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RINGERIKE KOMMUNE

7/16
Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 15.11.2016
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Følgende referatsaker ble enstemmig tatt til orientering:
15/249-63 Unntatt off. §13
Hønen gård Avklaring med beboernes hjemkommuner om betalingsansvar.
16/413-3 Buskerud kommunerevisjon IKS
Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om rutiner for finansforvaltningen.

REFERATSAKER
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
Sak 15/249-63 ble behandlet i lukket møte, jfr off. § 13
Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering
Fyll inn behandlingen av saken over

205/16
Årsbudsjett 2017 - Handlingsprogram 2017 - 2020
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Formannskapets forslag til vedtak støttes med følgende endringer:
Forslag fra samarbeidspartiene vedrørende årsbudsjett 2017 og handlingsprogram 20172020
1. Det bevilges kr 1 000 000 til rehabiitering av lysløype/tursti på Nes. Det bevilges kr 650 000 til
etablering av motorikkbane ved Nes skole. Midlene finansieres ved å redusere investering Nes
skole.
2. Investeringer:

A 3.5.2.5Utbygging Hov alle omsorgsboliger reduseres med kr 13, 5 mill.
B

3.6.2.11Foreslått investering på 5 mill.kr i 2017 i Storgt 21 (Regnbuen) utgår nå og beløpet
avsettes til «reserve investeringer» som det bl.a. delvis kan brukes midler fra til utbedringer
av Riddergården.

Verbal forslag:
3. Kommunestyret ber rådmann frem til strategikonferansen i 2017 gjøre en
risiko/konsekvensutreddnng i forhold til de investeringer, låneopptak som er foreslått i
handlingsplan fra 2018 til 2020. Kommunestyret ønsker med dette en bedre oversikt over
hva disse låneopptakene har av innvirkning på driftsbudsjett i de samme årene, det samme
er hva som er konsekvensen av å utsette dette.
4. Kommunestyret ber rådmannen finne midler for å følge opp kommunestyrets vedtak om
prosjektering av Haugsbygd Arena.

5. Vi ber rådmannen legge frem en sak for å se på mulighetene for å kunne realisere et
nytt terapibasseng ved Ringeriksbadet i henhold til tidligere planer.
Ringeriksbadet er mye benyttet og er til tider fult, dette gjør at behov for en utvidelse
med et terapibasseng aktuelt for å bedre kunne ivareta satsningen på forebyggende
helsearbeid og rehabilitering.
Det varme vannet gjør terapibasseng spesielt godt egnet for babysvømming,
svømmeopplæring og terapitrening for folk med leddsykdommer og for eldre.
6. .Barn i familier med inntekt under 4 G (ca kr 360 000) (økt fra 3 G) kan søke friplass. Dette
utredes sammen med likemannskortet.
7. Det utarbeides en egen kulturarvstrategi i løpet av 2017.
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8.

Kommunens plan for klimatiltak («Det grønne skiftet») må konkretiseres i form av en
utredning i løpet av 2017.

9. Det utredes hvorvidt det er behov for flere læringplasser i kommunal virksomhet for å
støtte opp om de aktuelle fagene.

10. Det er viktig at kommunen støtter aktivt opp om Karrieresenteret for å medvirke til at
folk får dokumentasjon på sin kompetanse og kan skaffe seg nødvendig
tilleggskompetanse for det yrke de kvalifiserer seg for. Det er viktig at kommunen også
hjelper flyktninger på denne måten.
11. Rådmannen bes fremme en egen sak som presenterer avlastningstjenestene for
funksjonshemmede barn og hvor det vurderes om dette bør styrkes og utvides. Det er
svært viktig både for barna og foreldrene at det er gode ordninger på dette området.
12. Rådmannen bes gi en orientering om prosjektet «Ungdomstrinn i utvikling» og hvordan
man vil jobbe framover for å gjøre ungdomsskolen mer tilrettelagt for elever som er
mer praktisk enn teoretisk anlagt, slik at mestring og trivsel i ungdomsskolen øker.
13. Rådmannen bes gi en orientering om prosjektet «Korps i skolen» og hvordan dette kan
utvides og videreføres, samt hvordan samarbeidet og støtten til skolekorpsene er.
14. Rådmannen bes gi en redegjørelse om hvordan driften av Røsholmstranda gjennomføres
ut fra gjeldende avtale med Røde Kors.
15. Det er opplyst at det er ca 500 personer som har sosialhjelp som hovedinntekt i
Ringerike kommune. Det betyr at disse ikke lenger har tilskudd fra NAVs statlige
ordninger. Det er viktig at kommunen har gode hjelpeordninger for disse og at de
hjelpes til en situasjon der de igjen kan få hjelp av NAVs statlige ordninger og komme i
utdanning/omskolering og arbeid. I dette arbeidet bør også kommunens
arbeidstreningsbedrift Menova og andre ideelle arbeidstreningsbedrifter på Ringerike
brukes. Det vises i denne sammenheng til vedtak i egen sak om «arbeid og aktivitet –
utfordringer i en ny tid».
16. Gjennomføring av aktivitetsplikt for de som mottar sosialhjelp skal skje på en slik måte
at mottakerne opplever å bli møtt på en god måte.
17. Bevilgningen på kr 250 000 pr. år som er gitt de siste årene til vedlikehold/rydding
videreføres i budsjettperioden.

