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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Formannskapet 

 

Møtested: Hverventunet aktivitetssenter, 

Kartverksveien 17, Hønefoss 

    

Møtedato: 11.06.2019 

12.06.2019 

Tid: 09:00 – 17:30 

Tid: 09:00 – 14:45 

 

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 Hilde Vollmerhaus   

Medlem Helge Stiksrud FD 12. juni fra kl. 11:00 

Medlem Iren Rannekleiv FD 12. juni fra kl. 09:30 

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Anne Mari W. Ottesen FO 12. juni 

Medlem Nena Bjerke FO 11. og 12. juni 

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande FO 11. og 12. juni 

Varamedlem Arnfinn Baksvær 11 og 12 juni  Elsa Lill P Strande 

Varamedlem Nanna Kristoffersen 12. juni  Nena Bjerke 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

11. og 12. juni 

Rådmann, Tore Isaksen, ass. rådmann, Terje Dahlen. Kommunalsjef, 

Marianne Mortensen, Gyrid Løvli, Christine Myhre Bråthen, Trude 

Bredal Steinmo, Magnar Ågotnes og Hilde B. Fivelsdal. 

Kommunikasjonssjef, Mats Øieren. Byplansjef, Inger Kammerud, 

Næringssjef, Harriet Slaaen og klima- og miljøsjef, Bente Elsrud 

Anfinnsen. Leder for plankontoret, Knut Kjennerud (12. juni) 

 

Andre inviterte tilstede 11.06 – 12.06  

Utvalgsleder (HOK), Mons-Ivar Mjelde, leder for Eldrerådet, Ole 

Einar Dalen og fagforbundet, Bente Anita Bråthen. 
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Merknader 11. juni. 

 Vedtaksføre med 12 representanter tilstede. 

 Orientering – Vardar v/rådmann, Tore Isaksen. 

 Orientering – Boligstiftelsen v/rådmann, Tore Isaksen 

 

 

12. juni. 

 Iren Rannekleiv (Ap) ble innvilget permisjon fra kl. 09:30 

 Helge Stiksrud (V) ble innvilget permisjon fra kl. 11:00 – 

13:00. Tar sete til sak 65/19. 

 Kirsten Orebråten (Ap) ble innvilget permisjon fra sak 65/19. 

 Vedtaksføre med 10 representanter tilstede for behandling av 

sak 65/19. 

 

 

Presentasjonene finner du her: 
https://www.ringerike.kommune.no/Dybdekunnskap-politisk/ 

 

 

Behandlede saker Fra og med sak 64/19 

til og med sak  65/19 

 

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

følgende til dagsorden. 

 

Ordfører fremmet følgende: 

Orienteringen – Ringerike utvikling – Selskapets utvikling blir flyttet til 12. juni. 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Hilde Vollmerhaus Kjell B. Hansen Magnus Herstad 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

64/19 19/2497   

 Formannskapets strategikonferanse 2019 - Program for 11 og 12 juni.  

 

 

65/19 19/2497   

 Oppsummering - Strategier som skal legges til grunn for det videre arbeidet 

med Handlingsprogrammet 2020 - 2023  
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64/19   

Formannskapets strategikonferanse 2019 - Program for 11 og 12 juni.  

 

Vedtak: 

11. juni 

09:00 – 09:15 Innledning ordfører 

09:15 – 10:45 Hønefoss – Kåseri – Fortid nåtid og fremtid v/Jan Solgård, Ole Haakon 

Opperud, Arne Sørland og Erik Karlsen. 

10:45 – 11:00 Pause 

11:00 –11:15 Innledning rådmann 

11:15 – 12:15 Folkehelseoversikt v/kommunalsjef, Marianne Mortensen, Christine M. Bråthen 

og Magnar Ågotnes. 

12:15 – 13:40 Lunsj 

13:40 – 14:40 Kommunebarometeret v/kommunalsjef, Gyrid Løvli. 

14:40 – 16:10 Drift/økonomi/rammer for arbeidet med handlingsprogrammet 2020 - 2023 

v/kommunalsjef, Gyrid Løvli. 

