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Medlem Dag Erik Henaug   

Medlem Kirsten Orebråten   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Inger Synnøve Kammerud   

Medlem Hilde Vollmerhaus FO  

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Magnus Herstad FO  

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Christine K. Granlund   

Medlem Anne Mari W. Ottesen   

Varamedlem Arnfinn J. Holten  Hilde Vollmerhaus 

Varamedlem Arnfinn Baksvær FO Dag Erik Henaug sak 173/16. 

Varamedlem Nanna Kristoffersen  Magnus Herstad 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

 Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjef: Marianne Mortensen,  

Magnar Ågotnes, Christine Myhre Bråthen, Gyrid Løvli og Gunn 

Edvardsen 

 

Merknader  Tertialrapport 2. tertial – informasjon ved rådmannen 

Behandlede saker Fra og med sak 170/16 

til og med sak  185/16 

 

 

Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet satt 

med følgende dagsorden. 

 

Deler av Sak 170/16 ble behandlet i lukket møte da de folkevalgte ble framlagt dokumentasjon 

som var unntatt offentlighet. Møtet ble åpnet for realitetsbehandling og vedtak. 

Nanna Kristoffersen tok sete fra sak 171/16. 

Sak 178/16 - Høyres forslag til uttalelse vedlegges protokollen. 

 

 

 

 



  

Side 2 av 25 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 Magnus Herstad   Kjell B. Hansen Hilde Vollmerhaus 

 

 

Møtesekretær 

 

Trude Svendsen Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

170/16 15/249   

 Hønen gård Avklaring med beboernes hjemkommuner om betalingsansvar 

 

 

171/16 14/2710   

 Revisjon av lokal forskrift for motorferdsel i Utmark  

 

 

172/16 15/1534   

 Massedeponier - Ringeriksbanen og E16  

 

 

173/16 15/4556   

 0605_405  detaljregulering for Tandberghøgda - oppstart av planarbeid  

 

 

174/16 15/8029   

 413 Lundveien - endring av reguleringsplan  

 

 

175/16 15/8928   

 E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen - kommunedelplan Fastsettelse av 

planprogram  

 

 

176/16 15/9001   

 Kommunal planstrategi 2016-2020 Endelig behandling 

 

 

177/16 16/351   

 Tilknytning til offentlig vann og avløpsnett Maks beløp ved tilknytning til 

offentlig vann og avløpsnett 

 

 

178/16 16/2145   

 Høring - Ny kommunelov NOU 2016:4  

 

 

179/16 16/3882   

 Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-

2021  
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180/16 16/3910   

 Høringssvar - endring av jordloven, konsesjonsloven og odelsloven  

 

 

181/16 16/4540   

 Tilstandsrapport grunnskolen 2016  

 

 

182/16 16/4571   

 Forslag til lovendringer relatert til "Primærhelsetjenestemeldingen" og 

"Oppgavemeldingen", høring  

 

 

183/16 16/4615   

 Felles strategisk kompetanseplan for kommunene Jevnaker, Hole og 

Ringerike  

 

 

184/16 16/4871   

 Barnehage- og skolebehovsanalyse 2016-2030  

 

 

185/16 14/995   

 Innspill fra Åsa vel til revisjon av kommuneplanens arealdel  
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170/16   

Hønen gård Avklaring med beboernes hjemkommuner om betalingsansvar 

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

«Formannskapet i Ringerike kommune tar rådmannens redegjørelse til orientering» 

 

Formannskapet holdes løpende orientert om sakens fremdrift 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Rådmannen forslo lukket behandling av brev fra Bergen kommune. 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til tilleggspunkt fra Hans-Petter Aasen (Sp): 

«Formannskapet holdes løpende orientert om sakens fremdrift» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag, samt Aasens forslag til tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

«Formannskapet i Ringerike kommune tar rådmannens redegjørelse til orientering» 
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171/16   

Revisjon av lokal forskrift for motorferdsel i Utmark  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Med hjemmel i lov om bruk av motorkjøretøy i utmark og vassdrag, §§ 4 og 5, samt 

småbåtlovens § 40, 4. ledd, fattes følgende vedtak som forslag til endringer i forskrift om 

motorferdsel i utmark og vassdrag, Ringerike kommune, Buskerud: 

   

1. § 2, 3 ledd endres til: «For Begna, Randselva, Sogna og Ådalselva er 5 knop største 

tillatte hastighet». «For Sogna oppstrøms Sørgefoss er det kun tillatt å benytte elektrisk 

motor.» 