Betalingsreglementet:
P.k.t. 6.1:
Formannskapet ber rådmannen utrede en sak ang. å øke tilkoblingsavgiften på vann/kloakk. Hva
vil dette ha av konsekvenser for den årlige avgiften i årene framover.
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P.k.t 4.3
Hall-leie Ringerkshallen
Hallflate, lag opp til 19 år kr 200,(over 19 år kr 400,- som foreslått)

Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
Det ble levert inn 4 forslag/pakker
Pakke 1:
Arnfinn Holten (Krf) la fram følgende forslag p.v.a. Ap, H, Krf og V:
Forslag fra samarbeidspartiene vedrørende årsbudsjett 2017 og handlingsprogram 20172020
1. Det bevilges kr 1 000 000 til rehabiitering av lysløype/tursti på Nes. Det bevilges kr 650 000 til
etablering av motorikkbane ved Nes skole. Midlene finansieres ved å redusere investering Nes
skole.
2. Investeringer:

A 3.5.2.5Utbygging Hov alle omsorgsboliger reduseres med kr 13, 5 mill.
B
3.6.2.11Foreslått investering på 5 mill.kr i 2017 i Storgt 21 (Regnbuen) utgår nå og
beløpet avsettes til «reserve investeringer» som det bl.a. delvis kan brukes midler fra til
utbedringer av Riddergården.
Verbal forslag:
3. Kommunestyret ber rådmann frem til strategikonferansen i 2017 gjøre en
risiko/konsekvensutreddnng i forhold til de investeringer, låneopptak som er foreslått i
handlingsplan fra 2018 til 2020. Kommunestyret ønsker med dette en bedre oversikt over
hva disse låneopptakene har av innvirkning på driftsbudsjett i de samme årene, det samme
er hva som er konsekvensen av å utsette dette.
4. Kommunestyret ber rådmannen finne midler for å følge opp kommunestyrets vedtak om
prosjektering av Haugsbygd Arena.

5. Vi ber rådmannen legge frem en sak for å se på mulighetene for å kunne realisere et
nytt terapibasseng ved Ringeriksbadet i henhold til tidligere planer.
Ringeriksbadet er mye benyttet og er til tider fult, dette gjør at behov for en utvidelse
med et terapibasseng aktuelt for å bedre kunne ivareta satsningen på forebyggende
helsearbeid og rehabilitering.
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Det varme vannet gjør terapibasseng spesielt godt egnet for babysvømming,
svømmeopplæring og terapitrening for folk med leddsykdommer og for eldre.
6. .Barn i familier med inntekt under 4 G (ca kr 360 000) (økt fra 3 G) kan søke friplass. Dette
utredes sammen med likemannskortet.
7. Det utarbeides en egen kulturarvstrategi i løpet av 2017.
8.

Kommunens plan for klimatiltak («Det grønne skiftet») må konkretiseres i form av en
utredning i løpet av 2017.

9. Det utredes hvorvidt det er behov for flere læringplasser i kommunal virksomhet for å
støtte opp om de aktuelle fagene.

10. Det er viktig at kommunen støtter aktivt opp om Karrieresenteret for å medvirke til at
folk får dokumentasjon på sin kompetanse og kan skaffe seg nødvendig
tilleggskompetanse for det yrke de kvalifiserer seg for. Det er viktig at kommunen også
hjelper flyktninger på denne måten.
11. Rådmannen bes fremme en egen sak som presenterer avlastningstjenestene for
funksjonshemmede barn og hvor det vurderes om dette bør styrkes og utvides. Det er
svært viktig både for barna og foreldrene at det er gode ordninger på dette området.
12. Rådmannen bes gi en orientering om prosjektet «Ungdomstrinn i utvikling» og hvordan
man vil jobbe framover for å gjøre ungdomsskolen mer tilrettelagt for elever som er
mer praktisk enn teoretisk anlagt, slik at mestring og trivsel i ungdomsskolen øker.
13. Rådmannen bes gi en orientering om prosjektet «Korps i skolen» og hvordan dette kan
utvides og videreføres, samt hvordan samarbeidet og støtten til skolekorpsene er.
14. Rådmannen bes gi en redegjørelse om hvordan driften av Røsholmstranda gjennomføres
ut fra gjeldende avtale med Røde Kors.
15. Det er opplyst at det er ca 500 personer som har sosialhjelp som hovedinntekt i
Ringerike kommune. Det betyr at disse ikke lenger har tilskudd fra NAVs statlige
ordninger. Det er viktig at kommunen har gode hjelpeordninger for disse og at de
hjelpes til en situasjon der de igjen kan få hjelp av NAVs statlige ordninger og komme i
utdanning/omskolering og arbeid. I dette arbeidet bør også kommunens
arbeidstreningsbedrift Menova og andre ideelle arbeidstreningsbedrifter på Ringerike
brukes. Det vises i denne sammenheng til vedtak i egen sak om «arbeid og aktivitet –
utfordringer i en ny tid».
16. Gjennomføring av aktivitetsplikt for de som mottar sosialhjelp skal skje på en slik måte
at mottakerne opplever å bli møtt på en god måte.
17. Bevilgningen på kr 250 000 pr. år som er gitt de siste årene til vedlikehold/rydding
videreføres i budsjettperioden.
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Betalingsreglementet:
P.k.t. 6.1:
Formannskapet ber rådmannen utrede en sak ang. å øke tilkoblingsavgiften på vann/kloakk. Hva
vil dette ha av konsekvenser for den årlige avgiften i årene framover.

P.k.t 4.3
Hall-leie Ringerkshallen
Hallflate, lag opp til 19 år kr 200,(over 19 år kr 400,- som foreslått)
Pakke 2:
Hans-Peter Aasen (Sp) la fram følgende forslag:
I rådmannens forslag til handlingsprogram 2017-2010 og årsbudsjett 2017 gjøres følgende
endringer:
Helse- og omsorg
-

Økt ramme (redusert krav til effektivisering)
Det etableres et omsorgsombud

5 mill
0,5 mill

Oppvekst
-

Økt ramme (redusert krav til effektivisering innen skole)
Økt ramme barnehager (redusert krav til effektivisering)

2 mill
0,5 mill

Teknisk
-

Økt ramme – arbeidet med byplan

1,5 mill

Økt støtte til lag- og foreninger

1 mill

Annet:
-

Inndekning
- Redusert overskudd
- Redusert ramme folkevalgte (ingen endringer i godtgjørelser)
- Effektivisering eiendomsforvaltningen
- Reduksjons administrasjon og fellestjenester
- Ringerikskjøkken – økt inntjening ved salg til eksterne
- Reduksjon kjøp av tjenester

6 mill
1 mill
1 mill
1 mill
0,5 mill
1 mill
Side 10 av 38

Endringer investeringsbudsjettet
-

Investering ny skole Benterud tas ut av investeringsbudsjettet for 2017
Økt bevilgning større renovering av skolebygg 2017
20 mill
Sprinkelanlegg og vedlikehold Riddergåren tas inn i 2017
5 mill
Nytt skolebygg Nes skole i 2017 1 mill, 2018 11 mill