 Status og utfordringer vva og beredskap  

16:10 – 16:25 Pause 

16:25 – 16:55 Boligstiftelsen status og fremtid v/Gjermund Riise Brekke 

16:55 – 17:40 Oppsummering av dagen. 

18:00 Middag. 

 

12.juni. 

09:00 - 09:05 Innledning ordfører  

09:05 - 09:35 Utredning eiendomsforvaltningen V/ ass. rådmann, Terje Dahlen 

  Ringerike Utvikling –Selskapets utvikling.    

09:35 - 10:35 Status/erfaringer/fremover – v/ ass. rådmann og strategiavdelingen.   

10:35 - 10:50 Pause 

10:50 - 11:05 Status organisering og utfordringene innen IKT V/kommunalsjef, Gyrid Løvli. 

11:05 - 11:35 Fremtidig driftsform for Aurora V/kommunalsjef, Christine Myhre Bråthen. 

11:35 - 12:30 Lunsj. 

12:30 - 14:30 Gruppearbeid - videre føringer for handlingsprogram 2020 – 2023.   

          Oppsummering. 

14:30 - 15:00 Avslutning v/ordfører 

 

 

Felles regning dekker en enhet drikke til hver lunsj og to drikkeenheter til middag.  

Utover dette må hver enkelt bekoste drikkevarene selv. 

 

 

 



  

Side 5 av 10 

 

Forslag til vedtak: 

 

11. juni 

09:00 – 09:15 Innledning ordfører 

09:15 – 10:45 Hønefoss – Kåseri – Fortid nåtid og fremtid v/Solgård 

10:45 – 11:00 Pause 

11:00 –11:15 Innledning rådmann 

11:15 – 12:15 Folkehelseoversikt 

12:15 – 13:40 Lunsj 

13:40 – 14:40 Kommunebarometeret 

14:40 – 16:10 Drift/økonomi/rammer for arbeidet med handlingsprogrammet 2020 - 2023  

 Ringerike Utvikling –Selskapets utvikling.    

 Status og utfordringer vva og beredskap  

16:10 – 16:25 Pause 

16:25 – 16:55 Boligstiftelsen status og fremtid v/Gjermund Riise Brekke 

16:55 – 17:40 Oppsummering av dagen. 

18:00 Middag. 

 

12.juni. 

09:00 - 09:05 Innledning ordfører  

09:05 - 09:35 Utredning eiendomsforvaltningen V/ ass. rådmann, Terje Dahlen 

09:35 - 10:35 Status/erfaringer/fremover -  Assisterende rådmann og Strategiavdelingen.   

10:35 - 10:50 Pause 

10:50 - 11:05 Status organisering og utfordringene innen IKT V/kommunalsjef, Gyrid Løvli. 

11:05 - 11:35 Fremtidig driftsform for Aurora V/kommunalsjef, Christine Myhre Bråthen. 

11:35 - 12:30 Lunsj. 

12:30 - 14:30 Gruppearbeid - videre føringer for handlingsprogram 2020 – 2023.   

          Oppsummering. 

14:30 - 15:00 Avslutning v/ordfører 

 

Felles regning dekker en enhet drikke til hver lunsj og to drikkeenheter til middag.  

Utover dette må hver enkelt bekoste drikkevarene selv. 
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65/19   

Oppsummering - Strategier som skal legges til grunn for det videre arbeidet med 

Handlingsprogrammet 2020 - 2023  

 

Vedtak: 

 

Innspill fra Johansen (H) p.v.a. Ap, H og V, Aasen (Sp), Kristoffersen (Sol) og Herstad (Frp), 

overleveres rådmannen som føringer frem mot budsjett 2020 og handlingsprogram 2020 – 

2023: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende innspill p.v.a Ap, H og V: 

1. «Krav til redusert sykefravær med krav om avviksrapportering hvert tertial. Målsetning 

om 6,5 % sykefravær i løpet av 2022. 

