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RINGERIKE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 20.11.2018
Tid: 11:00 – 15:45
TEMAMØTE: Korrigert Dagsorden:
11:00 - 11: 05 Opprop og møteinnkalling
11:05 - 11:35 Orientering – Byplan V/ Inger Kammerud.
11:35 – 11:40 Pause
11:35 – 12 00 Saksliste
12:00 – 12:30 Lunsj
12:30 –
Saksliste fortsetter.
Etter siste sak:
Ordfører orienterer- oppsummering - utviklingssamtalen angående
Rådmann, jfr sak 134/18 i Formannskapet 25.09.18.
Møtet lukkes under orientering, jfr Koml §31 nr 3.

Innkalte
Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Tilstede fra
administrasjonen

Navn
Kjell Børre Hansen
Dag Erik Henaug
Kirsten Orebråten
Runar Johansen
Alf Henry Meier
Hilde Vollmerhaus
Helge Stiksrud
Iren Rannekleiv
Magnus Herstad
Hans-Petter Aasen
Anne Mari W. Ottesen
Nena Bjerke
Elsa Lill Piltingsrud Strande
Arnfinn J. Holten

Forfall Møtt for

FO

Iren Rannekleiv

Rådmann Tore Isaksen, Ass. Rådmann, Terje Dahlen. Kommunalsjef,
Gunn Edvardsen, Magnar Ågotnes, Gyrid Løvli, Christine M.
Bråthen og Trude B. Steinmo, Marianne Mortensen,
kommunikasjonssjef, Mats Øieren og leder utbygging Jostein
Nybråten.

Merknader

Følgende vedlegg til sak 158/18 ble lagt ut:
 Høringsbrev – Ringerike kirkelige fellesråd. (Arkivsak 18/3999- 57
og 58).
 Høringsbrev - Nestleder VSK (arkivsak 18/3999- 60).
 Høringsbrev - Alle ansatte i Krokenveien 17/19, Ringerike
kommune. (Arkivsak 18/3999-61).
Følgende notater til sak 159/18 ble lagt ut:
 Utvikling av gebyrer for byggesak og plansaker (Arkivsak 18/399911).
 Analyse av gebyrer for vann og avløp- oppdaterte beregninger.
(Arkivsak 18/3999-10).
 Fossefondet- avsetninger til realkapital og buffer fond.(arkivsak
18/4047-4).
 Endring i forslag til betalingsreglement for 2019- (Arkivsak 18/399959).
Sak 159/18 ble realitetsbehandlet etter sak 174/18.

Fra og med sak 157/18
til og med sak 174/18
Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og
møtet satt med følgende til saksliste:
Hans-Petter Aasen (SP) fremmet følgende spørsmål angående sak 174/18 som ble lagt ut på
tilleggsliste 19.11.18; Hvorfor ble saken så sent lagt frem for Formannskapet?
Rådmann svarte ut muntlig i møtet.
Et samlet Formannskap bifalt å behandle sak 174/18 i møtet.
Behandlede saker

Med følgende til dagsorden:
Møtet ble lukket jfr koml §31 nr 3, jfr sak 134/18 i Formannskapet 25.09.18. Ordfører
informerte/oppsummerte utviklingssamtalen med Rådmann. Lønnsfastsettelse følger protokoll.
Øvrige dokumenter tilknyttet - prosess ledersamtale og lønnsdrøfting, er unntatt offentlighet.
Jfr. Ofl § 13. og arkiveres i rådmannens personalmappe.

Møteprotokollen godkjennes

Magnus Herstad

Kjell B. Hansen

Hilde Vollmerhaus

Møtesekretær
Marit Simensen
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Følgende saker ble behandlet
Saksnr.
157/18

Arkivsaksnr.
Tittel
18/4713
Økonomirapport september 2018

158/18

18/3999
Høringssvar - Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022

159/18

18/3999
Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022

160/18

17/4301
Spillemidler 2019

161/18

18/1438
Søknad om tilskudd Hardraade Vikingskipforening

162/18

18/4703
Avslutning investeringsprosjekter 2018 og budsjettoverføringer fra 2018 til
2019

163/18

18/4723
Søknad om støtte til Tour of Norway 2019

164/18

18/4094
Spørsmål om egne erstatningsordninger for innbyggere som føler seg dårlig
eller galt behandlet av Ringerike kommune

165/18

18/4428
Startlån, - låneopptak 2019

166/18

18/4627
Renovasjonsgebyr for 2019
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167/18

18/4654
10006 Heradsbygda omsorgssenter BP2

168/18

18/4707
10015- Ringerike legevakt og ambulansesentral BP2 sak

169/18

18/4403
Hønefoss Krisesenter, - status og utvikling siste fem år

170/18

18/4634
Kommunal representant til konfliktrådets oppnevningsutvalg

171/18

16/4592
424 Follummoen - avklaring private grunneiere

172/18

18/3546
Evaluering av interkommunal barnevernvakt

173/18

18/4364
Serverings- og skjenkebevilling - FJ Horeca AS

174/18

18/4888
Skjønnsmiddelsøknad og forskuttering av midler til prosjektet Post It Local
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157/18
Økonomirapport september 2018
Vedtak:
Månedsrapportering september 2018 tas til orientering.

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Månedsrapportering september 2018 tas til orientering.
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158/18
Høringssvar - Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022
Vedtak:
Høringssvarene til budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019-2022 tas til orientering.