2. § 2, nytt 4. ledd: « For Storelva er 5 knop motstrøms og 10 knop medstrøms største 

tillatte hastighet». 

3. § 2, nytt 5. ledd: «Hastigheter det refereres til i 3. og 4. ledd, er relative hastigheter i 

forhold til land. Det vil si en båts bevegelse i forhold til land, uavhengig av 

vannhastighet». 

4. § 2, nytt 6. ledd: «Ferdsel med vannscooter er forbudt i Ringerikes del av Steinsfjorden. 

For øvrige vann og vassdrag i Ringerike gjelder bestemmelsene i nasjonal forskrift om 

bruk av vannscooter og lignende».  

 

Endringene trer i kraft fra 01.01.2017. 

 

Rådmannen gis i oppdrag å gjøre regelverk og forskrift kjent gjennom oppslag i kommunens 

avis, og lett tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Rådmannen bes videre om å sende inn 

vedtak om endringer i lokal forskrift til Norsk Lovtidend for kunngjøring i Lovdata. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Behandling: 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i lov om bruk av motorkjøretøy i utmark og vassdrag, §§ 4 og 5, samt 

småbåtlovens § 40, 4. ledd, fattes følgende vedtak som forslag til endringer i forskrift om 

motorferdsel i utmark og vassdrag, Ringerike kommune, Buskerud: 

   

1. § 2, 3 ledd endres til: «For Begna, Randselva, Sogna og Ådalselva er 5 knop største 

tillatte hastighet». «For Sogna oppstrøms Sørgefoss er det kun tillatt å benytte elektrisk 

motor.» 
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2. § 2, nytt 4. ledd: « For Storelva er 5 knop motstrøms og 10 knop medstrøms største 

tillatte hastighet». 

3. § 2, nytt 5. ledd: «Hastigheter det refereres til i 3. og 4. ledd, er relative hastigheter i 

forhold til land. Det vil si en båts bevegelse i forhold til land, uavhengig av 

vannhastighet». 

4. § 2, nytt 6. ledd: «Ferdsel med vannscooter er forbudt i Ringerikes del av Steinsfjorden. 

For øvrige vann og vassdrag i Ringerike gjelder bestemmelsene i nasjonal forskrift om 

bruk av vannscooter og lignende».  

 

Endringene trer i kraft fra 01.01.2017. 

 

Rådmannen gis i oppdrag å gjøre regelverk og forskrift kjent gjennom oppslag i kommunens 

avis, og lett tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Rådmannen bes videre om å sende inn 

vedtak om endringer i lokal forskrift til Norsk Lovtidend for kunngjøring i Lovdata. 
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172/16   

Massedeponier - Ringeriksbanen og E16  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Vedlagt dokument datert 06.09.16 angående massedeponier tas til orientering. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

Vedlagt dokument datert 06.09.16 angående massedeponier tas til orientering. 
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173/16   

0605_405  detaljregulering for Tandberghøgda - oppstart av planarbeid  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_405 detaljregulering for Tanberghøgda. 

 

2. Veitrasé til Lisletta skal spilles inn og vurderes i kommuneplanens arealdel. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Ved punktvis avstemming ble pkt. 1 enstemmig vedtatt. 

Punkt 2 ble vedtatt mot en stemme (høyre). 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_405 detaljregulering for Tanberghøgda. 

 

2. Veitrasé til Lisletta skal spilles inn og vurderes i kommuneplanens arealdel. 
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174/16   

413 Lundveien - endring av reguleringsplan  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. 0605_413 Detaljregulering for Lundveien vedtas. 

 

2. Reguleringsplan 204-03 Lundveien (vedtatt 14.11.06) oppheves ved vedtak av 

reguleringsplan 413 Lundveien. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot en stemme (Frp), som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_413 Detaljregulering for Lundveien vedtas. 

