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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Formannskapet 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 26.09.2017 Tid: 09:00 – 15:50 

Dagsorden:  

Byvandring:  

09:00 – Oppmøte Riddergården.  

09:00 – 09:40 – Riddergården.  

09:45 – 10:30 – Fossveien 7-9.  

10:30 – 11:30 – Regnbuen.  

11:30 – 12:00 Orientering- Status Tanberghøgda V/ 

Fossen Utvikling AS.  

12:00 – 12:30 – Lunsj.  

12:30 - Saksliste FS del 1 og FS del 2.  

I følge møteplan skal presentasjon av budsjett 

fremlegges 17.10.17, men ordfører har akseptert 

fremlegg i dagens møte i 15 minutter. Budsjett og 

handlingsplan behandles som planlagt 17.10.17. 

 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall   Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Medlem Dag Erik Henaug   

Medlem Kirsten Orebråten   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Inger Synnøve Kammerud   

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Iren Rannekleiv FO  

Medlem Magnus Herstad FO  

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Anne Mari W. Ottesen FO  

Medlem Nena Bjerke   

Varamedlem Arnfinn J. Holten  Iren Rannekleiv 

Varamedlem Axel Sjøberg  Magnus Herstad 

Varamedlem Parviz Salimi  Anne Mari Ottesen 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann Tore Isaksen, Kommunalsjefene Trude Bredal Steinmo, 

Magnar Ågotnes, Gunn Edvardsen, Marianne Mortensen, Christine 

Myhre Bråthen. 
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Merknader  Orientering -  Tanberghøgda v/ Fredrik Skarstein og Bjørn 

Leifsen. 

  Notat angående Månedsrapportering ble fremlagt i møtet. 

 Handlingsprogram 2018-2021 og budsjett 2018 ble fremlagt i 

møtet. 

 Formannskapet ber om et tilleggsnotat med avklaring rundt 

investeringsløsning i Fossveien 7-9, fremlagt i 

Kommunestyret 05.10.17. 

Behandlede saker Fra og med sak 105/17  

til og med sak  123/17 

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

møtet satt. 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Magnus Herstad (sett)  Kjell B. Hansen  Hilde Vollmerhaus 

 

 

 

Møtesekretær 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

105/17 16/2046   

 Prøveordning for økonomisk støtte til privatpersoner bosatt i Ringerike ved 

erverv av el sykkel  

 

 

106/17 17/693   

 Måling av lokal luftforurensning i Hønefoss  

 

 

107/17 17/1543   

 Nye AKAN retningslinjer  

 

 

108/17 17/2458   

 Valg av investeringsløsning i Fossveien 7-9  

 

 

109/17 17/2851   

 Ungdata 2017 - tiltak  

 

 

110/17 17/2965   

 Høringsuttalelse - forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogdrift i 

Oslo og nærliggende kommuner  

 

 

111/17 17/3045   

 Høring utkast til ny personopplysningslov - gjennomføring av 

personvernforordningen i norsk rett  

 

 

112/17 17/3339   

 Austjord behandlingssenter, - ferdigstillelse av uteanlegget  

 

 

113/17 17/3356   

 Fontenehuset i Hønefoss - Årsmelding  

 

 

114/17 17/3358   

 Egenandel ved behandling hos kommunal fysioterapeut, - nye regler og 

rutiner  
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115/17 17/3359   

 Stipendordningen i forhold til Helse og omsorg, - status  

 

 

116/17 17/3478   

 Serverings- og skjenkebevilling - Ringerike Studentkro  

 

 

117/17 17/3538   

 Kommunale veier - Prioritering av investerings- og vedlikeholdsmidler  

 

 

118/17 17/3577   

 Lærlingplasser i Ringerike kommune  

 

 

119/17 17/3580   

 Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune, - 

videre behandling  

 

 

120/17 17/3651   

 Hønefoss sykehjem, - optimalisering av parkeringsareal  

 

 

121/17 17/3652   

 Medisinsk teknisk utstyr, - behov for økt bevilgning i 2018  

 

 

122/17 17/3785   

 Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid.  

 

 

123/17 17/3306   

 Rådmannens forslag til budsjett 2018 - Handlingsprogram 2018-2021  
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105/17   

Prøveordning for økonomisk støtte til privatpersoner bosatt i Ringerike ved erverv av el 

sykkel  

 

Vedtak: 

 

1. Det vurderes bevilget 250 000 kroner i kommunens budsjett for 2018 til et 

prøveprosjekt for støtteordning for privat innkjøp av el sykkel. 