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Høringssvarene til budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019-2022 tas til orientering.
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159/18
Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022
Vedtak:
Formannskapets forslag til vedtak støttes med følgende endringer:
Pakke 2:
Utredningsforslag:
Heggen barnehage legges ikke ned i 2019.
Strykes strekpkt. Fra rådmannens innstilling.
Videre drift for Heggen barnehage utredes og legges frem til Formannskapet
Strategikonferanse i juni 2019
Budsjett og handlingsprogram 2019 – 2022
Vi ser store utfordringer i driften i årene fremover, store behov spesielt innenfor helse og
omsorg, men også på det forebyggende arbeidet.
Vi bruker her mer enn KOSTRA gruppe 13, mens vi bruker mindre innenfor oppvekst og
kultur.
Den nye strategiavdelingen har så langt svart over forventninger og leverer svært godt innenfor
byutvikling og planlegging. Øvrig området samfunn har utfordringer spesielt innenfor
eiendomstjenesten som leverer langt under forventning, manglende vedlikeholdsplaner og store
etterslep er nøkkelord. Grunnet store investeringer innen vann og avløp har vi en utfordring i
stor økning i avgiftene for innbyggerne.
Satsingen på vei og bane, utviklingen av byen – områdeplanen for byen vil kreve investeringer.
Det bør lyses ut en arkitekt konkurranse på broen over Pettersøya, Handlingsplanen fremover
må gjenspeile fremover, avsetning 50 mill. i 2020, 100mill. i 2021.
skattegrunnlaget vurderes etter fremlegg fra rådmannen etter fremleggelsen av statsbudsjettet
og KS beregning. Rådmannen har foreslått 1,6 mill. over anbefalt KS anbefaling. Rådmannen
fastholder dette etter fremleggelse av statsbudsjettet.
Vi fastholder kravet til overskudd på 2% av driftsinntekter som tilsier et overskudd på 46 mill.
anbefalt minimumskrav er 1,75% som utgjør 40 mill. Rådmann har i handlingsplanen lagt til
grunn 1,1% i 2019, dette tar vi høyde for i 2019 men mener at de neste årene må overskuddet
ligge på 2%.
En vesentlig økning i renter og avdrag må sees i sammenheng med dette.
I 2019 er det budsjettert et netto driftsresultat kr 25 734. Dette er lavt og det har de siste år
vist seg å være tilstrekkelig. Overskudd har kommet på grunnlag av økte skatteinntekter og
andre finansielle inntekter.
Ingen økning i promillesatser for eiendomsskatt. Kontorforretning med økning 10% av
grunnlaget fra 2008 (5,8 mill. godkjennes). Max 5 promille av eiendommens ligningsverdi
gjelder fra 2020.
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(En utfordring i rådmannens forslag er at «sine egne sektorer» er prioritert. Politiske føringer
og vedtak er tatt ut eller foreslås utsatt eller bruk av disposisjonsfond. Flere forslag i 2018.
Alle forslag skal innarbeides i budsjett/handlingsprogram.)
(Kommunikasjonsavdeling direkte under strategiavdeling eller direkte under rådmann som han
ønsker, for liten nytteverdi for den enkelte sektor f.eks. helse og omsorg. Promotere Ringerike,
vi skal bli kjent utenfor kommunen. Dette er Ringerike utvikling sin arena, har vi lykkes med
dette i forhold til det vi har satset av penger de senere år.)
Vi kan ta ned godtgjørelse for folkevalgte med 844 000, rådmannen har budsjettert med 1.4
mill., men varaordfører jobber 50% som vi må ta høyde for. Det kan være mulige endringer
etter valget i forhold til godtgjørelser og kostnader. Økning må påregnes. Forslag om at vi
fordeler innsparingen på frivillige organisasjoner.
(Er kostnaden til valg 2019 tilstrekkelig avsatt i handlingsplanen? Spørsmål til Rådmannen.)
Betalingsreglement:
Svært stor øking for enkelt områder innen arealforvaltning og spesielle saker kapittel 10.

Barnehager er fullfinansiert i statsbudsjettet, utsagn fra rådmannen at barnehagen normen ikke
er fullfinansiert kvalitetssjekker. Hva er riktig. Barnehage budsjett er ok.
Vedlikehold Solrosen barnehage 5. mill. vurderes. KS vedtok dette og kostnadene legges i
handlingsplanen. Må legges inn i handlingsplanen.

Utredningsforslag 1
Miljøterapeuter/Miljøarbeidere
Rådmannen bes legge frem en sak for ansettelse av miljøterapeuter/miljøarbeidere i
Ringerikskolen. Utredningen vurderer blant annet bruk av færre assistenter og andre ressurser
til fordel for miljøterapeuter/miljøarbeidere.
Utredningsforslag 2
IT-drift
Rådmannen bes legge frem en sak om hvordan IT-driften er organisert, og driftsalternativer
(interkommunale samarbeid/ eksterne leverandører) som kan møte kommunens fremtidige
behov.
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Utredningsforslag 3
Eiendomstjenesten
Rådmannen utreder 3 mulige alternativer for å ivareta kommunens eier- og leierinteresser i
den samlede eiendomsmassen.
 Organisering ved fortsatt egen avdeling/enhet i kommunen.
 Etablering av et eiendomsselskap som kommunalt foretak med hjemmel i
kommuneloven §62.
 Etablering av et aksjeselskap.
Resultatet av utredningen presenteres på Formannskapets strategikonferanse
Utredningsforslag 4
Pop Up senteret i samfunnshuset
Rådmannen bes legge frem en sak om å opprettholde Pop Up senteret i kultursenteret som en
møteplass med aktiviteter for alle.
Utredningsforslag 5
Fra fysiske møter til videokonferanser.
Kommunens ansatte skal benytte videokonferanser som møteform når det er møter mellom
personer som sitter geografisk adskilt. Dette som hovedregel. Avvik fra dette prinsipp skal
begrunnes overfor rådmannen. Reduksjon kr. 2 425 000.- Begrunnelse: Dette tiltaket reduserer
unødvendig kjøretid, drivstofforbruk og er miljøriktig.
Vedtak:
Økonomiutvalg
Det velges deltakere til vedtatt økonomiutvalg som fremlegger forslag på økte
inntekter/reduserte driftskostnader tilsvarende 25 mill. pr år totalt kr 75 mill. i perioden 2020
2022. Kommunens administrasjon bidrar med nødvendig kompetanse. For året 2019 utarbeides
tiltak for måloppnåelse av årets avsatte budsjett.
Boligstiftelsen
Rådmannen bes reforhandle avtalen mellom stiftelsen og kommunen for om mulig å redusere
husleien med 5%.
Utvikling vann - og avløpsgebyrer 2018 – 2026
I tråd med retningslinjer for beregning av selvkost kan kommunen velge å
gå med underskudd innenfor den normerte fem års perioden
– Ringerike kommune investerer med tanke på en betydelig folketallsvekst
– Prisnivået fastsettes i budsjett for 2020 og årene fremover.
Institusjonsplasser.
Det bevilges kr. 5 mill. til kjøp av korttidsplasser/langtidsplasser av eksterne for å dekke opp
for manglende plasser i kommunes egne avdelinger.
Fontenehuset
Vi ønsker å prioritere Fontenehuset med kr200 000,Fontenehuset gjør et meget godt arbeid når det gjelder personer med psykisk sykdom, og har
god resultater når det gjelder å få dem tilbake i jobb.
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Positiv oppvekst
Vi ønsker å tilføre ytterligere 200.000 kroner til Positiv oppvekst.
Begrunnelse: Positiv oppvekst gjør et viktig forebyggende arbeid blant uorganiserte unge.
Nasjonalt bokår 2019.
Vi ønsker at biblioteket skal ha ekstra aktiviteter i bokåret kr.25 000. Nytt tiltak til
barneavdelingen, kr.100 000.-

Menova
Menova har etablert et pilotprosjekt i samarbeid med NAV kommune som er finansiert i et ½
år. Vi bevilger 1,5mill. for at prosjektet videreføres ut 2019.
Stjernegruppen
Vi ønsker å tilføre ytterligere 200 000.-kroner til stjernegruppen for å styrke arbeidet.
Søndre park
Vi vil bevilge 200.000 kroner til belysning i Søndre Park.
Begrunnelse: Dette er i tråd med initiativ fra barn og unge om hva vi kan gjøre for å gjøre
Hønefoss bedre i forbindelse med Byplanhøringen. Det bør være lys her, for å øke alles
trygghet.
Byutvikling
Det settes av 50 mnok i handlingsprogrammet for 2020, 25 mnok i 2021 og 25 mnok i 2022.
Midlene skal brukes til byutvikling.
For A, H, Krf, V