 

2. Reguleringsplan 204-03 Lundveien (vedtatt 14.11.06) oppheves ved vedtak av 

reguleringsplan 413 Lundveien. 
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175/16   

E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen - kommunedelplan Fastsettelse av planprogram  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Planprogram for «Kommunedelplan E16 Eggemoen– Nymoen», datert:01.08.2016 fastsettes i 

henhold til plan og bygningsloven §11-13 med følgende tillegg i punkt 7.1. Lokalt 

utviklingsmønster: «Avgrensning av nødvendig areal utredes og kartfestes.» 

Hensikten med endringen er å avklare hvilke arealer som kan utvikles uten å komme i konflikt 

med veiprosjektet. 

. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Planprogram for «Kommunedelplan E16 Eggemoen– Nymoen», datert:01.08.2016 fastsettes i 

henhold til plan og bygningsloven §11-13 med følgende tillegg i punkt 7.1. Lokalt 

utviklingsmønster: «Avgrensning av nødvendig areal utredes og kartfestes.» 

Hensikten med endringen er å avklare hvilke arealer som kan utvikles uten å komme i konflikt 

med veiprosjektet. 

. 
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176/16   

Kommunal planstrategi 2016-2020 Endelig behandling 

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Kommunal planstrategi 2016 – 2020 for Ringerike vedtas. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunal planstrategi 2016 – 2020 for Ringerike vedtas. 
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177/16   

Tilknytning til offentlig vann og avløpsnett Maks beløp ved tilknytning til offentlig vann 

og avløpsnett 

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 
Saken ble trukket. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører har i samråd med rådmannen valgt å trekke denne saken. 

Årsaken er nye opplysninger og behov for kvalitetssikring av saksframlegg og forslag til 

vedtak. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 
1. Maksimalt kostnad for boligeiendommer som blir pålagt, eller som ønsker å knytte seg 

til kommunal vannforsyning og avløpsanlegg, begrenses til 2G (folketrygdens 

grunnbeløp x 2) pr bolig i forbindelse med hovedledningsprosjekter. 
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178/16   

Høring - Ny kommunelov NOU 2016:4  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Ringerike kommune støtter i hovedsak Kommunesektorens Organisasjon i sin høringsuttalelse 

om ny kommunelov, samt forslaget om etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige 

tvister mellom stat og kommune, og forslag til ny bestemmelse i kommuneloven § 10 b. 

 

Ringerike kommune gir følgende tilbakemelding på spørsmålene som stilles i debattgrunnlaget:  

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag fra Arnfinn Holten (Krf): 

Tilføyelse i avsnitt 1: 

«……. I hovedsak ……» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble stilt opp mot Holtens forslag om tilføyelse, Rådmannens 

forslag falt med to stemmer. 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune støtter Kommunesektorens Organisasjon i sin høringsuttalelse om ny 

kommunelov, samt forslaget om etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister 

mellom stat og kommune, og forslag til ny bestemmelse i kommuneloven § 10 b. 

 

Ringerike kommune gir følgende tilbakemelding på spørsmålene som stilles i debattgrunnlaget:  
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179/16   

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Saken sendes kommunestyret uten innstilling. 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Et samlet formannskap oversender saken uten innstilling til kommunestyret, da vedlegg i saken 

forelå for sent. 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

Saksframlegget med vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021. 
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180/16   

Høringssvar - endring av jordloven, konsesjonsloven og odelsloven  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Høringsbrev av 27.06.2016 fra Landbruks- og matdepartementet med forslag om 

endring av konsesjonsloven, jordloven og odelsloven tas til orientering. 

2. Ringerike kommune mener at eventuelle endringer som gjøres i jordloven, 

konsesjonsloven og odelsloven må være i tråd med de hensynene lovene skal ivareta, 

og ikke gi negative konsekvenser for mat/skogproduksjon, eierstruktur og rekruttering 

til landbruket. 

3. Det vises til saksfremlegget for nærmere tilbakemeldinger på konkrete punkter i 

endringsforslaget. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot tre stemmer (H) som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Høringsbrev av 27.06.2016 fra Landbruks- og matdepartementet med forslag om 

endring av konsesjonsloven, jordloven og odelsloven tas til orientering. 