2. Rådmannen eller den han bemyndiger gis myndighet til å avgjøre søknader på bakgrunn 

av de kriterier som er angitt i saksfremlegget, ved loddtrekning eller ved en 

kombinasjon av kriterier og loddtrekning.  

3. Omfang, iverksettelse og vilkår som beskrevet i saksfremlegg foreslås vedtatt. 

4. Ordningen foreslås å utlyses til innbyggerne i februar 2018 med søknadsfrist 31. mars 

og utvelgelse av søkere og iverksettelse av utbetalinger i april/mai 2018.   

 

 

 

Behandling: 

 

Arnfinn Holten (KrF) fremmet følgende forslag til endring i pkt. 1: 

«Det vurderes bevilget….» 

 

Aasen (SP) foreslo følgende voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag oppnådde 5 stemmer (SV, FrP, SP og V) og falt. 

Holtens (Krf) forslag ble vedtatt mot 4 stemmer (Orebråten AP, Vollmerhaus AP, Meier AP 

og Johansen H). 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det foreslås bevilget 250 000 kroner i kommunens budsjett for 2018 til et 

prøveprosjekt for støtteordning for privat innkjøp av el sykkel. 

2. Rådmannen eller den han bemyndiger gis myndighet til å avgjøre søknader på bakgrunn 

av de kriterier som er angitt i saksfremlegget, ved loddtrekning eller ved en 

kombinasjon av kriterier og loddtrekning.  

3. Omfang, iverksettelse og vilkår som beskrevet i saksfremlegg foreslås vedtatt. 

4. Ordningen foreslås å utlyses til innbyggerne i februar 2018 med søknadsfrist 31. mars 

og utvelgelse av søkere og iverksettelse av utbetalinger i april/mai 2018.   
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106/17   

Måling av lokal luftforurensning i Hønefoss  

 

Vedtak: 

 

1. Rådmannen bes gjennomføre en ettårsmåling av NO2
1

 og svevestøv2 i byluften i 

Hønefoss i 2018. 

2. Resultatene av målingene legges fram for kommunestyret, sammen med en tiltaksplan 

dersom prøvene viser at dette er nødvendig. 

3. Kostnader i forbindelse med målingene innarbeides i Handlingsprogram 2018 – 2021. 

4. I henhold til forurensningsforskriftens § 7-3 har anleggseier som bidrar til 

luftforurensning (i dette tilfellet Statens vegvesen) plikt til å medvirke til gjennomføring 

av målinger. Rådmannen forutsettes å søke deler av kostnadene finansiert av 

anleggseier. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende forslag til protokolltilførsel: 

«Tillegg pkt. 1 etter punktum: 

«Hvis mulig bes det om at det i samarbeid med Hønefoss og Benterud og Ullerål skole tas 

stikkprøver langs utsatt skolevei ved å bruke bærbart eller håndholdt måleutstyr sammen med 

elevene». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling samt Sjøbergs (SV) protokolltilførsel ble enstemmig vedtatt som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

                                                

1 Nitrogendioksid. Utslipp fra forbrenningsmotorer. 

2 Partikler i luften som måler som partikkelmasse (PM2,5 og PM10) i lokal forurensning. Kilder 

til PM2,5 er hovedsakelig vedfyring og eksosutslipp. Kilder til PM10 er asfaltstøv og veistøv, 

herunder oppvirvling fra piggdekk. 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannen bes gjennomføre en ettårsmåling av NO2
3

 og svevestøv4 i byluften i 

Hønefoss i 2018. 

2. Resultatene av målingene legges fram for kommunestyret, sammen med en tiltaksplan 

dersom prøvene viser at dette er nødvendig. 

3. Kostnader i forbindelse med målingene innarbeides i Handlingsprogram 2018 – 2021. 

4. I henhold til forurensningsforskriftens § 7-3 har anleggseier som bidrar til 

luftforurensning (i dette tilfellet Statens vegvesen) plikt til å medvirke til gjennomføring 

av målinger. Rådmannen forutsettes å søke deler av kostnadene finansiert av 

anleggseier. 