Kirsten Orebråten
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Økning på budsjett 2019
Kjøp av5 sykehjemsplasser
Økt tilskudd til Fontenehuset
Økt bevilgning pilotprosjet
Økt tilskudd til Stjernegruppen
Økt tilskudd til Positiv oppvekst
Søndre park belysning
Miljøterapauter/miljøarbeidere i skolene
Biblioteket bok året
Biblioteket barneavdeling
Sum

Reduksjon avsetning til folkevalgte
Redusert husleie til Boligstiftelsen
Reduksjon administrasjonen,
videokonferanser erstatter fysiske møter
Sum

Kr. 5 000 000.kr. 200 000.kr. 1 500 000.kr. 200 000,kr. 200 000.kr. 200 000.kr. 1 000 000.kr. 25 000.kr. 100 000.-kr.8 425 000.-

kr. 1 000 000.-.
kr. 5 000 000.-

-

kr. 2 425 000.kr. 8 425 000.-

Verbalforslag:
Det fortsettes med samarbeidet med befolkningen, med fortsatt tettstedsutvikling på
Tyristrand, Hallingby, Sokna, Åsa og Nes.
Arbeidet med fremtidig struktur for helse og omsorgsbygg intensiveres i 2019.
Det utredes et frivillighetens hus, organisasjoner mv og enheter innen kommunen inviteres til å
fremme sine interesser for dette og foreslå opplegg.»

Behandling:
Det ble levert inn 3 forslag/pakker:
Pakke 1:
Hans-Petter Aasen (SP) fremmet p.v.a. SP følgende forslag:
«Sak 159/18 Forslag til vedtak
1) Forslaget bygger på rådmannens grunnlagsdokument for årsbudsjett 2019 og
handlingsprogram 2019-2022, med de endringer som følger av dette dokumentet.
2) Styrking:
a. Reversering av kutt innen barnehager
1,4 mill
b. Reversering av kutt innen grunnskole
2,1 mill
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c. Reversering av kutt innen helse- og omsorg
5,8 mill
d. Styrking av kulturtjenesten
0,5 mill
e. Reversering av foreslått økning av eiendomsskatt 5,8 mill
3) Inndekning:
a. Redusert ramme folkevalgte og revisjon
2 mill
b. Redusert ramme administrasjon og fellestjenester 1 mill
c. Redusert disposisjonsfond
10,5 mill
d. Reduksjon i kjøp av konsulenttjenester
1,1 mill
e. Fremleie av leide lokaler
1 mill
4) Heggen barnehage skal bestå og videreutvikles.
5) Støtte til investering i helårs fotballhall ved Heradsbygda stadion fremskyndes til 2019, i
tråd med søknad fra idrettslaget.
6) Investeringsbudsjettet skal vurderes fortløpende gjennom året. Investeringer som kan
utsettes og som ikke får betydning for lovpålagte tjenester skal det fremmes i egne
politiske saker.
7) Ved vakanser i administrative/-støttefunksjoner vurderes tidspunkt for nyansettelser
med tanke på potensiell innsparing.
8) For å redusere utgifter til leie av lokaler i Storgaten, fremmes det raskt en sak som
belyser muligheter/konsekvenser av etablering av nytt administrasjonsbygg i umiddelbar
nærhet til Ringerike rådhus.
9) Av avsatte midler til sykkelbyen Hønefoss, disponeres 0,250 mill til prøveordning for
økonomisk støtte ved kjøp av El-sykkel.
10) Prøveordning med gratis 2 timers parkering på kommunale plasser iverksettes. Egen
sak om gjennomføring fremmes for politisk behandling.
11) Utredning av vedlikeholdsbehov med tanke på videreføring av Hønefoss skole
gjennomføres umiddelbart. Det settes av 0,250 mill til formålet. Dette inndekkes
gjennom at formannskapets disposisjonskonto reduseres tilsvarende.
12) Det fremlegges i løpet av 1. halvår 2019 sak om hvilke kommunale funksjoner som i
dag er lokalisert i Hønefoss sentrum som kan flyttes ut til kommunens prioriterte
lokalsamfunn.
13) Kommunens godtgjørelsesreglement endres i tråd med alternativt forslag i sak 123/18.
14) Økningen av rammen innen kultur skal medføre økning i søkbare midler til lokale lag og
foreninger til tiltak som vi bidra til levende lokalsamfunn.»

Pakke 2:
Kirsten Orebråten (AP) fremmet p.v.a. H, Krf, V, og Ap følgende forslag:
«Utredningsforslag:
Heggen barnehage legges ikke ned i 2019.
Strykes strekpkt. Fra rådmannens innstilling.
Videre drift for Heggen barnehage utredes og legges frem til Formannskapet
Strategikonferanse i juni 2019
Budsjett og handlingsprogram 2019 – 2022
Vi ser store utfordringer i driften i årene fremover, store behov spesielt innenfor helse og
omsorg, men også på det forebyggende arbeidet.
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Vi bruker her mer enn KOSTRA gruppe 13, mens vi bruker mindre innenfor oppvekst og
kultur.
Den nye strategiavdelingen har så langt svart over forventninger og leverer svært godt innenfor
byutvikling og planlegging. Øvrig området samfunn har utfordringer spesielt innenfor
eiendomstjenesten som leverer langt under forventning, manglende vedlikeholdsplaner og store
etterslep er nøkkelord. Grunnet store investeringer innen vann og avløp har vi en utfordring i
stor økning i avgiftene for innbyggerne.
Satsingen på vei og bane, utviklingen av byen – områdeplanen for byen vil kreve investeringer.
Det bør lyses ut en arkitekt konkurranse på broen over Pettersøya, Handlingsplanen fremover
må gjenspeile fremover, avsetning 50 mill. i 2020, 100mill. i 2021.
skattegrunnlaget vurderes etter fremlegg fra rådmannen etter fremleggelsen av statsbudsjettet
og KS beregning. Rådmannen har foreslått 1,6 mill. over anbefalt KS anbefaling. Rådmannen
fastholder dette etter fremleggelse av statsbudsjettet.
Vi fastholder kravet til overskudd på 2% av driftsinntekter som tilsier et overskudd på 46 mill.
anbefalt minimumskrav er 1,75% som utgjør 40 mill. Rådmann har i handlingsplanen lagt til
grunn 1,1% i 2019, dette tar vi høyde for i 2019 men mener at de neste årene må overskuddet
ligge på 2%.
En vesentlig økning i renter og avdrag må sees i sammenheng med dette.
I 2019 er det budsjettert et netto driftsresultat kr 25 734. Dette er lavt og det har de siste år
vist seg å være tilstrekkelig. Overskudd har kommet på grunnlag av økte skatteinntekter og
andre finansielle inntekter.
Ingen økning i promillesatser for eiendomsskatt. Kontorforretning med økning 10% av
grunnlaget fra 2008 (5,8 mill. godkjennes). Max 5 promille av eiendommens ligningsverdi
gjelder fra 2020.
(En utfordring i rådmannens forslag er at «sine egne sektorer» er prioritert. Politiske føringer
og vedtak er tatt ut eller foreslås utsatt eller bruk av disposisjonsfond. Flere forslag i 2018.
Alle forslag skal innarbeides i budsjett/handlingsprogram.)
(Kommunikasjonsavdeling direkte under strategiavdeling eller direkte under rådmann som han
ønsker, for liten nytteverdi for den enkelte sektor f.eks. helse og omsorg. Promotere Ringerike,
vi skal bli kjent utenfor kommunen. Dette er Ringerike utvikling sin arena, har vi lykkes med
dette i forhold til det vi har satset av penger de senere år.)
Vi kan ta ned godtgjørelse for folkevalgte med 844 000, rådmannen har budsjettert med 1.4
mill., men varaordfører jobber 50% som vi må ta høyde for. Det kan være mulige endringer
etter valget i forhold til godtgjørelser og kostnader. Økning må påregnes. Forslag om at vi
fordeler innsparingen på frivillige organisasjoner.
(Er kostnaden til valg 2019 tilstrekkelig avsatt i handlingsplanen? Spørsmål til Rådmannen.)
Betalingsreglement:
Svært stor øking for enkelt områder innen arealforvaltning og spesielle saker kapittel 10.
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Barnehager er fullfinansiert i statsbudsjettet, utsagn fra rådmannen at barnehagen normen ikke
er fullfinansiert kvalitetssjekker. Hva er riktig. Barnehage budsjett er ok.
Vedlikehold Solrosen barnehage 5. mill. vurderes. KS vedtok dette og kostnadene legges i
handlingsplanen. Må legges inn i handlingsplanen.