2. Ringerike kommune mener at eventuelle endringer som gjøres i jordloven, 

konsesjonsloven og odelsloven må være i tråd med de hensynene lovene skal ivareta, 

og ikke gi negative konsekvenser for matproduksjon, eierstruktur og rekruttering til 

landbruket. 

3. Det vises til saksfremlegget for nærmere tilbakemeldinger på konkrete punkter i 

endringsforslaget. 
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181/16   

Tilstandsrapport grunnskolen 2016  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning. 
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182/16   

Forslag til lovendringer relatert til "Primærhelsetjenestemeldingen" og 

"Oppgavemeldingen", høring  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Forslaget til høringsuttalelse vedtas. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Forslaget til høringsuttalelse vedtas. 
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183/16   

Felles strategisk kompetanseplan for kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Forslag til felles Strategisk kompetanseplan for helse og omsorgstjenestene i Jevnaker-, Hole, - 

og Ringerike kommune vedtas. 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til felles Strategisk kompetanseplan for helse og omsorgstjenestene i Jevnaker-, Hole, - 

og Ringerike kommune vedtas. 
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184/16   

Barnehage- og skolebehovsanalyse 2016-2030  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Barnehage- og skolebehovsanalyse 2016 – 2030 legges til grunn for kommunens 

planleggingsarbeid. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Barnehage- og skolebehovsanalyse 2016 – 2030 tas til etterretning, og legges til grunn for  

kommunens planleggingsarbeid. 
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185/16   

Innspill fra Åsa vel til revisjon av kommuneplanens arealdel  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Saken ble utsatt. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

Inger Kammerud (H) foreslo utsettelsesvedtak. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Inger Kammeruds forslag om utsettelse ble vedtatt mot 5 stemmer (Sol, Frp, Sp, Krf). 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Innspillet fra Åsa vel tas med i det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel.  

 

I pågående revisjon av kommuneplanen anbefales det at de midtre områdene i og i nærheten av 

«Åsa torg» og «Åsa gata» vurderes inn i arealdelen i samråd med aktuelle grunneiere. 

 

Prinsippene for effektiv arealdisponering, vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel 2025-2030, 

skal følges. 

 

Øvrige utviklingsmuligheter spilles inn til en neste revisjon av kommuneplanen.  
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Høringssvar til ny kommunelov Ringerike Høyre 20.9.16. 

 

Spørsmål 1: Hvordan bør lovfesting av prinsippene av forholdet mellom stat og 

kommune utformes? 

RH mener det kommunale selvstyret skal ha en tydelig rettslig forankring i kommuneloven.  

Det gjelder både hovedinnholdet i selvstyret, rammene for selvstyret og enkelte prinsipper for 

hvordan nasjonale myndigheter skal forholde seg til det kommunale selvstyret og motvirke en 

utvikling med mer detaljert statlig styring. 

 

Spørsmål 2: Bør folkevalgte organer være uttømmende regulert i kommuneloven, eller 

bør kommunestyret kunne opprette andre folkevalgte organer enn de som er omtalt i 

lov?  

Bør kommunestyret ha anledning til å delegere myndighet til å opprette utvalg til for 

eksempel formannskapet?  

Bør formannskapet kunne opprette arbeidsutvalg, på samme måte som utvalgene kan 

det?  Bør arbeidsutvalg kunne bestå av andre enn utvalgets egne medlemmer? 

Bør kommunestyret ha adgang til å velge ansatte som medlemmer av felles folkevalgt 

nemnd i vertskommunesamarbeid?   

RH mener kommunestyret innenfor visse rammer skal ha frihet til å organisere de 

underordnede valgte organene slik de selv finner hensiktsmessig og ønskelig. Samtidig mener 

vi det er viktig at det er noen felles rammer og grunnleggende forutsetninger for hvordan disse 

organene skal være. Dette for å sikre forutsigbarhet, likhet og gjenkjennelighet mellom 

kommuner og at visse grunnleggende prinsipper følges.  

De foreslåtte forenklingene av regelverket for komiteer og faste utvalg støtte. 