Verbale føringer:
- Rådmannen igangsetter et arbeid med å desentralisere kommunale (kontor)
arbeidsplasser, ved å kartlegge muligheten for å flytte enheter ut av Hønefoss til
etablerte tettsteder.
- Rådmannen har en helhetlig gjennomgang av kommunens leide arealer (kontorlokaler),
med henblikk på å redusere kostander.
- Rådmannen gis i oppgave å utrede kostander ved utbygging av Hønefoss skole
- Rådmannen fremmer før april 2016 sak om mandat og arbeidsoppgaver til nytt
omsorgsombud

Hans-Petter Aasen
Sp

Anne Mari Ottesen
Sp

Pakke 3:
Magnus Herstad (Frp) la fram følgende forslag:
Budsjettendringer 2017
3.5 Ingen effektiviseringstiltak
3.5 Konkurranseutsetting 50 sykehjemsplasser
3.8: Ingen heltids-varaordfører
4.1: Kulturmidler HOK
2.2.3: Reduksjon eiendomsskatt 1 ‰

8.348.000,-5.000.000,- (halvårseffekt)*
-900.000,60.000,- (økning fra 240.000 til 300.000)
10.000.000,-

Sum endringer jf. Rådmannens budsjettforslag 12.508.000,Avsettes disposisjonsfond
33.492.000,* Helårseffekt kr 10.000.000,Ringerike FrP
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Pakke 4:
Axel Sjøberg (SV) la fram følgende forslag:

Årsbudsjett 2017 – Handlingsprogram 2017-2020
1 Driftsbudsjettet for 2017 vedtas som vist i hovedoversikt 1A og 1B med en netto
totalramme til drift på 1.470,2 mill. kroner, netto avsetninger på 32,5 mill. kroner
og et resultat lik 0 kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr.
Budsjettoversikt 1B. Rammene gis som netto utgiftsramme i tråd med
kommunens økonomireglement.
Skjema 1A - driftsregnskap
Rådmann Ringerike SV forslag til budsjett
2017
2017
2018 2019 2020
-739,0

-739,0

-744,0

-751,0

-760,0

-54,2

-63,4

-63,4

-63,4

-63,4

Sum skatteinntekter

-793,2

-802,4

-807,4

-814,4

-823,4

Ordinært rammetilskudd

-756,4

-756,4

-756,4

-756,4

-756,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-756,4

-756,4

-756,4

-756,4

-756,4

-25,4

-25,4

-27,4

-31,5

-31,6

-1 584,2 -1 591,2

-1 602,3

-1 611,4

Skatt på formue og inntekt
Eiendomsskatt

Merverdiavgiftskompensasjon drift

Sum rammetilskudd og mvakompensasjon
Andre generelle tilskudd og salgsinntekter
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

-1 575,0
-3,2
-5,0

-3,2
-5,0

-3,2
-5,0

-3,2
-5,0

-3,2
-5,0

-18,3
-0,1

-18,3
-0,1

-20,0
-0,1

-20,0
-0,1

-20,0
-0,1

-3,3

-3,3

-3,3

-3,5

-3,7

-29,9

-29,9

-31,6

-31,8

-32,0

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter

36,0

36,0

47,0

47,0

47,0

Startlån - renteutgifter

4,5
70,4

4,5
70,4

4,8
100,4

5,0
110,4

5,3
112,4

110,9

110,9

152,2

162,4

164,7

SUM NETTO FINANSINNTEKTER / UTGIFTER

81,0

81,0

120,6

130,6

132,7

Dekning av tidligere års regnskm merforbruk

0,0
0,0
0,0
40,0

0,0
0,0
0,0
32,5

0,0
0,0
0,0
5,9

0,0
0,0
0,0
7,0

0,0
0,0
0,0
13,0

Bruk av bundne avsetninger

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

SUM NETTO AVSETNINGER

40,0

32,5

5,9

7,0

13,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Renteinntekter
Gevinst finansielle instrumenter (Fossefondet)
Utbytte fra Ringeriks-Kraft AS
Mottatte avdrag utlån (boligstiftelsen)
Startlån - mottatte renter

Sum finansinntekter

Avdrag på lån
Sum finansutgifter

Bruk av tidligere års regnskapskm mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Avsetning til disposisjonsfond (netto)
Avsetning budne driftsfond (netto)

Overført fra drift til investeringsregnskapet
SUM til FORDELING DRIFT

-1 453,5

-1 470,2 -1 464,2

-1 464,2

-1 465,2

Fordelt på enhetene i følge skjema 1B

-1 453,5

-1 470,2 -1 464,2

-1 464,2

-1 465,2
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merforbruk/mindreforbruk

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Skjema 1B Driftsregnskapet
Folkevalgte og revisjon
Administrasjon og fellestjenester
Barnehage
Grunnskole
Spesielle tiltak barn og unge
Kulturtjenesten
Helse og omsorg
Samfunn
Avsetninger, overføringer
Rammeområde - nettoutgifter

Rådmann
2017
9,9
96,3
185,4
285,8
161,5
23,6
589,8
107,3
-6,2
1 453,4

Ringerike Sv Budsjettforslag
2017
2018
2019
2020
9,8
9,8
9,8
9,8
95,2
95,2
95,2
95,0
186,5 186,5 186,5 186,5
289,5 289,5 289,5 289,5
163,4 163,4 163,4 163,4
23,9
23,9
23,9
23,9
598,1 598,1 598,1 598,1
110,0 110,0 110,0 110,0
-6,2
-12,2 -12,2 -11,0
1 470,2 1 464,2 1 464,2 1 465,2