Utredningsforslag 1
Miljøterapeuter/Miljøarbeidere
Rådmannen bes legge frem en sak for ansettelse av miljøterapeuter/miljøarbeidere i
Ringerikskolen. Utredningen vurderer blant annet bruk av færre assistenter og andre ressurser
til fordel for miljøterapeuter/miljøarbeidere.
Utredningsforslag 2
IT-drift
Rådmannen bes legge frem en sak om hvordan IT-driften er organisert, og driftsalternativer
(interkommunale samarbeid/ eksterne leverandører) som kan møte kommunens fremtidige
behov.
Utredningsforslag 3
Eiendomstjenesten
Rådmannen utreder 3 mulige alternativer for å ivareta kommunens eier- og leierinteresser i
den samlede eiendomsmassen.
 Organisering ved fortsatt egen avdeling/enhet i kommunen.
 Etablering av et eiendomsselskap som kommunalt foretak med hjemmel i
kommuneloven §62.
 Etablering av et aksjeselskap.
Resultatet av utredningen presenteres på Formannskapets strategikonferanse
Utredningsforslag 4
Pop Up senteret i samfunnshuset
Rådmannen bes legge frem en sak om å opprettholde Pop Up senteret i kultursenteret som en
møteplass med aktiviteter for alle.
Utredningsforslag 5
Fra fysiske møter til videokonferanser.
Kommunens ansatte skal benytte videokonferanser som møteform når det er møter mellom
personer som sitter geografisk adskilt. Dette som hovedregel. Avvik fra dette prinsipp skal
begrunnes overfor rådmannen. Reduksjon kr. 2 425 000.- Begrunnelse: Dette tiltaket reduserer
unødvendig kjøretid, drivstofforbruk og er miljøriktig.
Vedtak:
Økonomiutvalg
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Det velges deltakere til vedtatt økonomiutvalg som fremlegger forslag på økte
inntekter/reduserte driftskostnader tilsvarende 25 mill. pr år totalt kr 75 mill. i perioden 2020
2022. Kommunens administrasjon bidrar med nødvendig kompetanse. For året 2019 utarbeides
tiltak for måloppnåelse av årets avsatte budsjett.
Boligstiftelsen
Rådmannen bes reforhandle avtalen mellom stiftelsen og kommunen for om mulig å redusere
husleien med 5%.
Utvikling vann - og avløpsgebyrer 2018 – 2026
I tråd med retningslinjer for beregning av selvkost kan kommunen velge å
gå med underskudd innenfor den normerte fem års perioden
– Ringerike kommune investerer med tanke på en betydelig folketallsvekst
– Prisnivået fastsettes i budsjett for 2020 og årene fremover.
Institusjonsplasser.
Det bevilges kr. 5 mill. til kjøp av korttidsplasser/langtidsplasser av eksterne for å dekke opp
for manglende plasser i kommunes egne avdelinger.
Fontenehuset
Vi ønsker å prioritere Fontenehuset med kr200 000,Fontenehuset gjør et meget godt arbeid når det gjelder personer med psykisk sykdom, og har
god resultater når det gjelder å få dem tilbake i jobb.
Positiv oppvekst
Vi ønsker å tilføre ytterligere 200.000 kroner til Positiv oppvekst.
Begrunnelse: Positiv oppvekst gjør et viktig forebyggende arbeid blant uorganiserte unge.
Nasjonalt bokår 2019.
Vi ønsker at biblioteket skal ha ekstra aktiviteter i bokåret kr.25 000. Nytt tiltak til
barneavdelingen, kr.100 000.-

Menova
Menova har etablert et pilotprosjekt i samarbeid med NAV kommune som er finansiert i et ½
år. Vi bevilger 1,5mill. for at prosjektet videreføres ut 2019.
Stjernegruppen
Vi ønsker å tilføre ytterligere 200 000.-kroner til stjernegruppen for å styrke arbeidet.
Søndre park
Vi vil bevilge 200.000 kroner til belysning i Søndre Park.
Begrunnelse: Dette er i tråd med initiativ fra barn og unge om hva vi kan gjøre for å gjøre
Hønefoss bedre i forbindelse med Byplanhøringen. Det bør være lys her, for å øke alles
trygghet.
Byutvikling
Det settes av 50 mnok i handlingsprogrammet for 2020, 25 mnok i 2021 og 25 mnok i 2022.
Midlene skal brukes til byutvikling.
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For A, H, Krf, V

Kirsten Orebråten

Økning på budsjett 2019
Kjøp av5 sykehjemsplasser
Økt tilskudd til Fontenehuset
Økt bevilgning pilotprosjet
Økt tilskudd til Stjernegruppen
Økt tilskudd til Positiv oppvekst
Søndre park belysning
Miljøterapauter/miljøarbeidere i skolene
Biblioteket bok året
Biblioteket barneavdeling
Sum

Reduksjon avsetning til folkevalgte
Redusert husleie til Boligstiftelsen
Reduksjon administrasjonen,
videokonferanser erstatter fysiske møter
Sum