 

Spørsmål 3: Bør kommuneloven åpne for direkte valg av og utvidet myndighet til 

ordfører  

RH støtter forslaget som gir økt handlefrihet til kommunestyrene og mulighet for å gi 

innbyggerne større påvirkning ved valg av ordfører. Det kollektivet ansvaret kommunestyret 

har når det gjelder politisk styring av kommunen på lokalt plan må ivaretas. Utvidet mandat til 

ordfører støttes ikke. 

 

Spørsmål 4: Skal ordfører kunne suspenderes eller fratas vervet, og bør i så fall ordfører 

og varaordfører behandles likt?     

Skal en ordfører eller varaordfører fratas vervet, må det være tydelige regler med hensyn til hva 

som skal vektlegges ved vurderingen.  Dersom en ordfører som suspenderes skal ha krav på 

tapt arbeidsfortjeneste, vil det tilsi like regler som for ansatte som suspenderes. 

 

Spørsmål 5: Bør krav til kjønnsbalanse også knyttes til sammensetningen av organet 

som helhet, og ikke bare til det enkelte listeforslag, og bør i så fall kandidatene fra det 

underrepresenterte kjønn rykke opp fra den listen som har fått flest stemmer eller 

færrest stemmer?   

RH mener et absolutt krav til kjønnsbalanse for utvalg som helhet ved forholdstallsvalg kan få 

negative effekter for samarbeidsklima mellom partier/partigrupper i kommunestyret, fordi det 

kan åpne for at ett parti/partigruppes valgte representant(er) bestemmes av hvem som velges 

fra andre lister. I tillegg vil en slik regel ytterligere komplisere gjennomføringen av valg av 

folkevalgte organer etter forholdstallsprinsippet. Gitt at krav til kjønnsbalanse settes til utvalget 

som helhet, kan en variant av flertallets forslag være at kandidater fra det underrepresenterte 

kjønnet skal rykke opp fra den listen som har fått færrest stemmer. En slik liste vil ha færre 
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stemmer bak seg i valget, og det kan argumenteres for at dette er en noe mindre inngripen i det 

lokale demokratiet. 

 

Spørsmål 6: Er regelverket om parlamentarisme godt utformet? 

RH mener de foreslåtte endringene vil bidra til en sterkere forankring i kommunestyret for å 

innføre parlamentarisme og styrke kommunestyret og opposisjonen. RH vil bevare muligheten 

for å ha parlamentarisk styreform som alternativ til formannskapsmodellen, men stille strengere 

krav for å kunne innføre parlamentarisme. Formannskapsmodellen bør fortsatt være 

hovedmodellen. 

   

Spørsmål 7: Bidrar lovforslaget til en tilfredsstillende klargjøring av folkevalgtes 

innsynsrett og taushetsplikt?  

RH støtter forslaget om å utvide de folkevalgte organenes rett til innsyn i administrasjonens 

dokumenter og innebærer at et folkevalgt organ på visse vilkår har en utvidet rett til innsyn i 

administrasjonens saksdokumenter. De bør kun ha innsynsrett i dokumenter som organet selv 

har til behandling, eller dokumenter i andre saker som er nødvendig for å få belyst en sak 

organet selv har til behandling. Den enkelte folkevalgtes innsynsrett vil følge av de generelle 

reglene i offentlighetsloven og må behandles etter dette regelverket. RH mener det er viktig at 

opplysninger som er underlagt taushetsplikt, ikke blir spredt mer enn absolutt nødvendig, For 

opplysninger som er taushetsbelagte eller unntatt offentlighet, følger det da med en 

taushetsplikt for de folkevalgte. Kommunestyret vil kunne vedta at dokumenter som 

administrasjonen har unntatt offentlighet, likevel skal være offentlige. I slike tilfeller vil de 

folkevalgte ikke ha taushetsplikt om opplysningene i dokumentene. 

 

Spørsmål 8: Bør kommunestyret har adgang til å fastsette andre saksbehandlingsregler, 

inklusive regler om åpenhet for et organ enn det som følger av loven?  Er det behov for 

en hjemmel for å kunne lukke møter hvor kommunen mottar informasjon fra 

kommunens advokat? Bør det være adgang til å sladde sakslister og møteprotokoller ved 

slike møter? Er det andre tilfeller hvor kommunen eventuelt kan ha behov for å sladde 

sakslister og møteprotokoll? Bør det være adgang til å lukke møter i en innledende fase 

av saksbehandlingen hvor folkevalgte har behov for orientering/opplæring i en konkret 

sak?   

