubyråkratisk behandling av
byggesaker er næringsvennlig. Ferdig
regulerte områder er et viktig konkurransefortrinn, sier rådmann Isaksen.
I arealplanen legges det opp til arealer
med forskjellig type næring. Regulering
av boligområder er en naturlig følge av at
kommunen legger til rette for næringsvirksomhet.
– Vi har tatt en aktiv rolle i næringsutviklingen i regionen gjennom blant annet
Ringerike Utvikling. Vi legger til rette for
boligbygging og har klare ideer om hvordan byen og kommunen skal utvikle seg,
forteller ordfører Hansen.
Målet med kommunens arbeid er at

Ringerike skal være et helt naturlig område for selskaper og familier som søker
etter et sted å slå seg ned. Når veien og
banen står ferdig vil det åpne en fjerde
korridor ut av Oslo.
– Det er en forventning blant
utbyggere at vi har en aktiv rolle overfor
selskaper som enten skal utvide, eller
som søker å reetablere seg i Østlandsområdet. Fra å ha vært litt i bakleksa blir
vi veldig tilgjengelig når veien og banen
kommer, fortsetter Isaksen.

som legges av politikere og administrasjon i dag får konsekvenser først om fem
til 20 år. Derfor er det også viktig at de
planene som legges er gjennomtenkte.
– Med endringene som skjer i Ringerike nå, vil også arbeidsmarkedet endre
seg. Vi ønsker å tiltrekke oss både folk
og arbeidsplasser med høy kompetanse.
Dette vil være med på å utvikle det
eksisterende næringslivet, og gi oss
spennende nye virksomheter som vil sette
sitt preg på byen, sier rådmann Isaksen.

Med ny togstasjon vil sentrum av Hønefoss endre seg og tyngdepunktet flyttes.
– Utviklingen av byen, utvidelsen av
tilbudet og aktiviteten i byen må følge
befolkningsutviklingen. I den fasen vi er
i må vi ikke ha for høye forventninger til
hva vi kan få til før vi ser resultatet av det
arbeidet vi gjør nå. Vi må knytte byen
tettere til omlandet slik at vi får et attraktivt
bysentrum som skaper det tilbudet og
bymiljøet vi ønsker oss, sier ordfører
Hansen.

Kompetansebedrifter
Rådmannen forteller at kommunen
allerede merker at Ringerike er blitt oppdaget av utbyggere. Mange er opptatt
av optimismen og utviklingen i regionen.
– Vi får allerede flere henvendelser
fra interessenter enn tidligere. Allerede
nå merker vi at vi er på kartet på en
helt annen måte. Regionen har tatt en
posisjon på Østlandet som den mest
spennende regionen med en meget
spennende framtid, sier han.
Når kommunen snakker om utviklingen er det et langt løp. De planene

Bylivet
Selv om byggestarten på vei- og baneprosjektet ser ut til å bli noe utsatt ser
verken ordfører eller rådmann mørkt
på framtiden. Utsettelsen gir bare en
forskyving av utviklingen, men både vei
og bane kommer.
– Denne regionen er så bærekraftig
og interessant at vi vil få vekst uansett.
Men hvor fort utviklingen går er avhengig
av bane og vei, sier ordfører Hansen.
Han sier at det er viktig at kommunen
ser inn i framtiden og skaper en visjon for
hvordan kommunen og byen skal se ut.

Katalysator
Arbeidet kommunen har igangsatt handler
om å skape et framtidsbilde for Ringerike
og Hønefoss. Rådmann Tore Isaksen
minner om at det er viktig at man ikke
blir utålmodige og forventer at byen skal
endre seg raskere enn den gjør.
– Det er klart at det vil være en
katalysator for utviklingen når gravemaskinen setter i gang. Inntil det skjer
må vi forberede oss og være i forkant av
utviklingen. Bare sånn kan vi bestemme
hvordan Ringerike skal se ut i framtiden,
understreker rådmann Isaksen.