 

 

 

 

 

 

                                                

3 Nitrogendioksid. Utslipp fra forbrenningsmotorer. 

4 Partikler i luften som måler som partikkelmasse (PM2,5 og PM10) i lokal forurensning. Kilder 

til PM2,5 er hovedsakelig vedfyring og eksosutslipp. Kilder til PM10 er asfaltstøv og veistøv, 

herunder oppvirvling fra piggdekk. 
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107/17   

Nye AKAN retningslinjer  

 

Vedtak: 

 

1) AKAN retningslinjene for medarbeidere i Ringerike kommune, vedtatt i AMU 8.6.17, 

tas til orientering. 

2) KS stiller seg bak AKAN retningslinjene og vil solidarisk følge disse prinsippene. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1) AKAN retningslinjene for medarbeidere i Ringerike kommune, vedtatt i AMU 8.6.17, 

tas til orientering. 

2) KS stiller seg bak AKAN retningslinjene og vil solidarisk følge disse prinsippene. 
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108/17   

Valg av investeringsløsning i Fossveien 7-9  

 

Vedtak: 

 

Opprinnelig avsetning i budsjett 2017 på 2,5 mill. til tilpasninger av Fossveien 7-9 

opprettholdes. Innflytning iverksettes snarest. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Inger Synnøve Kammerud (H) fremmet følgende forslag p.v.a H, AP, KrF og V: 

«Opprinnelig avsetning i budsjett 2017 på 2,5 mill. til tilpasninger av Fossveien 7-9 

opprettholdes. Innflytning iverksettes snarest». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Kammeruds (H) forslag og Rådmannens innstilling, ble 

Kammeruds (H) forslag vedtatt mot 1 stemme, Nena Bjerke (Frp) som Formannskapets 

innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rådmannen alternativ 1 vedtas 

 

Oppgraderingen finansieres ved at Fossveien 7-9 AS tar opp lån på 13,6 mill. kroner og 

finanseringen dekkes ved at den inngår i husleieavtalen som opprettes mellom Fossveien 7-9 

AS og Ringerike kommune. Økt husleiekostnad innarbeides i HP 2018-2021. 
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109/17   

Ungdata 2017 - tiltak  

 

Vedtak: 

 

 HOK mener slike undersøkelser som UNGDATA, er viktige i karlegging av barnas 

oppvekstmiljø og med en høy svarprosent gir et godt bilde av dagens situasjon. Kommunen har 

gode resultater på enkeltområder, men skårer bekymringsfullt på ungdomsmiljø, psykisk helse 

og skoletrivsel. 

 

Ringerike skal være et godt sted å vokse opp og ringeriksskolen skal være en skole som 

utligner sosiale forskjeller. Derfor ber HOK om at rådmannen utarbeider konkrete forslag til 

tiltak og gjennomføringsplan på funnene i UNGDATA og at disse legges frem for politisk 

behandling. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HOK) forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 

Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 
 Resultatene og rapporten fra Ungdata-undersøkelsen 2017, tas til orientering. 
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110/17   

Høringsuttalelse - forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogdrift i Oslo og 

nærliggende kommuner  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune støtter Landbruks- og matdepartementets forslag til ny forskrift om 

skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner(markaforskriften), men med 

følgende merknader: 

1. Klagebehandling bør skje gjennom egen fylkesmann, eller sendes rett til Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus. 

2. §3, 4. ledd, siste setning bør lyde: «Som særlege grunnar er mellom anna å rekne fare 

for insekt- eller soppangrep, samt klimaskader». 

 

Ringerike kommune støtter ikke Landbruks- og matdepartementets forslag til endring i 

forskrift av 29. mai 2015 om planlegging og godkjenning av 

landbruksveier(landbruksveiforskriften), da vi mener klagebehandling bør skje gjennom egen 

fylkesmann, eller sendes rett til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag som er i samsvar med Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig 

vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune støtter Landbruks- og matdepartementets forslag til ny forskrift om 

skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner(markaforskriften), men med 

følgende merknader: 

1. Klagebehandling bør skje gjennom egen fylkesmann, eller sendes rett til Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus. 

2. §3, 4. ledd, siste setning bør lyde: «Som særlege grunnar er mellom anna å rekne fare 

for insekt- eller soppangrep, samt klimaskader». 