RH mener dagens regler om møteoffentlighet i hovedsak fungerer bra, og at de ulike hensyn 

avveies på en god måte. RH støtter at et folkevalgt organ kan lukke møter hvor kommunen 

mottar informasjon fra kommunens advokat og hvor det er forhold ved saken som tilsier at det 

er grunn for det.  Utvalget foreslår at folkevalgte organer kan unnta fra offentlighet saksliste 

og møteprotokoll fra medarbeidersamtaler med rådmannen og i tilfeller hvor folkevalgte 

organer ut fra personsensitive forhold kan ha behov for å sladde sakslister og møteprotokoller. 

En innføring av adgang til å lukke møter i folkevalgte organer i en innledende fase av 

saksbehandlingen hvor folkevalgte har behov for orientering/opplæring støttes ikke. 

 

Spørsmål 9: Bør en kommune fortsatt kunne overlate oppgaver også av prinsipiell 

karakter til et selskap?   

RH mener gjeldende rett bør videreføres. Kommunen bør kunne overlate 

fullmaktsrepresentasjon  

til ordfører eller annen folkevalgt også i en annen kommune. Dette vil samsvare med 

aksjelovens regler og stille en kommune mer på lik linje med private aksjeeiere 
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Spørsmål 10: Virker utvalgets forslag til utvidet informasjonsplikt rimelig?     

Undersøkelser viser at spesielt åpenhet, informasjon og innsyn oppleves som viktig for 

tilfredsheten med den lokaldemokratiske styringen. RH mener forslaget gir tilstrekkelig frihet 

til å vurdere nærmere, ut fra lokale behov og tilgjengelige ressurser, hvilke konkrete forhold 

det skal informeres om, hvor mye det skal informeres, hvordan det skal informeres og til hvem.  

  

Spørsmål 11: Er terskelen for innbyggerforslag for høy?   Er utvalgets forslag om 

folkeavstemming dekkende? Bør det være en generalbestemmelse om 

innbyggerdeltakelse? Bør det lovfestes medvirkningsordninger for innbyggerne generelt 

eller særskilte grupper? Bør slike medvirkningsordninger i tilfelle reguleres som 

folkevalgte organer eller som innbyggerdeltakelse?   

Antallet kanaler for innbyggerdeltakelse synes å bety lite i både små og store kommuner for 

vurdering av lokaldemokratiet. Det som betyr noe er hvordan kanalene brukes – at de brukes 

aktivt og at innspill som kommer gjennom disse kanalene brukes inn i beslutningsprosesser. RH 

mener derfor at kommunestyrene bør ha stor handlefrihet på området. RH støtter ikke 

lovforslaget som omfatter innbyggerforslag og folkeavstemming.   

 

Spørsmål 12: Bidrar presiseringene i lovforslaget i tilstrekkelig grad til en tydeliggjøring 

av folkevalgte og administrasjonens ulike roller? Hva bør være tittelen på øverste 

administrative leder?  

RH mener en tydelig avklaring av roller, samt aksept og respekt for disse, er viktig for å skape 

et godt samspill. Den øverste tittelen på den administrative leder bør fortsatt være rådmann. 

 

Spørsmål 13: Bør kommunene få plikt til å avlegge konsernregnskap når 

tjenesteproduksjon er lagt til hel- eller deleide virksomheter utenfor kommunen som 

juridisk enhet?  

RH mener kommuneloven skal legge et godt grunnlag for en økonomiforvaltning som bygger 

opp under selvstyret og den lokale handlefriheten.  Et konsernregnskap vil gi kommunestyrene 

en samlet oversikt over virksomheten, også den som drives utenfor kommunen. 

 

Spørsmål 14: Er det behov for en adgang til lånefinansiering av investeringer i 

selskaper?   

RH støtter at dagens prinsipper for låneopptak for videre utlån videreføres.  

Ny metode for beregning av minimumsavdrag på lån er en forbedring sammenlignet med 

dagens modell hvor minimumsavdragene kan være så lave at restgjelden for en investering over 

tid er høyere enn bokført verdi av investeringen.   