2 Det avsettes 32,5 mill. kroner til disposisjonsfondet i 2017
3 Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet
i henhold til administrativ lederstruktur.
4 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte reguleringspremie til Kommunal
Landspensjonskasse til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.
5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst, inntil 22 mill.
kroner, til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2017 er
kjent.
6 Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 611,2 mill. kroner
fordelt med 312,2 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 299 mill. kroner
på rentable investeringer for 2017.
7 For finansiering av investeringsbudsjettet 2017 gjøres følgende låneopptak:
 Låneopptak investeringer inntil 543,8 mill. kroner, herav 299 mill. kroner til
rentable investeringer.
 Avdragstid settes slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.
 Serielån
8 Det gjennomføres låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35 mill. kroner9 Trekkrettighet på kommunens driftskonto reduseres fra 150 mill. kroner til 100 mill.
kroner i 2017
10 Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,8 %
11 Eiendomsskatt økes med 2 promille for næringseiendommer og fastsettes som i 2016
for bolig og fritidseiendommer.
12 Betalingsreglementet2017 vedtas med følgende endringer
 6.3 Parkering, hvor avgift per time i indre sone økes til kr 25 for første time, kr
35 for andre time og kr 50 for timer utover dette til maks parkeringstid. For
ytre sone setes timepris til kr 25 og kr 60 for døgnpris. «Merinntekter» fra
parkeringsavgift settes i helhet av til prøveprosjekt med billigere pris på
dagens «bybuss» - rute 228. Det er ønskelig å tilby en mulighet for å kjøpe
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enkeltreise og dagskort på nett – med prisantydning kr 10 for enkelt reise og
kr 20 for dagskort
 7 Eiendomsskatt, endres promillegrense på næring til 7 promille
 Under pkt. 10 Miljø- og arealforvaltning vil det for alle søknader m.m. for
nybygg i kommunen gis et fratrekk på vedtatte gebyrer inntil 50 % der
utbygger kan dokumentere at nybygg er bygget som miljøvennlig hus (passiv
hus, 0-utslipp o.lign.)

For Ringerike SV
Axel Sjøberg

Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Pakkevis avstemming:
Pakke 1 – forslag fra Arnfinn Holten p.v.a flertallspartiene ble vedtatt mot 4 stemmer
(Frp/SV/Sp) som formannskapets innstilling til kommunestyret.
Pakke 2 – forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) fikk to stemmer og falt (Sp)
Pakke 3 – forslag fra Magnus Herstad (Frp) fikk 1 stemme og falt (Frp)
Pakke 4 – forslag fra Axel Sjøberg (SV) fikk 1 stemme og falt (SV)
Fyll inn behandlingen av saken over
Forslag til vedtak:
1. Målene i rådmannens plattform skal prege arbeidet i 2017
2. Driftsbudsjettet for 2017 vedtas som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto
totalramme til drift på 1.453,4 mill. kroner, netto avsetninger 40 mill. kroner og et
resultat lik 0 kroner. Netto driftsresultat 2017 budsjetteres med 40,5 mill. kroner.
Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. Rammene gis
som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement (dvs. etter fradrag
av de inntekter som er direkte henførbare til formålet).
Tall i millioner kroner
SKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET
Folkevalgte og revisjon
Administrasjon og fellestjenester
Barnehage
Grunnskole
Spesielle tiltak barn og unge
Kulturtjenesten
Helse og omsorg
Samfunn
Avsetninger, overføringer
SUM TIL DRIFT

Regnskap
2015
6,5
86,8
172,0
252,8
120,3
23,6
619,1
125,0
-17,1
1 389,2

Budsjett
2016*
9,3
92,1
181,1
271,4
128,7
24,9
590,8
111,1
17,5
1 426,9

Budsjett
2017
9,9
96,3
185,4
285,8
161,5
23,6
589,8
107,3
-6,2
1 453,4

Budsjett
2018
9,9
95,0
185,4
286,8
161,5
23,6
590,0
101,9
-12,2
1 442,0

Budsjett
2019
9,9
96,3
185,4
282,8
161,5
23,6
590,0
94,2
-12,2
1 431,5

Budsjett
2020
9,9
95,0
185,4
282,8
161,5
23,6
584,3
74,5
-12,2
1 404,8

*Revidert budsjett pr 01.09.2016
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Tall i millioner kroner

SKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Sum skatteinntekter
Ordinært rammetilskudd m/inntektsutgjevning
Merverdiavgiftskompensasjon drift
Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp.
Andre generelle tilskudd og salgsinntekter
Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter
Gevinst finansielle intrumenter (Fossefondet)
Utbytte fra Ringerikskraft AS
Mottatte avdrag utlån (Boligstiftelsen)
Startlån - mottatte renter
Sum finansinntekter
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg.
Startlån - renteutgifter
Avdrag på lån
Sum finansutgifter
Netto finansinntekter/-utgifter
Dekning av tidl års regnskm merforbruk
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Avsetning disposisjonsfond (netto)
Avsetning bundne driftsfond (netto)
Bruk av bundne avsetninger
Sum netto avsetninger
Overført fra drift- til investeringsregnskapet
Sum til fordeling drift
Driftskostn.ført på områder utenfor skjema 1B
Fordelt på enhetene iflg skjema 1B
Merforbruk/mindreforbruk
*Revidert budsjett pr 01.09.2016

Regnskap
2015
-674,7
-54,1
-728,7
-710,7
-47,6
-758,3
-24,7
-1 511,8
-5,9
-0,6
-18,3
-0,1
-3,5
-28,4
25,7
5,3
50,5
81,5
53,1
27,7
-25,7
0,0
30,4
0,0
0,0
32,5
0,4
-1 425,8
0,2
-1 389,2
-36,4

Revidert
budsjett
2016*
-714,2
-54,4
-768,6
-722,0
-0,1
-722,1
-25,5
-1 516,2
-3,4
-5,0
-18,3
-0,1
-3,3
-30,1
29,0
4,5
53,0
86,5
56,4
0,0
0,0
0,0
32,2
0,0
0,0
32,2
0,5
-1 427,1
0,2
-1 426,9
0,0

Budsjett
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

-739,0
-54,2
-793,2
-756,4
0,0
-756,4
-25,4
-1 574,9
-3,2
-5,0
-18,3
-0,1
-3,3
-29,9
36,0
4,5
70,4
110,9
81,1
0,0
0,0
0,0
40,0
0,0
0,0
40,0
0,5
-1 453,4

-739,0
-54,2
-793,2
-756,4
0,0
-756,4
-25,4
-1 574,9
-3,2
-5,0
-18,3
-0,1
-3,3
-29,9
47,0
4,8
100,4
152,2
122,4
0,0
0,0
0,0
10,1
0,0
0,0
10,1
0,5
-1 442,0

-739,0
-54,2
-793,2
-756,4
0,0
-756,4
-25,4
-1 574,9
-3,2
-5,0
-18,3
-0,1
-3,5
-30,1
57,0
5,0
120,4
182,4
152,4
0,0
0,0
-9,4
0,0
0,0
0,0
-9,4
0,5
-1 431,5