Kr. 5 000 000.kr. 200 000.kr. 1 500 000.kr. 200 000,kr. 200 000.kr. 200 000.kr. 1 000 000.kr. 25 000.kr. 100 000.-kr.8 425 000.-

kr. 1 000 000.-.
kr. 5 000 000.-

-

kr. 2 425 000.kr. 8 425 000.-

Verbalforslag:
Det fortsettes med samarbeidet med befolkningen, med fortsatt tettstedsutvikling på
Tyristrand, Hallingby, Sokna, Åsa og Nes.
Arbeidet med fremtidig struktur for helse og omsorgsbygg intensiveres i 2019.
Det utredes et frivillighetens hus, organisasjoner mv og enheter innen kommunen inviteres til å
fremme sine interesser for dette og foreslå opplegg.»
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Pakke 3:
Magnus Herstad (FrP) fremmet følgende forslag:
«Endring pkt. 12. Takstgrunnlaget økes ikke 10% ved kontorforretning.
Økt støtte til Ringerike Kultursenter tas ut: innsparing 1.500 00,-.»
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Pakkevis avstemming:
Pakke 1 – Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) p.v.a. Sp oppnådde 2 stemmer (Sp) og falt.
Pakke 3 - Forslag fra Magnus Herstad (Frp) oppnådde 2 stemmer (Frp) og falt.
Pakke 2 –Forslag fra Kirsten Orebråten (Ap) p.v.a. H, KrF, V og Ap ble vedtatt mot 4 (Sp og
Frp) stemmer som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
1. Målene i handlingsprogramdokumentet skal prege arbeidet i 2019.
2. Driftsbudsjettet for 2019 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto
totalramme til drift på 1.534,636 mill. kroner, netto avsetninger 35,5 mill. kroner og et
resultat lik 0 kroner. Netto driftsresultat 2019 budsjetteres med 20,7 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).

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet
Beløp i 1000

Folkevalgte og revisjon
Administrasjon og fellestjenester
Barnehage
Grunnskole
Spesielle tiltak barn og unge
Kulturtjenesten
Helse og omsorg
Samfunn
Avsetninger, overføringer
Skatt og rammetilskudd
Finans
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)

Regnskap
2017

Rev. bud.
2018

2019

Økonomiplan
2020

2021

2022

10 334
103 781
188 776
297 169
165 562
25 288
641 601
127 106
-89 045
0
550

10 307
119 063
178 249
293 854
156 422
28 905
610 485
89 342
6 522
0
0

11 788
125 400
188 576
299 948
149 576
28 156
622 722
91 396
22 362
0
0

11 788
123 892
189 736
298 785
140 027
30 761
615 572
70 528
20 968
0
0

11 788
124 578
189 736
298 342
140 027
26 876
615 322
58 001
19 573
0
0

11 788
123 308
189 836
298 342
140 027
26 876
615 322
75 113
19 573
0
0

1 471 120

1 493 150

1 539 924

1 502 057

1 484 243

1 500 185

3. Det avsettes 35,5 mill. kroner til disposisjonsfond i 2019.

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
Beløp i 1000
Regnskap

Rev. bud.

Økonomiplan
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2017

2018

2019

2020

2021

2022

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre generelle statstilskudd

-781 820
-737 801
-54 148
-24 538

-800 000
-756 800
-54 200
-22 812

-836 150
-783 000
-60 000
-20 800

-836 150
-784 700
-60 000
-20 466

-836 150
-785 200
-60 000
-20 126

-836 150
-785 200
-60 000
-19 861

Sum frie disponible inntekter

-1 598 306

-1 633 812

-1 699 950

-1 701 316

-1 701 476

-1 701 211

-27 113
-11 493
36 143
74 087
-600

-25 757
-6 000
44 200
95 800
0

-31 450
-7 000
53 662
109 250
0

-26 650
-7 000
67 862
126 150
0

-26 650
-7 000
77 262
136 150
0

-26 650
-7 000
82 662
140 750
0

71 023

108 243

124 462

160 362

179 762

189 762

70 166

32 320

35 464

38 797

37 371

11 164

-52 179

0

0

0

0

0

Frie disponible inntekter

Finansinntekter/-utgifter

Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter
Avdrag på lån
Mottatte avdrag på utlån
Finansinntekter/-utgifter
Avsetninger og bruk av avsetninger

Til ubundne avsetninger
Bruk av tidl. års regn.messige
mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Netto avsetninger

0

0

0

0

0

0

17 987

32 320

35 464

38 797

37 371

11 164

1 080
100
-1 508 216 -1 493 150
1 471 120 1 493 150

100
-1 539 924
1 539 924

100
-1 502 057
1 502 057

100
-1 484 243
1 484 243

100
-1 500 185
1 500 185

0

0

0

0

Overført til investering

Overført til investering
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Merforbruk/mindreforbruk

-37 095

0

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 2019 er kjent.
7. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 739,2 mill. kroner,
fordelt med 629,3 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 109,9 mill. kroner på
rentable investeringer for 2019. Investeringsbudsjettet er bindende på
investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer (side 15
og 16 i Handlingsprogram 2019-2022) og finansiering (side14 i Handlingsprogram
2019-2022).
8. For finansiering av investeringsbudsjettet 2019 foreslås følgende låneopptak:
 Låneopptak investeringer inntil 693,3 mill. kroner, herav kr. 109,9 mill. kroner
til rentable investeringer.
 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag
på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.
 Serielån
 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige
lånevilkår.
9. Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 100,0 mill. kroner. Långiver: Husbanken.
Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.
10. Trekkrettighet på kommunens driftskonto reduseres fra 100 mill. kroner til 50 mill.
kroner i 2019.
11. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,55 %
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12. Eiendomsskatt: Takstgrunnlaget økes med 10% ved kontorforretning for alle
eiendommer, med 3 promille og 5 promille som satser.
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160/18
Spillemidler 2019
Vedtak:
Formannskapet vedtar prioriteringen av spillemiddelsøknader i samsvar med rådmannens
innstilling slik det fremgår av saksfremstillingen.

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar prioriteringen av spillemiddelsøknader for 2019 i samsvar med
rådmannens innstilling slik det fremgår av saksfremstillingen.
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161/18
Søknad om tilskudd Hardraade Vikingskipforening
Vedtak:
Formannskapet bevilger kr 150 000,- i tilskudd til Hardraade Vikingskipforening i 2018.
Intensjonsavtale inngås.