 

Ringerike kommune støtter ikke Landbruks- og matdepartementets forslag til endring i 

forskrift av 29. mai 2015 om planlegging og godkjenning av 

landbruksveier(landbruksveiforskriften), da vi mener klagebehandling bør skje gjennom egen 

fylkesmann, eller sendes rett til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
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111/17   

Høring utkast til ny personopplysningslov - gjennomføring av personvernforordningen i 

norsk rett  

 

Vedtak: 

 

 

 

Formannskapet støtter rådmannens forslag om ikke å innlevere høringsuttalelse. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

Formannskapet støtter rådmannens forslag om ikke å innlevere høringsuttalelse. 
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112/17   

Austjord behandlingssenter, - ferdigstillelse av uteanlegget  

 

Vedtak: 

 

1. Det etableres utvidet parkeringsareal for Austjord behandlingssenter i forbindelse med 

riving av den gamle «Rødstua» i tråd med saksframstillingen. 

2. Som del av parkeringsarealet etableres carport for institusjonens kjøretøyer samt 

sykkelparkering. 

3. Tre parkeringsplasser gis lademulighet for el-biler. 

4. Beregnet kostnad kr. 3 180 000, vurderes innarbeidet i rådmannens forslag til 

handlingsprogram 2018 - 2021. 

 

 

 

Behandling: 

 

Arnfinn Holten(KrF) fremmet følgende endringsforslag i pkt. 4: 

«Vurderes innarbeidet..». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

Avstemming: 

Rådmannens forslag samt Holtens (KrF) endringsforslag ble enstemmig vedtatt som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det etableres utvidet parkeringsareal for Austjord behandlingssenter i forbindelse med 

riving av den gamle «Rødstua» i tråd med saksframstillingen. 

2. Som del av parkeringsarealet etableres carport for institusjonens kjøretøyer samt 

sykkelparkering. 

3. Tre parkeringsplasser gis lademulighet for el-biler. 

4. Beregnet kostnad kr. 3 180 000, er innarbeidet i rådmannens forslag til 

handlingsprogram 2018 - 2021. 
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113/17   

Fontenehuset i Hønefoss - Årsmelding  

 

Vedtak: 

 

Årsrapport 2016 for Fontenehuset Hønefoss tas til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HOV) innstilling som er i samsvar med Rådmannens forslag ble enstemmig 

vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsrapport 2016 for Fontenehuset Hønefoss tas til orientering. 
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114/17   

Egenandel ved behandling hos kommunal fysioterapeut, - nye regler og rutiner  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet sender saken til Kommunestyret uten innstilling. 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag falt mot 7 stemmer, (Hansen AP, Orebråten AP, Vollmerhaus AP, SV, SP 

og KrF). Sender saken uten innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Med bakgrunn i statlige føringer innføres egenandeler for fysioterapitjenester i 

kommunens regi fra 1.1.2018. 

2. Takstene skal følge «Takstplakaten» som er avtalt mellom KS og Norsk 

Fysioterapeutforbund.  
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115/17   

Stipendordningen i forhold til Helse og omsorg, - status  

 

Vedtak: 

 

Statusrapporten vedr. stipendordningen i forhold til Helse og omsorg tas til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HOV) som er i samsvar med Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Statusrapporten vedr. stipendordningen i forhold til Helse og omsorg tas til orientering. 
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116/17   

Serverings- og skjenkebevilling - Ringerike Studentkro  

 

Vedtak: 

 

 Ringerike Studentkro organisasjonsnummer 999 649 629 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Ringerike Studentkro, Bredalsveien 14, Hønefoss 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020.  

 Adrian Myhrer f. 25.5.1989 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis fritak fra kravet 

om stedfortreder for styrer. 

 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.

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Ringerike Studentkro organisasjonsnummer 999 649 629 gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Ringerike Studentkro, Bredalsveien 14, Hønefoss 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020.  

 Adrian Myhrer f. 25.5.1989 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis fritak fra kravet 

om stedfortreder for styrer. 

 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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117/17   

Kommunale veier - Prioritering av investerings- og vedlikeholdsmidler  

 

Vedtak: 

 

 

Saken utsettes. 

Prioriteringen av prosjektene tas ved behandling av budsjett 2018. 

 

 

 

Behandling: 

 

Dag Henaug (H) fremmet følgende utsettelsesforslag p.v.a. V, KrF, AP og H: 

«Prioriteringen av prosjektene tas ved behandling av budsjett 2018». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Henaugs (H) utsettelsesforslag p.v.a. V, KrF, AP og H ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Formannskapet slutter seg til følgende prirotiteringslister. 