-739,0
-54,2
-793,2
-756,4
0,0
-756,4
-25,4
-1 574,9
-3,2
-5,0
-18,3
-0,1
-3,7
-30,3
59,0
5,3
125,4
189,7
159,5
0,0
0,0
0,0
10,1
0,0
0,0
10,1
0,5
-1 404,8

-1 453,4
0,0

-1 442,0
0,0

-1 431,5
0,0

-1 404,8
0,0

3. Det avsettes 40 mill. kroner til disposisjonsfond i 2017
4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet i
henhold til den administrative lederstruktur.
5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal
Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent.
6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst, inntil 22 mill. kroner,
til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2017 er kjent.
7. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 611,2 mill. kroner,
fordelt med 312,2 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 299 mill. kroner på
rentable investeringer for 2017. Investeringsbudsjettet er bindende på
investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer (kap. 5 i
Handlingsprogram 2017-2020) og finansiering (kap. 2.2 i Handlingsprogram 20172020).
8. For finansiering av investeringsbudsjettet 2017 gjøres følgende låneopptak:
- Låneopptak investeringer inntil 543,8 mill. kroner, herav kr. 299 mill. kroner til
rentable investeringer.
- Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag på
lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.
- Serielån
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- Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige lånevilkår.
9. Det gjennomføres låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner.
Långiver: Husbanken. Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.
10. Trekkrettighet på kommunens driftskonto reduseres fra 150 mill. kroner til 100 mill.
kroner i 2017.
11. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,8 %
12. Eiendomsskatt fastsettes som i 2016
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206/16
Høringsuttalelser - Årsbudsjett 2017-Handlingsprogram 2017-2020
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Høringsuttalelser til budsjett 2017 og Handlingsprogram 2017-2020 tas til orientering.
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Forslag fra ordfører:
Etter en kort gjennomgang tas høringsuttalelsene til budsjett 2017 og Handlingsprogram 2017
– 2020 til orientering.
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.
Fyll inn behandlingen av saken over
Forslag til vedtak:
Høringsuttalelser til budsjett 2017 og Handlingsprogram 2017-2020 tas til orientering.
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207/16
Månedsrapport september 2016
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
1. Månedsrapport september 2016 tas til orientering
2. Tilbakebetalt lån på kr 1.656.250 fra Regionalt Kulturhus – Ringerike avsettes til
ubundet investeringsfond.
3. Følgende 3 investeringsprosjekter samles i ett overordnet bevilgningsprosjekt som får
tittelen «0500 BRR- biler og redningsverktøy» og et samlet budsjett på kr 4.750.000:
a. 0505 BRR- Mannskapsbil ny. Budsjett kr 3.800.000
b. 0506 BRR- Bil 0-1 fagleder brann ny. Budsjett kr 700.000
c. 0529 BRR- El.bil til forebyggende avdeling ny. Budsjett kr 250.000
4. Investeringsmidler på kr 500.000 omdisponeres i investeringsbudsjettet fra prosjekt
«15014 Sanering Nes i Ådal etappe 2» til prosjekt «15003 Renseanlegg og ledningsnett
Nes i Ådal».
5. Bruk av lånemidler i investeringsbudsjettet nedjusteres med kr 23.500.000, og følgende
prosjekter nedjusterer sine budsjettrammer for 2016:
a. «0113 Varme Haugsbygd/ Vang skoler» nedjusteres med kr 3.000.000
b. «0170 Oppgradering kommunale boliger» nedjusteres med kr 1.500.000
c. «19401 Utskifting 2100 gatelyspunkter» nedjusteres med kr 1.000.000
d. «15004 Vannverk Nes i Ådal» nedjusteres med kr 12.000.000
e. «15008 Overføringsledninger Åsa-Monserud» nedjusteres med kr 3.000.000
f. «15029 Spredte avløp Klekken» nedjusteres med kr 3.000.000
De nedjusterte budsjettene overfor, med unntak av prosjekt 0170 som er avsluttet, tas
inn igjen i budsjett 2017 og dekkes der av ubrukte lånemidler.
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.
Fyll inn behandlingen av saken over
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Forslag til vedtak:
1. Månedsrapport september 2016 tas til orientering
2. Tilbakebetalt lån på kr 1.656.250 fra Regionalt Kulturhus – Ringerike avsettes til
ubundet investeringsfond.
3. Følgende 3 investeringsprosjekter samles i ett overordnet bevilgningsprosjekt som får
tittelen «0500 BRR- biler og redningsverktøy» og et samlet budsjett på kr 4.750.000:
a. 0505 BRR- Mannskapsbil ny. Budsjett kr 3.800.000
b. 0506 BRR- Bil 0-1 fagleder brann ny. Budsjett kr 700.000
c. 0529 BRR- El.bil til forebyggende avdeling ny. Budsjett kr 250.000
4. Investeringsmidler på kr 500.000 omdisponeres i investeringsbudsjettet fra prosjekt
«15014 Sanering Nes i Ådal etappe 2» til prosjekt «15003 Renseanlegg og ledningsnett
Nes i Ådal».
5. Bruk av lånemidler i investeringsbudsjettet nedjusteres med kr 23.500.000, og følgende
prosjekter nedjusterer sine budsjettrammer for 2016:
a. «0113 Varme Haugsbygd/ Vang skoler» nedjusteres med kr 3.000.000
b. «0170 Oppgradering kommunale boliger» nedjusteres med kr 1.500.000
c. «19401 Utskifting 2100 gatelyspunkter» nedjusteres med kr 1.000.000
d. «15004 Vannverk Nes i Ådal» nedjusteres med kr 12.000.000
e. «15008 Overføringsledninger Åsa-Monserud» nedjusteres med kr 3.000.000
f. «15029 Spredte avløp Klekken» nedjusteres med kr 3.000.000
De nedjusterte budsjettene overfor, med unntak av prosjekt 0170 som er avsluttet, tas
inn igjen i budsjett 2017 og dekkes der av ubrukte lånemidler.