Behandling:
Arnfinn Holten (KrF) fremmet Rådmannens alternative forslag:
«Formannskapet bevilger kr 150 000,- i tilskudd til Hardraade Vikingskipforening i 2018.
Intensjonsavtale inngås».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Rådmannens alternative forslag
fremsatt av Holten (KrF), ble Holtens forslag vedtatt mot 6 stemmer (H og AP, med unntak av
Ordfører).
Forslag til vedtak:
Formannskapet avslår søknad om tilskudd til oppstartskostnader for Hardraade
Vikingskipforening i 2018.
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162/18
Avslutning investeringsprosjekter 2018 og budsjettoverføringer fra 2018 til 2019
Vedtak:
1. Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 10028 Fossveien 7-9 AS og 14013
Forsterking Hen – Skårflogan til prosjekt 10017 Bibrannstasjon Nes i Ådal og 10018
Bibrannstasjon Sokna for inndekning av merforbruk 2018:
023000.657000.339.10017 debet kr 418 366 (Bibrannstasjon Nes i Ådal)
023000.657000.339.10018 debet kr 633 051 (Bibrannstasjon Sokna)
023000.657000.190.10028 kredit kr 746 910 (Fossveien 7-9 AS)
023000.657000.332.14013 kredit kr 304 507 (Forsterking Hen – Skårflogan)
2. Prosjektene Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i Ådal og Vannverk Nes i
Ådal avsluttes økonomisk. Overskridelsene på disse prosjektene dekkes inn ved bruk av
lån til VAR-investeringer:
023000.651000.353.15003 debet kr 401 692 (Renseanlegg og ledningsnett Nes i Ådal)
023000.651000.340.15004 debet kr 2 862 966 (Vannverk Nes i Ådal)
091000.690000.870.0001 kredit kr 3 264 658 (økt bruk av lån)
3. Som et resultat av forsinket investeringsfremdrift foreslås følgende nedjusteringer av
inneværende års budsjett:
023000.656000.190.0115 kredit kr 2 000 000 (Enøk)
021000.653000.339.0500 kredit kr 4 000 000 (BRR – Biler og redningsverktøy)
023000.656000.130.17004 kredit kr 2 000 000 (Rådhuset ombygging 1. etg.)
020000.656000.121.17005 kredit kr 2 500 000 (FDV-system)
023000.656000.381.17006 kredit kr 7 000 000 (Schjongshallen)
023000.654000.332.19300 kredit kr 5 000 000 (Kommunale veier)
023000.657000.265.10006 kredit kr 4 700 000 (Heradsbygda omsorgssenter)
091000.690000.870.0001 debet kr 21 800 000 (redusert bruk av lån)
072910.690001.841.0001 debet kr 5 400 000 (redusert mva. komp. investeringer)
4. Alle foreslåtte nedjusteringer i punkt 3 tas inn i budsjettbehandlingen for 2019-2022
med de samme beløpene.

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
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1. Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 10028 Fossveien 7-9 AS og 14013
Forsterking Hen – Skårflogan til prosjekt 10017 Bibrannstasjon Nes i Ådal og 10018
Bibrannstasjon Sokna for inndekning av merforbruk 2018:
023000.657000.339.10017 debet kr 418 366 (Bibrannstasjon Nes i Ådal)
023000.657000.339.10018 debet kr 633 051 (Bibrannstasjon Sokna)
023000.657000.190.10028 kredit kr 746 910 (Fossveien 7-9 AS)
023000.657000.332.14013 kredit kr 304 507 (Forsterking Hen – Skårflogan)
2. Prosjektene Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i Ådal og Vannverk Nes i
Ådal avsluttes økonomisk. Overskridelsene på disse prosjektene dekkes inn ved bruk av
lån til VAR-investeringer:
023000.651000.353.15003 debet kr 401 692 (Renseanlegg og ledningsnett Nes i Ådal)
023000.651000.340.15004 debet kr 2 862 966 (Vannverk Nes i Ådal)
091000.690000.870.0001 kredit kr 3 264 658 (økt bruk av lån)
3. Som et resultat av forsinket investeringsfremdrift foreslås følgende nedjusteringer av
inneværende års budsjett:
023000.656000.190.0115 kredit kr 2 000 000 (Enøk)
021000.653000.339.0500 kredit kr 4 000 000 (BRR – Biler og redningsverktøy)
023000.656000.130.17004 kredit kr 2 000 000 (Rådhuset ombygging 1. etg.)
020000.656000.121.17005 kredit kr 2 500 000 (FDV-system)
023000.656000.381.17006 kredit kr 7 000 000 (Schjongshallen)
023000.654000.332.19300 kredit kr 5 000 000 (Kommunale veier)
023000.657000.265.10006 kredit kr 4 700 000 (Heradsbygda omsorgssenter)
091000.690000.870.0001 debet kr 21 800 000 (redusert bruk av lån)
072910.690001.841.0001 debet kr 5 400 000 (redusert mva. komp. investeringer)
4. Alle foreslåtte nedjusteringer i punkt 3 tas inn i budsjettbehandlingen for 2019-2022
med de samme beløpene.
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163/18
Søknad om støtte til Tour of Norway 2019
Vedtak:


Ringerike kommune bevilger kr 300 000,- i støtte til sykkelrittet «Tour of Norway» for
2019. Beløpet belastes Formannskapets disposisjonskonto.



Det er en forutsetning for bevilgningen at rittet avsluttes med målgang i Hønefoss
sentrum 2. juni 2019.

Behandling:
Hilde Vollmerhaus (Ap) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 1:
«Ringerike kommune bevilger kr 300 000,- i støtte til sykkelrittet «Tour of Norway» for 2019.
Beløpet belastes Formannskapets disposisjonskonto».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Vollmerhaus (Ap) forslag, ble
Vollmerhaus (Ap) forslag vedtatt mot 5 stemmer (Frp, Runar Johansen H, Alf Meier AP og
Dag Erik Henaug H).
Forslag til vedtak:


Ringerike kommune bevilger kr 400 000 i støtte til sykkelrittet «Tour of Norway» for
2019. Beløpet belastes Formannskapets disposisjonskonto.



Det er en forutsetning for bevilgningen at rittet avsluttes med målgang i Hønefoss
sentrum 2. juni 2019.
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164/18
Spørsmål om egne erstatningsordninger for innbyggere som føler seg dårlig eller galt
behandlet av Ringerike kommune
Vedtak:
Det etableres ikke egen erstatningsordning i Ringerike kommune for innbyggere som føler seg
dårlig eller galt behandlet av kommunen. Dagens etablerte ordninger oppfattes som
tilfredsstillende.

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Det etableres ikke egen erstatningsordning i Ringerike kommune for innbyggere som føler seg
dårlig eller galt behandlet av kommunen. Dagens etablerte ordninger oppfattes som
tilfredsstillende.
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165/18
Startlån, - låneopptak 2019
Vedtak:
Rådmannen får fullmakt til å øke låneopptaket med opp til kr. 100 000 000,- fra husbanken i
forholdt til budsjettforslaget, for videreformidling som startlån i 2019.

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Hovedutvalgets (HOV) innstilling ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til
Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Rådmannen får fullmakt til å øke låneopptaket med opp til kr. 100 000 000,- fra husbanken i
forholdt til budsjettforslaget, for videreformidling som startlån i 2019.
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166/18
Renovasjonsgebyr for 2019
Vedtak:
Styret for HRA as sitt foreslåtte renovasjonsgebyr for 2019 vedtas.

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Styret for HRA as sitt foreslåtte renovasjonsgebyr for 2019 vedtas.
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167/18
10006 Heradsbygda omsorgssenter BP2
Vedtak:
Heradsbygda Omsorgssenter vedtas bygget innenfor en ramme på 499,7 Mill NOK inkl. mva, i
samsvar med vedlagte forprosjekt.