 

Spørsmål 15: Bør kommunestyremedlemmer og medlemmer i toppledergruppen ikke 

lenger ha adgang til å velges til styret i kommunale foretak?     

RH mener forslaget betyr at kommunen får mindre handlingsrom enn eiere av et aksjeselskap. 

Aksjeloven hindrer ikke eier i å sitte i styret. Dette innebærer også en innskrenkning av det 

kommunale selvstyret som foreslås lovfestet i formålsparagrafen (§ 1). Et alternativ kan være å 

innføre habilitetsbestemmelser slik utvalget selv er inne på. Dette bør vurderes.   
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Spørsmål 16: Er det riktig å stille krav om representantskap som forutsetter at alle 

deltagerne er representert?  Bør begrepet interkommunalt samarbeid erstattes med 

begrepet kommunesamarbeid?  

RH støtter at begrepet interkommunalt samarbeid erstattes med f.eks. kommunesamarbeid.   

RH mener det må være opp til deltagerne å bestemme både styrets sammensetning og 

størrelse.. Hvorvidt alle må være representert i samarbeidsorganet bør være opp til deltagerne å 

bestemme og kan være avhengig av type oppgaver som ønskes løst.  Et styre der kommunene 

selv bestemmer antall og hvem som skal sitte i styret slik som i dag, bør være tilstrekkelig.  

   

Spørsmål 17: Bør minimumskravet øke fra tre til fem medlemmer, og bør det lovfestes at 

mer enn ett kommunestyremedlem sitter i kontrollutvalget?  

Egenkontrollen er viktig for den folkevalgte styringen av kommunen og for å forebygge 

misligheter og styrke tilliten til kommunene både blant innbyggerne og hos nasjonale 

myndigheter.  Minimumskravet bør derfor øke til fem medlemmer. En lovfesting av mer enn et 

kommunestyremedlem i kontrollutvalget støttes ikke. 

 

Spørsmål 18: Bør adgangen til å inngå avtale med annen revisor oppheves?   

RH mener at adgangen til å konkurranse utsette kommunal revisjon videreføres (§ 24-1). 

RH støtter tiltak som å styrke den folkevalgte kontrollen med økonomiforvaltningen og at 

kommunestyret skal vedta en plan for hver valgperiode etter innstilling fra kontrollutvalget om 

hvilke områder som skal/bør undergis forvaltningsrevisjoner, basert på risiko- og 

vesentlighetsvurdering, framfor at det stilles krav om årlige forvaltningsrevisjoner 

RH støtter at kommunestyrets ansvar og plikter på dette område presiseres i kommuneloven 

 

Spørsmål 19: Er bestemmelsene om internkontroll i kommuneloven til erstatning for 

internkontrollreglene i særlovene godt nok utformet?  

Bør det stilles krav om at rapporteringen til kommunestyret og fylkestinget om 

internkontroll og tilsyn gjøres i årsberetningen?   

RH støtter forslaget om et mer samordnet regelverk om internkontrollen, samlet i 

kommuneloven til erstatning for særlovene og med mindre detalj- rikdom enn dagens 

regelverk.  Det bør stilles krav til rapportering i kommunes årsberetning. 

 

Spørsmål 20: Bør kommuneloven inneholde en bestemmelse om gjennomføring av 

kommunalt tilsyn? I tilfelle: Er prinsippene om likebehandling, uavhengighet og 

dokumentasjon gode?     

RH støtter forslagene om å videreføre lovlighetstilsyn. Det må legges godt til rette for god 

dialog og samordning med tilsynsmyndigheter. Prinsippene om likebehandling, uavhengighet 

og dokumentasjon synes godt ivaretatt. 

 

Spørsmål 21: Bør det innføres en terskel for hva fylkesmannen kan kreve av 

dokumentasjon og meldinger i forbindelse med tilsyn?  

RH mener der bør vurderes nærmere om det bør settes en terskel for hva fylkesmannen kan 

kreve av opplysninger i forbindelse med tilsyn. 

 

Ringerike Høyre 20.6.16. 

Runar Johansen, gruppeleder. 
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