Byggingen av Kilemoen vannrenseanlegg ferdigstilles i 2017 og skal settes
i prøvedrift i 2018. Da vil innbyggerne
som er tilknyttet få nyrenset vann fra
anlegget.
– En av utfordringene med den
økningen vi forventer i innbyggertall
er leveransen av rent vann. Vi trenger
større kapasitet for å kunne levere
godkjent vann til alle, sier Jostein
Nybråten, leder for utbyggingsavdelingen i Ringerike kommune.
Dagens anlegg på Kilemoen leverer
6 000 liter vann i minuttet til 24 000
innbyggere. Når det nye renseanlegget
setter i full drift vil det gi 13 500 liter
vann i minuttet og kunne betjene hele
60 000 innbyggere.
– Vi var nødt til å bygge et nytt
anlegg for å få renset ut mangan
i vannet. Når vi først bygger var det
naturlig å bygge et anlegg som er
forberedt for større befolkning, forteller
prosjektleder Svein Morten Lillevik
Westgård.
Mangan er et ufarlig metallisk
grunnstoff som kan føre til at drikkevannet blir svart. Det skaper også
problemer i ledningssystemet fordi det
avleirer seg.
Store investeringer
De neste årene skal vann og avløpssystemet i Ringerike oppgraderes for over
en halv milliard kroner. Ved siden av det
nye anlegget på Kilemoen er utvidelsen
av Monserud renseanlegg til 350 millioner
kroner den største enkeltinvesteringen.

– I tillegg til de store investeringen
bygger vi nye vann- og avløpsledninger.
Flere områder blir knyttet til renseanlegg
for avløp slik at vi får kontroll på utslipp.
Ledningen fra Åsa til Monserud er ett
eksempel, sier Nybråten.
Ved å koble nye områder på de
store renseanleggene, kan mindre
anlegg stenges. Det gir effekt både
i forhold til enklere drift og bedre
rensing.
– Vi har gamle renseanlegg som
krever mye vedlikehold. Fornying er
nødvendig og bygging av større anlegg
er mer kostnadseffektivt, forteller han.
Gamle ledninger
Ledningssystemet for vann og avløp
i Ringerike er stort sett i veldig god
stand, selv om delere av nettet er
gammelt.
– De gamle ledningene fungerer
veldig bra så lenge de får ligge i fred.
Når vi begynner å grave og endre ting
kan vi få problemer. I forbindelse
med utbyggingsprosjekter rundt om
i kommunen har vi vært nødt til å bytte
ut mye, slik at tilstanden er god,
sier Nybråten.
Vedlikeholdsetterslepet er likevel
– Vi har i mange år vært nødt til å
bygge nytt i stedet for å drive vedlikehold.
Det betyr at de gamle ledningene blir
eldre. Derfor må vi fortsette fornyelsen
med en kvalitet som skal vare i flere tiår
framover, sier han.

Foto: Gaute B. Iversen

De store rensetankene på
det nye vannrenseanlegget
leder for utbyggingsavdelingen, Jostein Nybråten,
og prosjektleder Svein
Morten Lillevik
Westgård

ordfører

VANN OG AVLØP
Pågående og nylige investeringer
i vann og avløp i Ringerike:
• Vannverk Kilemoen 		
(160 millioner kroner)
Utvider kapasiteten til 60 000
personer og fjerner blant annet
mangan fra vannet. Skal være
ferdig og i drift i mars 2018.
• Renseanlegg Monserud
(350 millioner kroner)
Utvider rensekapasiteten
til 60 000 personer.
• Vannverk Nes i Ådal
under bygging og skal
ferdigstilles i 2017/2018
• Sokna vannverk
er ferdigstilt
• Renseanlegg Nes i Ådal
er ferdigstilt
• Overføringsledning
Åsa - Monserud
skal ferdigstilles i 2017
• Sanering Nymoen-Hen
ferdigstilt i 2017
I tillegg kommer en rekke mindre
utbedringer av ledningsnettet
i hele kommunen. I Hønefoss vil
det være behov for utskifting av
gamle vann- og avløpsledninger.
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Steinar Aasnæss,
høyskolelektor
ved Høgskolen
i Sørøst-Norge.