  

1. Rådmannen bes om å rehabilitere følgende veier ved å bruke tildelte investeringsmidler, i 

prioritert rekkefølge  

 Strømsoddveien – masseutskift. & forsterk. til å tåle 10 tonn akseltrykk, 5,5km.  

 kr 6, 5mill.eks.mva 

 Jonsrudveien – masseutskift & forsterk. til å tåle 10 tonn akseltrykk, 1,7km. 

 kr.5, 5mill.eks.mva 

 

2. Rådmannen bes å vedlikeholde og ta igjen forfall på veinettet ved å bruke tildelte budsjetter, i 

prioriterte rekke følge.  

 Østsideveien, - oppretting og reasfaltering 4,0 km./ 20.000 m²     

 Pendlerparkering Tyristrand, asfaltering 1.300 m²     

 Odinsvei, -reasfaltering 1.890 m²                                                               

 Drolshammarveien - grøfterensk, oppgrusing og høvling 2,7km/12.000m²            

 Havikveien, - grøfterensk, oppgrusing og høvling 9,0 km./ 36.000m²                      

 Oppenåsen, trafikkrekkverk, 80m.                                                                             

 Vinterroveien, trafikkrekkverk, 50m.    

 Hensveien, trafikkrekkverk, 100m.                                                             

 Harehaugveien, trafikkrekkverk, 60m.                                                                    

  

 Gamleveien, trafikkrekkverk, 40m.                    

 Bæreevnemålinger av vei mht rehabilitering                                                             

 Råtekontroll av veilysstolper        

 Parkeringsautomater, 2 stk        
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3. Rådmannen legger fram forslag på årlige prioriterte tiltak i forbindelse med 

budsjettbehandlingen hvert år. 
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118/17   

Lærlingplasser i Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

 

1.Kommunestyret tar saken om lærlingeplasser i Ringerike kommune til orientering. 

 

2.Rådmannen bes komme tilbake med egen sak til kommunestyret, hvor oppfordringen fra      

KS-landsting 2016, om 2 lærlinger per 1000 innbyggere legges frem til politisk behandling. 

 

 

 

Behandling: 

 

Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2: 

«Rådmannen bes komme tilbake med egen sak til kommunestyret, hvor oppfordringen fra KS-

landsting 2016, om 2 lærlinger per 1000 innbyggere legges frem til politisk behandling». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag samt Sjøbergs (SV) forslag til nytt pkt. 2 ble enstemmig vedtatt som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret tar saken om lærlingeplasser i Ringerike kommune til orientering. 
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119/17   

Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune, - videre 

behandling  

 

Vedtak: 

 

Revidert serviceerlæring for Helse og omsorgstjenesten i Ringerike kommune ble behandlet i 

hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd, med følgende enstemmige vedtak:  

«Vedlagte forslag til Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune 

vedtas». 

Med bakgrunn i hovedkomittens vedtak, og det faktum at serviceerklæringen er lagt til grunn 

for all saksbehandlingen i ettertid, tas hovedkomiteens vedtak til etterretning. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Revidert serviceerklæring for Helse og omsorgstjenesten i Ringerike kommune ble behandlet i 

hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd, med følgende enstemmige vedtak:  

«Vedlagte forslag til Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune 

vedtas». 

Med bakgrunn i hovedkomittens vedtak, og det faktum at serviceerklæringen er lagt til grunn 

for all saksbehandlingen i ettertid, tas hovedkomiteens vedtak til etterretning. 
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120/17   

Hønefoss sykehjem, - optimalisering av parkeringsareal  

 

Vedtak: 

 

Plan for optimalisering av parkeringsareal for Hønefoss sykehjem tas til etterretning. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Plan for optimalisering av parkeringsareal for Hønefoss sykehjem tas til etterretning. 
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121/17   

Medisinsk teknisk utstyr, - behov for økt bevilgning i 2018  

 

Vedtak: 

 

1. Det skisserte beløp på 2,5 mill. kroner for anskaffelse av nødvendig medisinskteknisk 

utstyr innen helse og omsorgstjenesten, tas til etterretning. 

2. Beløpet vurderes innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2018. 

 

 

 

Behandling: 

 

Arnfinn Holten (KrF) fremmet følgende endringsforslag i pkt. 2: 

«Beløpet vurderes..»: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag samt Holtens (KrF) endringsforslag ble enstemmig vedtatt som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det skisserte beløp på 2,5 mill. kroner for anskaffelse av nødvendig medisinskteknisk 

utstyr innen helse og omsorgstjenesten, tas til etterretning. 