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Heradsbygda Omsorgssenter vedtas bygget innenfor en ramme på 499,7 Mill NOK inkl. mva, i
samsvar med vedlagte forprosjekt.
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168/18
10015- Ringerike legevakt og ambulansesentral BP2 sak
Vedtak:
Forutsatt at Vestre Viken HF gir nødvendige positive tilbakemeldinger på framlagt prosjekt,
får rådmannen fullmakt til å realisere «nye Ringerike interkommunale legevakt» innenfor de
føringer som er gitt i saksframlegget.

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Forutsatt at Vestre Viken HF gir nødvendige positive tilbakemeldinger på framlagt prosjekt,
får rådmannen fullmakt til å realisere «nye Ringerike interkommunale legevakt» innenfor de
føringer som er gitt i saksframlegget.
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169/18
Hønefoss Krisesenter, - status og utvikling siste fem år
Vedtak:
Statusrapport og utvikling ved Hønefoss Krisesenter de siste fem år, tas til orientering.

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Hovedutvalgets (HOV) innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Statusrapport og utvikling ved Hønefoss Krisesenter de siste fem år, tas til orientering.
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170/18
Kommunal representant til konfliktrådets oppnevningsutvalg
Vedtak:
Som Ringerike kommunes representant i oppnevningsutvalget i konfliktrådet utpeker
Ringerike kommunestyre Ordfører Kjell B. Hansen.

Behandling:
Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag:
«Ordfører Kjell B. Hansen velges som Ringerike kommunes representant i
oppnevningsutvalget i konfliktrådet».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Runar Johansens (H) forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til
Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Som Ringerike kommunes representant i oppnevningsutvalget i konfliktrådet utpeker Ringerke
kommunestyre ………………………………….. .
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171/18
424 Follummoen - avklaring private grunneiere
Vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å gå i dialog med private grunneiere på Follummoen om kjøp av
eiendommene etter ekspropriasjonsrettslige prinsipper.
En avtale om kjøp forutsetter kommunestyrets godkjenning.
Kommunestyret holdes orientert om sakens utvikling.

Behandling:
Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet Rådmannens alternative forslag 2:
«Boligene tas ut av reguleringsplanen. I så tilfelle må planen sendes ut på ny høring og det må
utarbeides konsekvensutredning av planen».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Rådmannens alternative forslag 2,
fremmet av Aasen (Sp) ble Rådmannens forslag vedtatt mot 2 stemmer (SP) som
Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å gå i dialog med private grunneiere på Follummoen om kjøp av
eiendommene etter ekspropriasjonsrettslige prinsipper.
En avtale om kjøp forutsetter kommunestyrets godkjenning.
Kommunestyret holdes orientert om sakens utvikling.
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172/18
Evaluering av interkommunal barnevernvakt
Vedtak:



Evaluering av prosjektet interkommunal barnevernvakt tas til orientering
Kommunene Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Sigdal og Krødsherad fortsetter samarbeidet
om en interkommunal barnevernvakt. Driften av barnevernvakt går fra prosjekt til drift.

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Hovedutvalgets (HOK) innstilling ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til
Kommunestyret.
Forslag til vedtak:



Evaluering av prosjektet interkommunal barnevernvakt tas til orientering
Kommunene Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Sigdal og Krødsherad fortsetter samarbeidet
om en interkommunal barnevernvakt. Driften av barnevernvakt går fra prosjekt til drift.
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173/18
Serverings- og skjenkebevilling - FJ Horeca AS
Vedtak:
FJ Horeca AS org.nr. 921 088 205 gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3
for Værket Industribar, Stabells gate 2, 3510 Hønefoss.
 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september
2020.



Johan Jørgensen f. 01.04.1962 godkjennes som styrer av bevillingen og Fridthjof
Jørgensen f. 06.09.1989 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 politiske
vedtekter 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:
FJ Horeca AS org.nr. 921 088 205 gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3
for Værket Industribar, Stabells gate 2, 3510 Hønefoss.
 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september
2020.
 Johan Jørgensen f. 01.04.1962 godkjennes som styrer av bevillingen og Fridthjof
Jørgensen f. 06.09.1989 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 politiske
vedtekter herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune.
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174/18
Skjønnsmiddelsøknad og forskuttering av midler til prosjektet Post It Local
Vedtak:
Ringerike kommune støtter prosjektet Post It Local og sender skjønnsmiddelsøknad på
920 000 kr til fylkesmannen.
Ringerike kommune forskutterer 420 000 kr under forutsetning av at søknaden innvilges av
fylkesmannen. Beløpet dekkes eventuelt av Formannskapets disposisjonsfond.

Behandling:
Dag Erik Henaug (H) fremmet Rådmannens alternative forslag med følgende tillegg:
«Ringerike kommune støtter prosjektet Post It Local og sender skjønnsmiddelsøknad på
920 000 kr til fylkesmannen.
Ringerike kommune forskutterer 420 000 kr under forutsetning av at søknaden innvilges av
fylkesmannen. Beløpet dekkes eventuelt av Formannskapets disposisjonsfond».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag oppnådde ingen stemmer og falt.
Rådmannens alternative forslag med tillegg fremmet av Henaug (H) ble vedtatt mot 4 stemmer
(Krf, Sp og Johansen H).
Forslag til vedtak:
Ringerike kommune støtter Prosjektet Post It Local og søker om 920 000kr i skjønnsmidler til
prosjektet
Ringerike kommune ønsker ikke å forskuttere et beløp på 420 000kr
Ringerike kommune tar på seg et samordningsansvar for de deltakende kommunene i
prosjektet.
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RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/4713-2

Arkiv: 150

Sak: 157/18
Saksprotokoll - Økonomirapport september 2018
Vedtak i Formannskapet:

Månedsrapportering september 2018 tas til orientering.
Behandling i Formannskapet 20.11.2018:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag 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.: 18/1438-4

Arkiv: 223 C54

Sak: 161/18
Saksprotokoll - Søknad om tilskudd Hardraade Vikingskipforening
Vedtak i Formannskapet:
Formannskapet bevilger kr 150 000,- i tilskudd til Hardraade Vikingskipforening i 2018.
Intensjonsavtale inngås.
Behandling i Formannskapet 20.11.2018:
Arnfinn Holten (KrF) fremmet Rådmannens alternative forslag:
«Formannskapet bevilger kr 150 000,- i tilskudd til Hardraade Vikingskipforening i 2018.
Intensjonsavtale inngås».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Rådmannens alternative forslag
fremsatt av Holten (KrF), ble Holtens forslag vedtatt mot 6 stemmer (H og AP, med unntak av
Ordfører).