I løpet av de neste 20 årene kan Ringerike regne med investeringer på rundt
100 milliarder kroner. Det er nesten 10 millioner kroner hver dag.
Få kan ha unngått å få med seg at både
kommune, region, fylke og stat regner
med at byggingen av den nye jernbanen
og motorveien fra Oslo til Hønefoss vil gi
store ringvirkninger. Utbyggingen byr på
mange muligheter og mange utfordringer.
Ikke minst er den nye banen og veien en
gavepakke for næringslivet.
– Dette er en gyllen anledning til å få
en stor samfunnsutvikling på Ringerike,
men det er avhengig av at man benytter
anledningen. Dersom politikere, næringsliv
og befolkning gjør de riktige tingene, vil
vi få investeringer på rundt 100 milliarder
kroner i Ringeriksregionen de neste
15-20 årene, sier Steinar Aasnæss,
høy-skolelektor ved Høgskolen
i Sørøst-Norge.
Sammen med kollegaene Bjørn Ove
Grønseth og Kjetil Gjerdalen skrev han en
rapport om de regionale investeringene
på Ringerike i fjor. Rapporten baserer seg
på tilgjengelig litteratur, intervjuer med
næringslivsaktører og representanter for
kommunene samt data og erfaringer fra
andre regioner som har opplevd sammenlignbar utvikling de siste årene.
– Det er ikke den geografiske avstanden som er viktig når folk vurderer hvor

de skal bo eller arbeide. Den tidsmessige
avstanden veier tyngst. Når reisetiden er
over 30 minutter begynner folk å tenke
seg om, men om få år er Hønefoss like
langt fra Oslo sentrum som flere av bydelene i Oslo, sier han.
Forsiktig anslag
Rapporten legger til grunn ganske
optimistiske anslag for utviklingen.
De mest optimistiske framtidsvyene
beskriver en utvikling som ville gjort at
forskerne hadde konkluderte med et
langt høyere investeringsnivå.
– Det er laget mange framskrivninger
på befolkningsutviklingen. Dette er en av
de viktigste driverne for investeringer. Vi
har valgt en utvikling som tilsier en høy
vekst, noe som gir et høyt anslag på
investeringer, forklarer han.
Boliger utgjør nemlig den største
enkeltposten i beregningen til Høgskolen.
Jo større vekst i befolkningen jo større
investeringer i nye boliger. I rapporten
legger de til grunn en befolkningsvekst på
2,3 prosent.
– Ringerike har i dag en befolkningsvekst på under én prosent. Det er veldig
lavt med tanke på at vi er på det sentrale

Østlandet. I dag er Ringerike et område
det ikke er press i, noe som selvfølgelig vil
endre seg. Effekten blir enda større fordi
dette er et litt jomfruelig område for Oslofolk, påpeker Aasnæss.
Ett marked
Ringeriksregionen er et marked for jobb
og boliger, som på sikt vil bli viktigere
på Østlandet. Han tror at kompetanseutfordringen Ringerike har i dag ikke
lenger vil være et problem ved utløpet
av perioden.
– For virksomheter som vurderer å
etablere seg på Ringerike er det viktig
at de opplever at det er ledige arealer,
både for kontor og industri. Vi tror de vil
finne kompetent arbeidskraft som enten
allerede er her, eller som er villig til å flytte
på seg. Alt avhenger av at Ringerike er et
attraktivt sted å være, sier han.
Gjennom intervjuer med blant annet
næringslivsaktører har de funnet at det
i næringslivet er en ubetinget tro på at
banen kommer.
– De som flytter fra Oslo, Asker og
Bærum til Hønefoss er de mest produktive og høyest utdannede fagpersonene.
Næringslivet i Ringerike vil få økt produk-

tivitet gjennom tettere tilknytning til Osloområdet, forklarer Aasnæss.
Møter konkurranse
Aasnæss og kollegaene mener det lokale
næringslivet har de beste forutsetningene
for å utnytte mulighetene, men må forberede seg på økende konkurranse.
– Med tilflytting og bedre infrastruktur
blir Ringerike et mer interessant område
for nye bedrifter. Både lokalt og tilflyttende
næringsliv vil i økende grad få tak i mer
kompetent arbeidskraft. Det er positivt
for alle parter, ikke minst fordi det videreutvikler det næringslivet som allerede er
her, sier han.
Regioner som historisk har fått til sterk
utvikling har hatt næringslivsaktører som
har gått foran og vist vei. De har hatt tro og
turt å satse når de så utviklingen komme.
– Hvervenkastet er et godt eksempel
på en aktør som bruker både lokal- og
bransjekunnskap til å skape utvikling.
Kjedene forventer vekst og vil være på
plass før de andre, samtidig er det en
lokal utbygger som ser muligheter. Når
noen går foran og investerer vil det få
andre til å investere i regionen også,
mener Aasnæss.