Side 20 av 38

208/16
Samfunnsutvikling og vekst - Ringeriksløftet
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
1. Ordførerkontoret styrkes i et eget prosjekt med 80 % ressurs.
2. Begrunnet i hensiktsmessighet trer Dag Henaug inn i denne ressursen.
3. Godtgjøringsreglementet endres i tråd med dette forslaget og det settes inn et nytt
punkt 3.2.8.
4. Prosjektet evalueres i strategikonferansen 2017.
5. Kostnader innarbeides i budsjett for 2017.

Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt mot 4 stemmer (Sp/SV/Frp) som formannskapets
innstilling til kommunestyret.
Fyll inn behandlingen av saken over
Forslag til vedtak:
1. Ordførerkontoret styrkes i et eget prosjekt med 80 % ressurs.
2. Begrunnet i hensiktsmessighet trer Dag Henaug inn i denne ressursen.
3. Godtgjøringsreglementet endres i tråd med dette forslaget og det settes inn et nytt
punkt 3.2.8.
4. Prosjektet evalueres i strategikonferansen 2017.
5. Kostnader innarbeides i budsjett for 2017.
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209/16
Innspill fra Åsa vel til revisjon av kommuneplanens arealdel
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
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.
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
Inger Kammerud (H) fremmet følgende forslag:
«Planen vurderes ved neste revisjon av kommuneplanen.»
Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Ved avstemming mellom rådmannens forslag til vedtak, og Kammerud’s forslag, ble
rådmannens forslag vedtatt mot en stemme (Kammerud)
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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210/16
0605 - 324 Detaljregulering Trampen Skytebane - 2. gangsbehandling
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
1. 0605_324 «Detaljregulering Trampen Skytebane» 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
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.
Fyll inn behandlingen av saken over
Forslag til vedtak:
1. 0605_324 «Detaljregulering Trampen Skytebane» vedtas.
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211/16
392 Detaljregulering for Somma pukkverk - 2. gangsbehandling
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
1. 0605_392 Detaljregulering for Somma pukkverk vedtas.
2. De deler av reguleringsplan 278-01 Somma skytebane i Ådal, som overlappes av ny
plan, oppheves ved vedtak av reguleringsplan 0605_392 Somma pukkverk.
3. Sprenging og knusing må kun foregå i tidsrommet mandag – torsdag 0800-1600 og
fredag 0800-1500. Utkjøring av masse tillates ikke i tidsrommet lørdag 1300 – mandag
0800.
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
Runar Johansen (H) fremmet forslag til nytt pkt 3, (Formannskapets vedtak fra 1.
gangs behandling, sak 37/16 (pkt 5), p.v.a. flertallspartiene:
«Sprenging og knusing må kun foregå i tidsrommet mandag – torsdag 0800-1600 og fredag 08001500. Utkjøring av masse tillates ikke i tidsrommet lørdag 1300 – mandag 0800.
Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Runar Johansens forslag til nytt pkt 3, samt rådmannens forslag til pkt 1 og 2, ble enstemmig
vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.
Fyll inn behandlingen av saken over
Forslag til vedtak:
1. 0605_392 Detaljregulering for Somma pukkverk vedtas.
2. De deler av reguleringsplan 278-01 Somma skytebane i Ådal, som overlappes av ny
plan, oppheves ved vedtak av reguleringsplan 0605_392 Somma pukkverk.
3. Drift av anlegget skal normalt foregå mandag til fredag fra kl. 07.00 til 19.00. Lørdager
fra kl. 07.00 til kl. 13.00, tillates salg og uttransport fra anlegget. I sommerhalvåret
tillates drift fra kl. 07.00 til kl. 21.00, mandag til fredag. Sprenging tillates mandag til
fredag fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Det skal normalt ikke foregå aktivitet i anlegget på
høytids- og helgedager.
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212/16
Helhetlig oppgradering av Storgata 21, - "Regnbuen"
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Prosjektet avsluttes. Det foretas en teknisk gjennomgang av eiendommen for å se på nødvendig
vedlikehold/oppgradering. Viser til budsjettvedtak for 2017.»
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
Runar Johansen (H) fremla følgende forslag p.v.a H, Ap, V og Krf:
«Prosjektet avsluttes. Det foretas en teknisk gjennomgang av eiendommen for å se på
nødvendig vedlikehold/oppgradering. Viser til budsjettvedtak for 2017.»
Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Ved avstemming mellom rådmannens forslag og Runar Johansens forslag til vedtak. ble Runar
Johansens vedtatt mot 1 stemme (SV), som formannskapets innstilling til kommunestyret.
Fyll inn behandlingen av saken over
Forslag til vedtak:
1. Under forutsetning av at prosjektet lar seg realisere uten å komme i konflikt med
«Forskrift om offentlige anskaffelser» inngår rådmannen nødvendige avtaler og
kontrakt med HOME Ringerike og Energikanalen as om en helhetlig oppgradering av
eiendommen Storgata 21 i tråd med saksframstillingen.
2. De arbeider som gjennomføres skal prosjekteres innenfor den avsetning som gjøres i
budsjett 2017.
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213/16
Høring lokal struktur. Politimesterens anbefaling.
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
1) Ringerike kommune mener tidligere Nordre Buskerud politidistrikt må bestå som egen
geografisk driftsenhet i politidistrikt Sør-Øst, styrt fra Hønefoss.
2) Ringerike kommune mener Hønefoss politistasjon skal bestå og videreutvikles som
både tjenesteenhet og egen politistasjon i det nye politidistriktet.
3) Ringerike kommune mener det er helt nødvendig at politiet i Hønefoss beholder gode
fagmiljøer for etterforskning av straffesaker, herunder alvorlig kriminalitet. Videre at
man har et operativt politi som er i stand til både å avverge, forebygge og avdekke
kriminalitet, samt har tilstrekkelig beredskap til å takle større og ekstraordinære
hendelser. Ringerike kommune vil videre peke på viktigheten av at man i Hønefoss
beholder sentralarrest og egen påtalegruppe.
4) Ringerike kommune vil peke på nødvendigheten av at ressurser, både økonomiske og
personellmessige, ikke blir sentralisert til andre byer i politidistriktet. Kommunen
forventer at politiets lokalkunnskap ikke blir svekket, og at organiseringen ivaretar
dette.
5) Ringerike kommune legger til grunn at ledelsen i politidistrikt Sør-Øst er kjent med den
befolkningsveksten som vil komme i Ringeriksregionen i løpet av få år som en følge av
Ringeriksbanen og ny E-16. Dette vil også påvirke politiets arbeid. Kommunen
forventer at politimesteren legger avgjørende vekt på dette ved organiseringen av
politidistriktet, og at man av den grunn imøtekommer kommunens oppfatning i pkt 1
og 2.»
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag:
«1) Ringerike kommune mener tidligere Nordre Buskerud politidistrikt må bestå som egen
geografisk driftsenhet i politidistrikt Sør-Øst, styrt fra Hønefoss.
2) Ringerike kommune mener Hønefoss politistasjon skal bestå og videreutvikles som både
tjenesteenhet og egen politistasjon i det nye politidistriktet.
3) Ringerike kommune mener det er helt nødvendig at politiet i Hønefoss beholder gode
fagmiljøer for etterforskning av straffesaker, herunder alvorlig kriminalitet. Videre at man har
et operativt politi som er i stand til både å avverge, forebygge og avdekke kriminalitet, samt
har tilstrekkelig beredskap til å takle større og ekstraordinære hendelser. Ringerike kommune
vil videre peke på viktigheten av at man i Hønefoss beholder sentralarrest og egen
påtalegruppe.
4) Ringerike kommune vil peke på nødvendigheten av at ressurser, både økonomiske og
personellmessige, ikke blir sentralisert til andre byer i politidistriktet. Kommunen forventer at
politiets lokalkunnskap ikke blir svekket, og at organiseringen ivaretar dette.
5) Ringerike kommune legger til grunn at ledelsen i politidistrikt Sør-Øst er kjent med den
befolkningsveksten som vil komme i Ringeriksregionen i løpet av få år som en følge av
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Ringeriksbanen og ny E-16. Dette vil også påvirke politiets arbeid. Kommunen forventer at
politimesteren legger avgjørende vekt på dette ved organiseringen av politidistriktet, og at man
av den grunn imøtekommer kommunens oppfatning i pkt 1 og 2.»
Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Ved avstemming mellom rådmannens og Aasens forslag til vedtak, ble Aasens enstemmig
vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.
Fyll inn behandlingen av saken over
Forslag til vedtak:
Ringerike kommune slutter seg til rådammens vurdering i Høring- Politimesterens forslag til
effektivisering av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder.
Ringerike kommune anbefaler alternativ 2 - fem tjenesteenheter og fem geografiske
driftsenheter
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214/16
Ungdomsplan - justering / oppdatering
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Rådmannens forslag til vedtak:
Ungdomsplanen for 2017-2021 godkjennes med de justeringer som foreligger:
A) Ungdomsrådet utvides med en (1) representant, som velges fra ungdomsskole.
B) Ungdomshøringen i samarbeid med ungdomsrådet disponerer 40 000 kroner årlig til
arbeidet.
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
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.
Fyll inn behandlingen av saken over
Forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak:
Ungdomsplanen for 2017-2021 godkjennes med de justeringer som foreligger:
A) Ungdomsrådet utvides med en (1) representant, som velges fra ungdomsskole.
B) Ungdomshøringen i samarbeid med ungdomsrådet disponerer 40 000 kroner årlig til
arbeidet.
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215/16
ENDRING I FORSKRIFT OM KOMMUNAL BETALING FOR
UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER IPSYKISK HELSEVERN OG TSB, Høringssvar
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Vedlagte «Forslag til høringsuttalelse til «Endring i forskrift om kommunal betaling for
utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB» vedtas som Ringerike kommunes
høringsuttalelse.
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
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.
Fyll inn behandlingen av saken over
Forslag til vedtak:
Vedlagte «Forslag til høringsuttalelse til «Endring i forskrift om kommunal betaling for
utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB» vedtas som Ringerike kommunes
høringsuttalelse.
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216/16
Aktivitetstilbud for beboere på sykehjem i Ringerike kommune
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
1. Aktivitetstilbudet for beboere på sykehjem i Ringerike kommune tas til orientering.
2. Det utarbeides et felles oppsett for en rullerende aktivitetsplan ved sykehjemmene, samt en
halvårsplan over varierende aktiviteter. Slike oppsett skal være tilgjengelig for alle beboere og
pårørende, både ved oppslag og på kommunens nettsider.
3. Formannskapet ber rådmannen redegjøre for status i arbeidet med å implementere
«minimum 1 times aktivitet for beboerne ved sykehjem i Ringerike kommune» innen juni 2017.

Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
Hans-Petter Aasen (Sp) fremla forslag om nytt pkt 3:
«Formannskapet ber rådmannen redegjøre for status i arbeidet med å implementere «minimum
1 times aktivitet for beboerne ved sykehjem i Ringerike kommune» innen juni 2017.»
Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag til vedtak pkt 1 og 2, samt Aasens forslag til nytt pkt 3, ble enstemmig
vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.
Fyll inn behandlingen av saken over
Forslag til vedtak:
1. Aktivitetstilbudet for beboere på sykehjem i Ringerike kommune tas til orientering.
2. Det utarbeides et felles oppsett for en rullerende aktivitetsplan ved sykehjemmene, samt en
halvårsplan over varierende aktiviteter. Slike oppsett skal være tilgjengelig for alle beboere og
pårørende, både ved oppslag og på kommunens nettsider.
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217/16
VELFERDSTEKNOLOGI I RINGERIKE KOMMUNE, - Status og framdrift
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Redegjørelsen for status og framdrift når det gjelder velferdsteknologiske løsninger i Ringerike
kommune, tas til orientering.
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
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tatt til orientering som formannskapets innstilling
til kommunestyret.
Fyll inn behandlingen av saken over
Forslag til vedtak:
Redegjørelsen for status og framdrift når det gjelder velferdsteknologiske løsninger i Ringerike
kommune, tas til orientering.
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218/16
Arbeid og aktivitet, - utfordringer i en ny tid
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Kommunestyret nedsetter et adhoc utvalg (arbeidstreningsutvalget) bestående av 5 politikere
som innen 01.06.2017 skal utrede hvordan Menova og de andre ideelle
arbeidstreningsbedriftene kan brukes til kommunale oppgaver for å hjelpe
sosialhjelpsmottakere til kvalifisering og arbeid. Utvalget skal også redegjøre for hvordan
disse oppgavene er fulgt opp innen de kommunale etater i dag og hva som bør kunne overføres
til arbeidstreningsbedriftene. Rådmannen tilrettelegger sekretærfunksjonen.
Samarbeidspartiene foreslår: Arnfinn Holten (leder), Runar Johansen og Alf Meier til utvalget.
Opposisjonen kommer med to kandidater senere.»
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
Arnfinn Holten (Krf) p.v.a. Ap, H, V, Krf:
«Kommunestyret nedsetter et adhoc utvalg (arbeidstreningsutvalget) bestående av 5 politikere
som innen 01.06.2017 skal utrede hvordan Menova og de andre ideelle
arbeidstreningsbedriftene kan brukes til kommunale oppgaver for å hjelpe
sosialhjelpsmottakere til kvalifisering og arbeid. Utvalget skal også redegjøre for hvordan
disse oppgavene er fulgt opp innen de kommunale etater i dag og hva som bør kunne overføres
til arbeidstreningsbedriftene. Rådmannen tilrettelegger sekretærfunksjonen.
Samarbeidspartiene foreslår: Arnfinn Holten (leder), Runar Johansen og Alf Meier til utvalget.
Opposisjonen kommer med to kandidater senere.»
Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Ved avstemming mellom rådmannens forslag og Holtens forslag til vedtak ble Holtens forslag
enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.
Fyll inn behandlingen av saken over
Forslag til vedtak:
Saken om Arbeid og aktivitet, - utfordringer i en ny tid, tas til orientering.
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219/16
Drift av Ringerikehallen til Hov ungdomsskole er fornyet
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Ringerikshallen driftes inntil skoleanleggene ved Ullerål og Hov er ferdig utbygd og ny
flerbrukshall i Hønefoss nord er på plass.
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.
Fyll inn behandlingen av saken over
Forslag til vedtak:
Ringerikshallen driftes inntil skoleanleggene ved Ullerål og Hov er ferdig utbygd og ny
flerbrukshall i Hønefoss nord er på plass.
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220/16
Eierskapsmelding Ringerike kommune - 2016
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
1. Eierskapsmelding for Ringerike kommune, - 2017 vedtas.
2. Prinsippene for eierstyring som omtales i saken pkt. 1-9, vedtas som prinsipper for
eierstyring i Ringerike kommune.
3. Ringerike kommune har tidligere vedtatt å avvikle eierskapet i sameiet «Sanssouci», Hassel fengsel. Rådmannen får i denne omgang fullmakt til videre å avvikle eierskapet i
Ringerike kornsilo AS, Modum industrier AS, Filmkvartalet AS og Norske
Skogindustrier ASA.
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp):
«Saken utsettes.»
Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Hans-Petter Aasens utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.
Fyll inn behandlingen av saken over
Forslag til vedtak:
1. Eierskapsmelding for Ringerike kommune, - 2017 vedtas.
2. Prinsippene for eierstyring som omtales i saken pkt. 1-9, vedtas som prinsipper for
eierstyring i Ringerike kommune.
3. Ringerike kommune har tidligere vedtatt å avvikle eierskapet i sameiet «Sanssouci», Hassel fengsel. Rådmannen får i denne omgang fullmakt til videre å avvikle eierskapet i
Ringerike kornsilo AS, Modum industrier AS, Filmkvartalet AS og Norske
Skogindustrier ASA.
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221/16
Bosetting av flyktninger 2017 – reduksjon av vedtak
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
1. Ringerike kommune vedtar å bosette totalt 90 flyktninger i 2017.
2. 15 av bosettingene skal forbeholdes bosetting av enslige mindreårige flyktninger. BUFetat kan disponere inntil fem av disse plassene til enslige mindreårige under 15 år.
3. Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg.
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
Magnus Herstad (Frp) forslag til nytt punkt 3:
Endring pkt 3: Antallet inkluderer familiegjenforening.»
Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens pkt 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. Ved avstemming mellom rådmannens forslag,
og Magnus Herstads forslag til nytt pkt 3, ble rådmannens vedtatt mot en stemme (Frp).
Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret.
Fyll inn behandlingen av saken over
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune vedtar å bosette totalt 90 flyktninger i 2017.
2. 15 av bosettingene skal forbeholdes bosetting av enslige mindreårige flyktninger. BUFetat kan disponere inntil fem av disse plassene til enslige mindreårige under 15 år.
3. Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg.
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222/16
Serverings- og skjenkebevilling Archies AS
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
 Archies AS org.nr 917 193 088 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og
3 for City Fusjon, Søndre Torv 2B, 3510 Hønefoss
 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020.
 Abidur R. Chowdhury f. 25.2.1985 godkjennes som styrer. Karl Arne Bert Berglund f.
23.1.1952 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.
 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar med
de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter
herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Fyll inn behandlingen av saken over
Forslag til vedtak:






Archies AS org.nr 917 193 088 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1, 2 og
3 for City Fusjon, Søndre Torv 2B, 3510 Hønefoss
Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020.
Abidur R. Chowdhury f. 25.2.1985 godkjennes som styrer. Karl Arne Bert Berglund f.
23.1.1952 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.
Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar med
de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter
herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune
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223/16
Serverings- og skjenkebevilling - Veikroa Nes i Ådal AS
Vedtak:
Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
 Veikroa Nes i Ådal AS org.nr 917 543 380 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i
gruppe 1, 2 og 3 for Veikroa Nes i Ådal, Ådalsveien 1163, 3524 Nes i Ådal
 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020.
 Ole Bjarne Strømmen f. 22.5.1968 godkjennes som styrer og Turid Ingvaldsen f.
22.11.1966 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.
 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar med
de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter
herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune
Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Fyll inn behandlingen av saken over
Forslag til vedtak:






Veikroa Nes i Ådal AS org.nr 917 543 380 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i
gruppe 1, 2 og 3 for Veikroa Nes i Ådal, Ådalsveien 1163, 3524 Nes i Ådal
Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020.
Ole Bjarne Strømmen f. 22.5.1968 godkjennes som styrer og Turid Ingvaldsen f.
22.11.1966 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.
Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar med
de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter
herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune
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