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/4703-2

Arkiv: 145

Sak: 162/18
Saksprotokoll - Avslutning investeringsprosjekter 2018 og budsjettoverføringer fra 2018
til 2019
Vedtak i Formannskapet:
1. Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 10028 Fossveien 7-9 AS og 14013
Forsterking Hen – Skårflogan til prosjekt 10017 Bibrannstasjon Nes i Ådal og 10018
Bibrannstasjon Sokna for inndekning av merforbruk 2018:
023000.657000.339.10017 debet kr 418 366 (Bibrannstasjon Nes i Ådal)
023000.657000.339.10018 debet kr 633 051 (Bibrannstasjon Sokna)
023000.657000.190.10028 kredit kr 746 910 (Fossveien 7-9 AS)
023000.657000.332.14013 kredit kr 304 507 (Forsterking Hen – Skårflogan)
2. Prosjektene Renseanlegg, sanering og vannforsyning Nes i Ådal og Vannverk Nes i
Ådal avsluttes økonomisk. Overskridelsene på disse prosjektene dekkes inn ved bruk
av lån til VAR-investeringer:
023000.651000.353.15003 debet kr 401 692 (Renseanlegg og ledningsnett Nes i Ådal)
023000.651000.340.15004 debet kr 2 862 966 (Vannverk Nes i Ådal)
091000.690000.870.0001 kredit kr 3 264 658 (økt bruk av lån)
3. Som et resultat av forsinket investeringsfremdrift foreslås følgende nedjusteringer av
inneværende års budsjett:
023000.656000.190.0115 kredit kr 2 000 000 (Enøk)
021000.653000.339.0500 kredit kr 4 000 000 (BRR – Biler og redningsverktøy)
023000.656000.130.17004 kredit kr 2 000 000 (Rådhuset ombygging 1. etg.)
020000.656000.121.17005 kredit kr 2 500 000 (FDV-system)
023000.656000.381.17006 kredit kr 7 000 000 (Schjongshallen)
023000.654000.332.19300 kredit kr 5 000 000 (Kommunale veier)
023000.657000.265.10006 kredit kr 4 700 000 (Heradsbygda omsorgssenter)
091000.690000.870.0001 debet kr 21 800 000 (redusert bruk av lån)
072910.690001.841.0001 debet kr 5 400 000 (redusert mva. komp. investeringer)
4. Alle foreslåtte nedjusteringer i punkt 3 tas inn i budsjettbehandlingen for 2019-2022
med de samme beløpene.
Behandling i Formannskapet 20.11.2018:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.

RINGERIKE KOMMUNE
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/4723-3

Arkiv: 223

Sak: 163/18
Saksprotokoll - Søknad om støtte til Tour of Norway 2019
Vedtak i Formannskapet:


Ringerike kommune bevilger kr 300 000,- i støtte til sykkelrittet «Tour of Norway» for
2019. Beløpet belastes Formannskapets disposisjonskonto.



Det er en forutsetning for bevilgningen at rittet avsluttes med målgang i Hønefoss
sentrum 2. juni 2019.

Behandling i Formannskapet 20.11.2018:
Hilde Vollmerhaus (Ap) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 1:
«Ringerike kommune bevilger kr 300 000,- i støtte til sykkelrittet «Tour of Norway» for 2019.
Beløpet belastes Formannskapets disposisjonskonto».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Vollmerhaus (Ap) forslag, ble
Vollmerhaus (Ap) forslag vedtatt mot 5 stemmer (Frp, Runar Johansen H, Alf Meier AP og
Dag Erik Henaug H).

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/4094-3

Arkiv: 223

Sak: 164/18
Saksprotokoll - Spørsmål om egne erstatningsordninger for innbyggere som føler seg
dårlig eller galt behandlet av Ringerike kom
Vedtak i Formannskapet:
Det etableres ikke egen erstatningsordning i Ringerike kommune for innbyggere som føler seg
dårlig eller galt behandlet av kommunen. Dagens etablerte ordninger oppfattes som
tilfredsstillende.
Behandling i Formannskapet 20.11.2018:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Denne saken har ingen dokumenter

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/4627-2

Arkiv: 037 M50

Sak: 166/18
Saksprotokoll - Renovasjonsgebyr for 2019
Vedtak i Formannskapet:
Styret for HRA as sitt foreslåtte renovasjonsgebyr for 2019 vedtas.
Behandling i Formannskapet 20.11.2018:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/4654-2

Arkiv: PROS 10006

Sak: 167/18
Saksprotokoll - 10006 Heradsbygda omsorgssenter BP2
Vedtak i Formannskapet:

Heradsbygda Omsorgssenter vedtas bygget innenfor en ramme på 499,7 Mill NOK inkl. mva, i
samsvar med vedlagte forprosjekt.
Behandling i Formannskapet 20.11.2018:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/4707-2

Arkiv: PROS 10015

Sak: 168/18
Saksprotokoll - 10015- Ringerike legevakt og ambulansesentral BP2 sak
Vedtak i Formannskapet:

Forutsatt at Vestre Viken HF gir nødvendige positive tilbakemeldinger på framlagt prosjekt,
får rådmannen fullmakt til å realisere «nye Ringerike interkommunale legevakt» innenfor de
føringer som er gitt i saksframlegget.
Behandling i Formannskapet 20.11.2018:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.

Denne saken har ingen dokumenter

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/4634-2

Arkiv: X43

Sak: 170/18
Saksprotokoll - Kommunal representant til konfliktrådets oppnevningsutvalg
Vedtak i Formannskapet:
Som Ringerike kommunes representant i oppnevningsutvalget i konfliktrådet utpeker
Ringerike kommunestyre Ordfører Kjell B. Hansen.
Behandling i Formannskapet 20.11.2018:
Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag:
«Ordfører Kjell B. Hansen velges som Ringerike kommunes representant i
oppnevningsutvalget i konfliktrådet».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Runar Johansens (H) forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til
Kommunestyret.

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/4364-9

Arkiv: U63 &18

Sak: 173/18
Saksprotokoll - Serverings- og skjenkebevilling - FJ Horeca AS
Vedtak i Formannskapet:

FJ Horeca AS org.nr. 921 088 205 gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 og 3
for Værket Industribar, Stabells gate 2, 3510 Hønefoss.




Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september
2020.
Johan Jørgensen f. 01.04.1962 godkjennes som styrer av bevillingen og Fridthjof
Jørgensen f. 06.09.1989 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 politiske
vedtekter herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike
kommune.

Behandling i Formannskapet 20.11.2018:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/4888-2

Arkiv:

Sak: 174/18
Saksprotokoll - Skjønnsmiddelsøknad og forskuttering av midler til prosjektet Post It
Local
Vedtak i Formannskapet:
Ringerike kommune støtter prosjektet Post It Local og sender skjønnsmiddelsøknad på
920 000 kr til fylkesmannen.
Ringerike kommune forskutterer 420 000 kr under forutsetning av at søknaden innvilges av
fylkesmannen. Beløpet dekkes eventuelt av Formannskapets disposisjonsfond.

Behandling i Formannskapet 20.11.2018:
Dag Erik Henaug (H) fremmet Rådmannens alternative forslag med følgende tillegg:
«Ringerike kommune støtter prosjektet Post It Local og sender skjønnsmiddelsøknad på
920 000 kr til fylkesmannen.
Ringerike kommune forskutterer 420 000 kr under forutsetning av at søknaden innvilges av
fylkesmannen. Beløpet dekkes eventuelt av Formannskapets disposisjonsfond».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag oppnådde ingen stemmer og falt.
Rådmannens alternative forslag med tillegg fremmet av Henaug (H) ble vedtatt mot 4 stemmer
(Krf, Sp og Johansen H).