Foto: Gaute B. Iversen

– Blir store
investeringer
SLIK KAN INVESTERINGENE FORDELE SEG:
VEI OG BANE
Investeringene i ny firefelts motorvei på E16 og ny jernbane fra Sandvika til Hønefoss er beregnet
å koste 26 milliarder kroner. Dette inkluderer blant annet store endringer også i Hønefoss rundt stasjonsområdet.

26 mrd

BOLIGBYGGING
Med en befolkningsvekst på 2,3 prosent vil regionen i snitt vokse med 1300 personer årlig fram til 2045.
Det tilsvarer en dobling på 30 år. Årlig vil det kreve 540 boenheter som utløser en investering på 33 milliarder kroner.
Lagt sammen med den boligbyggingen som uansett vil skje uavhengig av Ringeriksbanen blir dette til sammen 56 milliarder.
Som referanse kan det nevnes at Ringerike kommune alene allerede i 2015 godkjente bygging av 476 nye boenheter,
ti år før banen er planlagt ferdig.

56 mrd

KOMMUNENE PÅ RINGERIKE
Den anslåtte bolig- og næringsutviklingen vil føre til at de tre Ringerikskommunene Jevnaker, Hole og Ringerike må
investere store beløp i kommunal infrastruktur. Blant annet krever det store investeringer på vann og avløp, skoler,
barnehager, moderniseringer, omsorg osv. Erfaringer fra Bærum kommune viser at hver nye boenhet koster
kommunen omtrent 500 000 kroner i kommunal infrastruktur. Med en samlet bygging av mellom 16 000 og 23 000
nye boliger vil det kunne utløse inntil 11, 5 milliarder kroner.

9 mrd

NÆRINGSUTBYGGING
På lang sikt har regionen hele 6400 dekar tilgjengelig næringsareal. En befolkningsøkning på mellom 2,3 og tre prosent
tilsvarer mellom 8000 og 12 000 nye arbeidsplasser. I beregningen er det lagt til grunn at andel yrkesaktive blant
tilflytterne er som i dagens befolkning. Snittberegninger av kostnadene ved å etablere en arbeidsplass er på omtrent
én million kroner. Dersom det høye anslaget slår til, vil det utløse 12 milliarder i investeringer.

TOTALT

9 mrd
100 mrd
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Øvelse Bjørn skal gjennomføres til høsten. Det er en stor øvelser hvor en
rekke forskjellige etater skal øve på å håndtere forskjellige typer kriser.
Fra venstre: Thrine T. Carlsen, Sivilforsvaret
og Johanne Hågård, Politiet.

Vi utvider åpningstidene
når det er fint vær
og mye besøk

Klar for
sommergjestene
Røssholmstranda i Tyrifjorden ligger bare og venter på solhungrige og
badeglade gjester. Nå kan man også nyte mat og drikke fra nyåpnede
Tonys Matglede.
Kafébygget er pusset opp og tilfredsstiller
dagens tekniske og hygieniske krav.
Samtidig har man klart å beholde mye
av det opprinnelige husets sjel og sjarm.
Den første kaféen ble bygget og åpnet
i 1933. Bare to år etter kaféåpningen var
det landsleir for jentespeiderne på Røsholmstranda. Da var Kong Haakon og
Dronning Maud på besøk på stranda.
Overlevde krigen
Kafébygget slapp heldigvis unna krigens
ødeleggelser. Etter andre verdenskrig
ble stranda et svært godt besøkt sted.
I etterkrigstiden var Røsholmstranda en
folkepark med revyscene, med tivoli og
danseplass i helgene. Mye av dette ble
muliggjort av H. N. Berg som var tivoligeneral i Ringeriksdistriktet.
Mange av de store norske revystjernene var innom Røsholmstranda,
Alf Prøysen, Jens Bock-Jensen, Carsten
Byring og Leif Juster med flere som alle