2. Beløpet søkes innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2018. 
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122/17   

Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid.  

 

Vedtak: 

 

1. Den tidligere vedtatte evaluering av prøveordningen med varaordfører på heltid, j.fr. 

formannskapets vedtak i sak 102/17, iverksettes i tråd med vedtatt prosess. 

2. Evalueringen skal gjennomføres av Formannskapets medlemmer samt utvalgslederne. 

Likeens deltar en representant fra hvert av de partier som ikke er representert i 

formannskapet. Evalueringen ledes av en deltaker fra opposisjonen. Evalueringen 

gjennomføres etter samme praksis som ved politiske møter for øvrig. Det legges til 

grunn at representantene fører løpende dialog med eget respektive parti. 

3. Formålet med evalueringen skal være å avklare hensiktsmessigheten med dagens 

ordningen, men også vurdere alternative løsninger som kan bidrar til at folkevalgte 

organ settes i sterkere posisjon til å oppnå reell politisk styring av utviklingen i 

Ringerike kommune. 

4. Evalueringen skal bestå av innledning, vurdering og et sammendrag/konklusjon. På 

grunn av budsjettavklaring og handlingsprogram skal evaluering og forslag til vedtak 

legges fram for kommunestyret i møte 2.11.2017 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Den tidligere vedtatte evaluering av prøveordningen med varaordfører på heltid, j.fr. 

formannskapets vedtak i sak 102/17, iverksettes i tråd med vedtatt prosess. 

2. Evalueringen skal gjennomføres av Formannskapets medlemmer samt utvalgslederne. 

Likeens deltar en representant fra hvert av de partier som ikke er representert i 

formannskapet. Evalueringen ledes av en deltaker fra opposisjonen. Evalueringen 

gjennomføres etter samme praksis som ved politiske møter for øvrig. Det legges til 

grunn at representantene fører løpende dialog med eget respektive parti. 

3. Formålet med evalueringen skal være å avklare hensiktsmessigheten med dagens 

ordningen, men også vurdere alternative løsninger som kan bidrar til at folkevalgte 

organ settes i sterkere posisjon til å oppnå reell politisk styring av utviklingen i 

Ringerike kommune. 

4. Evalueringen skal bestå av innledning, vurdering og et sammendrag/konklusjon. På 

grunn av budsjettavklaring og handlingsprogram skal evaluering og forslag til vedtak 

legges fram for kommunestyret i møte 2.11.2017 
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123/17   

Rådmannens forslag til budsjett 2018 - Handlingsprogram 2018-2021  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet tar rådmannens presentasjon av «Rådmannens forslag til Budsjett 2018 og 

Handlingsprogram 2018-2021» til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet tar rådmannens presentasjon av «Rådmannens forslag til Budsjett 2018 og 

Handlingsprogram 2018-2021» til orientering. 

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3045-3  Arkiv: 000 &13  

 

Sak: 111/17 

 

Saksprotokoll - Høring utkast til ny personopplysningslov - gjennomføring av 

personvernforordningen i norsk rett  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

 

Formannskapet støtter rådmannens forslag om ikke å innlevere høringsuttalelse. 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.09.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3339-2  Arkiv: H00  

 

Sak: 112/17 

 

Saksprotokoll - Austjord behandlingssenter, - ferdigstillelse av uteanlegget  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Det etableres utvidet parkeringsareal for Austjord behandlingssenter i forbindelse med 

riving av den gamle «Rødstua» i tråd med saksframstillingen. 

2. Som del av parkeringsarealet etableres carport for institusjonens kjøretøyer samt 

sykkelparkering. 

3. Tre parkeringsplasser gis lademulighet for el-biler. 

4. Beregnet kostnad kr. 3 180 000, vurderes innarbeidet i rådmannens forslag til 

handlingsprogram 2018 - 2021. 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.09.2017: 

 

Arnfinn Holten(KrF) fremmet følgende endringsforslag i pkt. 4: 

«Vurderes innarbeidet..». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

Avstemming: 

Rådmannens forslag samt Holtens (KrF) endringsforslag ble enstemmig vedtatt som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3478-8  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 116/17 

 

Saksprotokoll - Serverings- og skjenkebevilling - Ringerike Studentkro  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Ringerike Studentkro organisasjonsnummer 999 649 629 gis alminnelig skjenkebevilling 

for alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Ringerike Studentkro, Bredalsveien 14, Hønefoss 

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020.  