opptrådte her på 50-tallet, da man reiste
landet rundt med revyforestillinger.
Matglede, arrangementer og kurs
Tony Georges Matouuk er i disse dager
travelt opptatt med å forberede åpning
av Tonys Matglede Røsholmstranda for
besøkende. 1. juni åpner han restauranten
for sommersesongen, der solhungrige og
badeglade gjester igjen kan å få kjøpt seg
både mat og drikke, og ikke minst is.
– Vi utvider åpningstidene når det er
fint vær og mye besøk, sier Tony Georges
Mathouk.
I tillegg til vanlig kafedrift, er det mulig
å bestille bord for små eller store grupper,
både i og utenfor vanlig sesong. Han
har allerede mange bestillinger på både
bryllup, konfirmasjon og sommerfester.
I tillegg har han åpent 17. mai for alle.
Samarbeid gir ringvirkninger
Etter flere år med ulike driftsløsninger
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er driften overtatt av Røde Kors. Tonys
Matglede har leid kjøkken i kafebygget
og er ansvarlig for driften av området i
sommersesongen. Røde Kors er ansvarlig
for drift av området utenom sommersesongen
Kommunens tanke var å rehabilitere
eksisterende kafebygg, men på grunn
av kafebyggets tilstand, ble det revet,
og et nytt, så å si identisk bygg åpnet
i 2016. Nytt sanitæranlegg med toalettdel som består av syv toaletter, hvorav et
HC-toalett er klart i år.
Målet med samarbeidsavtalene og
oppgraderingene av Røsholmstranda
var å legge til rette områder for alle
innbyggerne som helhet. Nesten 85 år
etter at det ble bygget har Røsholmstranda, kaféen og sanitæranlegg fått
en etterlengtet oppgradering, og kaféen
kan servere badegjester langt opp mot
neste århundreskifte.

TONYS MATGLEDE
RØSHOLMSTRANDA
• Åpent hver dag kl 12.00-20.00
fra 1. juni. Værforbehold.
• Meny består av varme og
kalde retter, is, brus og
skjenkebevilling

RØSSHOLMSTRANDA
• Langgrunn offentlig sandstrand i nordenden av
fjordarmen Nordfjorden
i Tyrifjorden
• Stor, gratis parkering
• Kafè og sanitæranlegg
med HC-toalett
• Volley- og fotballbane

RØDE KORS
RINGERIKE & HOLE
• En ressurs i lokalsamfunnet
i over 70 år.
• Mange årsverk blir brukt til
frivillig beredskaps- og
omsorgsarbeid.
• Et sosialt treffsted
• Driver en mangfoldig
kursvirksomhet.

Øver for å være klar
Jevnlige øvelser er viktig for å opprettholde den gode
beredskapen i Ringerike. Det kommunale kriseteamet
blir iverksatt 10-15 ganger i året i forbindelse med større
og mindre hendelser og i tillegg øves det jevnlig.
Til høsten skal Ringerike kommune
være med på en fullskala øvelse,
Øvelse Bjørn 2017, der kommunens
ansatte i flere tjenesteområder, Vestre
Viken, Sivilforsvaret, Politiet, Den Norske
Kirke og flere frivillige organisasjoner
deltar.
– Det man gjør ofte blir man god på,
derfor øver vi, kommenterer Sveinung
Homme, beredskapsansvarlig i Ringerike
kommune.
Øvelsen er en del av SAMØV i Buskerud, som holder øvelse annethvert år.
I 2015 var det øvelse på Kongsberg,
i 2013 på Flå og i år skal den være en
større enn noen gang, i Ringerike
kommune.
All forskning viser at øvelse er viktig,
og at det er tiden fram til øvelse som er
den viktigste arenaen for læring.
Strategisk øvelse
I all hovedsak vill øvelsen foregå innendørs, på strategisk og operasjonelt nivå,
med noen mindre taktiske øvelser ute
og går over tre dager. Det er spesielt

opprettelse av evakuerings- og pårørendesenter (EPS) som står på
agendaen. Flere andre scenarioer
skal det også trenes på.
– Etatene skal ikke kun samarbeide
eller samhandle, men må kunne samvirke,
under en reell situasjon. Det vil si at alle
er ansvarlig for at de andre også lykkes
i å nå felles mål – å redde liv – og ikke
jobbe i siloer. Dette er utrolig lærerikt
for oss også, sier Thrine T. Carlsen,
i Sivilforsvaret i Buskerud.
Hensikten med denne øvelsen er at
etater som jobber hver for seg til vanlig,
men som må samvirke under større
hendelser, blir kjent med hverandres
rutiner, får økt rolleforståelse og bedre
kommunikasjon ved en reell hendelse.
– Ett av suksesskriteriene ved
håndtering av hendelser er at aktørene
har felles situasjonsforståelse av
hendelsen. Derfor er det viktig at
de forskjellige etatene blir kjent med
hverandre gjennom øvelser, sier
Johanne Hågård, beredskapsansvarlig
i Nordre Buskerud.

RINGERIKE
KOMMUNE

Bli med
på laget

Vi trenger flere dyktige
folk som vil være med
å bygge og planlegge
framtidens Ringerike.
For ledige stillinger se:
www.ringeriksjobb.no

Foto: Sivilforsvaret Buskerud
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Foto: Gaute B. Iversen
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– Vi jobber for samme mål

– Vi trenger bredde og dybde i kulturtilbudet dersom Hønefoss skal bli
en attraktiv by å flytte til, mener Jonas Gythfeldt på Sørsida Grill & BBQ

Uteliv er kultur
Han er opptatt av at uteliv, restauranter og
små arrangementer også er viktige for å
skape et større kulturliv i Hønefoss.
– I dag har vi noen store aktører som
er dominerende i kulturlivet. Disse gjør en
fantastisk jobb og fortjener all den heder
og ære de får, men vi trenger mer enn det.
Vi trenger et ute- og kulturliv med større
variasjon, mener han.
Blant tilbudene han ønsker seg er
at lokaler og steder tas i bruk og at det
arrangeres mindre konserter med sjangere
for et mindre publikum, han vil ha mer
dans og teater, både som forestilling og
som fritidsaktivitet.

– Det er mye treningssentre og svette
kropper i byen på kveldstid, men ikke så
mye kultur å oppleve. Tilbudet i helgene er
bedre, men hverdagene må også gi folk
stimulans og spennende opplevelser, sier
Gythfeldt.
Flere arrangører
– Skal vi tiltrekke oss de folkene vi ønsker
skal bosette seg her, må vi også ha et
tilbud som de forventer. All ære til de som
har skapt de store kulturarrangementene i Hønefoss, men vi mangler de små
arrangørene som gir oss bredden og
dybden folk forventer i en mellomstor by.
Med befolkningsveksten vil nye innbyggere
forvente mer, og da må vi starte å skape
det miljøet nå, mener han.
Gythfeldt ønsker at kommunen tar
ansvar for å dyrke fram flere arrangører av
kulturarrangementer. Kunnskapen dagens
store arrangører har, særlig kultursenteret,
bør komme nye og mindre aktører til
gode. I tillegg foreslår han muligheten for
at mindre arrangører får økonomisk støtte
eller garantier til mindre arrangement.
– Jeg er stor fan av kultursenteret og
det de både arrangerer og får til. Men jeg
er ikke sikker på om det er de som skal
stå for den videre veksten i kulturtilbudet.
Kanskje får vi det beste og mest spennende tilbudet ved at vi dyrker fram flere
og mindre aktører slik at både kor, korps
og ildsjeler får kompetanse og trygghet til
å tørre å sette i gang, foreslår han.

– Vi er glade for at det er andre som engasjerer seg og ønsker å videreutvikle kulturlivet i Hønefoss, sier leder for Ringerike kultursenter,
Tage Hybertsen.