 Adrian Myhrer f. 25.5.1989 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis fritak fra kravet 

om stedfortreder for styrer. 

 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.

 
 

Behandling i Formannskapet 26.09.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3538-4  Arkiv: Q14  

 

Sak: 117/17 

 

Saksprotokoll - Kommunale veier - Prioritering av investerings- og vedlikeholdsmidler  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Saken utsettes. 

Prioriteringen av prosjektene tas ved behandling av budsjett 2018. 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.09.2017: 

 

Dag Henaug (H) fremmet følgende utsettelsesforslag p.v.a. V, KrF, AP og H: 

«Prioriteringen av prosjektene tas ved behandling av budsjett 2018». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Henaugs (H) utsettelsesforslag p.v.a. V, KrF, AP og H ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3577-2  Arkiv: 417  

 

Sak: 118/17 

 

Saksprotokoll - Lærlingplasser i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

1.Kommunestyret tar saken om lærlingeplasser i Ringerike kommune til orientering. 

 

2.Rådmannen bes komme tilbake med egen sak til kommunestyret, hvor oppfordringen fra      

KS-landsting 2016, om 2 lærlinger per 1000 innbyggere legges frem til politisk behandling. 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.09.2017: 

 

Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2: 

«Rådmannen bes komme tilbake med egen sak til kommunestyret, hvor oppfordringen fra KS-

landsting 2016, om 2 lærlinger per 1000 innbyggere legges frem til politisk behandling». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag samt Sjøbergs (SV) forslag til nytt pkt. 2 ble enstemmig vedtatt som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3580-2  Arkiv: G00  

 

Sak: 119/17 

 

Saksprotokoll - Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune, - 

videre behandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Revidert serviceerlæring for Helse og omsorgstjenesten i Ringerike kommune ble behandlet i 

hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd, med følgende enstemmige vedtak:  

«Vedlagte forslag til Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune 

vedtas». 

Med bakgrunn i hovedkomittens vedtak, og det faktum at serviceerklæringen er lagt til grunn 

for all saksbehandlingen i ettertid, tas hovedkomiteens vedtak til etterretning. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.09.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3651-2  Arkiv: Q50  

 

Sak: 120/17 

 

Saksprotokoll - Hønefoss sykhjem, - optimalisering av parkeringsareal  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Plan for optimalisering av parkeringsareal for Hønefoss sykehjem tas til etterretning. 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.09.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3652-2  Arkiv: 153  

 

Sak: 121/17 

 

Saksprotokoll - Medisinsk teknisk utstyr, - behov for økt bevilgning i 2018  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Det skisserte beløp på 2,5 mill. kroner for anskaffelse av nødvendig medisinskteknisk 

utstyr innen helse og omsorgstjenesten, tas til etterretning. 

2. Beløpet vurderes innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2018. 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.09.2017: 

 

Arnfinn Holten (KrF) fremmet følgende endringsforslag i pkt. 2: 

«Beløpet vurderes..»: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag samt Holtens (KrF) endringsforslag ble enstemmig vedtatt som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3785-2  Arkiv:   

 

Sak: 122/17 

 

Saksprotokoll - Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid.  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Den tidligere vedtatte evaluering av prøveordningen med varaordfører på heltid, j.fr. 

formannskapets vedtak i sak 102/17, iverksettes i tråd med vedtatt prosess. 

2. Evalueringen skal gjennomføres av Formannskapets medlemmer samt utvalgslederne. 

Likeens deltar en representant fra hvert av de partier som ikke er representert i 

formannskapet. Evalueringen ledes av en deltaker fra opposisjonen. Evalueringen 

gjennomføres etter samme praksis som ved politiske møter for øvrig. Det legges til 

grunn at representantene fører løpende dialog med eget respektive parti. 

3. Formålet med evalueringen skal være å avklare hensiktsmessigheten med dagens 

ordningen, men også vurdere alternative løsninger som kan bidrar til at folkevalgte 

organ settes i sterkere posisjon til å oppnå reell politisk styring av utviklingen i 

Ringerike kommune. 

4. Evalueringen skal bestå av innledning, vurdering og et sammendrag/konklusjon. På 

grunn av budsjettavklaring og handlingsprogram skal evaluering og forslag til vedtak 

legges fram for kommunestyret i møte 2.11.2017 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.09.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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