Han er redd for at nye aktører vil kunne
gå på et økonomisk tap fordi det er et lite
marked, og ønsker derfor en ordning hvor
kommunen kan stille med garanti om arrangementet går underskudd.
– Nye arrangører kommer til å gå på
noen smeller de ikke har økonomi til å tåle.
En garantiordning vil gjøre at flere tør å
forsøke seg på å arrangere, sier han.
Kollektivtilbud
Selv om det vil bli bygget flere sentrumsnære boliger vil de fleste bo utenfor
sentrum også i Hønefoss. Det betyr at
folk er er helt avhengig av kollektivtilbudet
dersom de skal ta en tur ut for å spise eller
gå på teater eller konsert.
– Vi trenger et kollektivtilbud som gjør
at folk kan komme seg hjem etter klokken
19. Hvis jentegjengen skal gå på konsert
og ta et glass vin, må de kunne komme
seg hjem uten at taxiregningen blir større
enn restaurantregningen, mener han.
Et bedre kollektivtilbud som kjører
senere på kvelden vil derfor være nødvendig for å skape liv i bysentrum også
på hverdagene.
– Dette handler ikke om at jeg skal øke
salget mitt mye, men om å skape en by
med de attraktive tilbudene som gjør at
folk ønsker å være her. Vi ønsker vel ikke
at vi skal være en by hvor folk bare sover.
Når Ringeriksbanen kommer konkurrerer
vi med Oslo sentrum, minner Gylthfeldt
om.

Kultursenteret har gjennom årene utviklet
et bredt repertoar på arrangement og
konserter. Nesten hver helg hele året er
det arrangementer, konserter eller forestillinger i kultursenteret.
– Vi er interessert i alt som kan skape
mer liv og arrangementer i Hønefoss.
Det er en utfordring at vi ikke har nok
scener som er ledig på ukedagene,
sier lederen for Ringerike kultursenter,
Tage Hybertsen.
I de ti årene kultursenteret har
eksistert har de hatt et langsiktig mål
om å skape mer aktivitet og kulturopplevelser for innbyggerne.
– Vi har et langsiktig mål med det
vi driver med, og vi ønsker oss flere
arrangementer i byen. Jeg er enig i at
det er behov for flere mindre scener
i Hønefoss. Steder hvor smalere kulturarrangementer kan holde til, sier han.
Hybertsen sier han godt kunne
tenke seg mer teater og dans, samt
flere konserter på hverdagene.
– Vi har ikke publikum for det brede
kulturlivet vi gjerne ønsker oss ennå.
Det er for lite folk, men skal vi få det til
må vi begynne nå. Og da må alle
aktørene i byen snakke sammen om
felles mål og ideer, sier han.

Foto: Ole Edvin Tangen

Da Sørsida Grill åpnet sommeren 2016
var det etter at Jonas Gythfeldt hadde lekt
med tanken og planlagt stedet i flere år.
Han har jobbet og bodd utenfor Ringerike
i mange år, men har i flere år vært involvert
i driften av General Hotell på Helgelandsmoen.
– Etableringen av Sørsida Grill & BBQ
er mitt forsøk på å bidra til å skape en
bedre by og fylle den med noe av det jeg
selv savner i Hønefoss. Tilbudet i byen
vår er bedre enn tidligere, men vi mangler
fortsatt bredde og dybde i tilbudet, sier
Gythfeldt.
Og fortsetter:
– Folk sjekker mer enn barnehager
og skole når de skal vurdere om de vil
etablere seg i Hønefoss, påpeker han.

Foto: Ann Kristin Støveren, Futuria

Byliv er kultur

Foto: Ringerike kommune

Foto: Gaute B. Iversen

Jonas Gythfelt i Sørsida Grill & BBQ ønsker seg
et bredt kulturliv i Hønefoss. – Folk som tenker
på å slå seg ned i Hønefoss vurderer mer enn
barnehager og skoler, sier han.
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Nattesøvnen
er levert av
Ringerike
kommune

bekymringene skal bli færre. Du skal ikke trenge å være redd for om brannvesenet kommer når du trenger det. De kommer!
Vi vil at barn og unge skal ha et godt sted å vokse opp og utvikle seg.
Vi er med og skaper et trygt miljø for ungdom, også når de løsriver seg
og kommer litt senere hjem enn det mor og far er komfortable med.
På samme måte passer vi på at våre eldre har det bra, enten de er hjemme
eller på institusjon. Like viktig er det at de pårørende kan føle seg trygge
og sikre på at vi gjør det vi skal.
Slapp av. Vi følger med. Sov godt.

ringerike.kommune.no

TankenBak.no TRIK.no

Livet har nok bekymringer. I Ringerike kommune jobber vi hardt for at dine