2. Krav til et driftsresultat på 50 mill. i løpet av 2022. 

3. Klare klima og miljøtiltak, FNs bærekraftmål. 

4. Følge opp vedtak i eiendomsutvikling iht. Til ass. rådmanns innlegg på 

strategikonferansen. 

5. Ferdigstille kommunal næringsstrategi for vekst og næringsutvikling. 

6. Følge opp de negative funn i folkehelsemeldingen, spesielt tiltak for barnefattigdom. 

7. Utrede fremtidige struktur for pleie og omsorgstjenestene. 

8. Strategi og utvikling med egen post i rammen.» 

 

 

 

Nanna Kristoffersen (Sol) fremmet følgende innspill: 

«Tre primære hovedoppgaver: 

1. Helse: økt grunnbemanning. 

2. Barnehage: jobbe med sykefravær. 

3. Skole: tiltak mot skolevegring.  

 

Hovedfokus skal være på forebygging i alle sektorer. 

Vurdere innføring av lokalkjøkken.» 
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Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende innspill: 

«Prioriteringer for budsjett 2020-2023 - FrP  

 

 Fremlegge oversikt over hvilke oppgaver kommunen i dag utfører, skilt ut som 

lovpålagte og ikke lovpålagte. Vurdere hvorvidt det er oppgaver kommunen ikke 

lenger skal utføre. 

 Utrede/ vurdere konkurranseutsetting og innsparingspotensialet ved dette.  

 Gjøre reelle vurderinger av OPS løsninger ved nye investeringer. 

 Utrede opprettelse av lokalkjøkken på sykehjem, herunder vurdering av statlige 

tilskuddsordninger. I vurdering må også ringerikskjøkken vurderes. 

 Sterkere satsing rettet mot sosialhjelpsmottakere. 

 Sterkere satsing mot sykefravær. 

 I større grad vurdere samarbeid med lag, foreninger og frivillighet. 

 Se på mulighet for gratis halltid for idrettslag rettet mot barn og unge. 

 Vurdere økte budsjettrammer i helse og omsorg. 

 Vurdere prøveprosjekt med fritt skolevalg i grunnskolen. 

 Gjennomgang og vurdering av samtlige oppgaver som kan konkurranseutsettes.  

 utarbeide innvandringsregnskap. 

 Redusere eiendomsskatt. 

 Øke fokus på vedlikehold av kommunale veier.» 
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Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende innspill: 

«Strategier som skal legges til grunn for det videre arbeidet med handlingsprogram 2020-2023. 

   

1)    Funn i folkehelseoversikten 2019 og kommunebarometeret skal legges til grunn for å 

bedre de kommunale tilbudene. 

2)    Lovpålagte oppgaver innen oppvekst og helse skal prioriteres. Målsettingen om at 

Ringerike skal være bedre enn landsgjennomsnittet skal legges til grunn. Økt grunnbemanning i 

sektorene skal utredes. 

3)    Basert på siste års regnskap skal det legges til grunn en realistisk budsjettering innen 

basistjenestene. 

4)    Gjennom budsjettarbeidet skal det foreligge oppdaterte analyser av gebyrøkninger for 

innbyggerne innen vann/avløp i et 5 og 10 års perspektiv. 

5)    Det skal foreligge oppdaterte analyser av kommunens utnyttelse av administrative lokaler, 

- herunder hvordan utnyttelsen av arealene kan bedres og hvilke avtaler som reforhandles/sies 

opp. Kommunen skal ikke leie lokaler man ikke bruker. 

6)    Det skal gjennom budsjettprosessen sikres en desentralisert sykehjem - 

/institusjonsstruktur. 

7)    Det skal legges til grunn at barnehager og skoler skal være i barns nærmiljø både i by og 

distrikt. 

8)    Det skal utredes hvordan måltider, kosthold og ernæring kan bedres i barnehager, skoler 

og helseinstitusjoner. Det bør utredes om vi har en organisering som sikrer kvalitet og et godt 

nok tilbud ved helseinsituasjonen.   

9)    Det skal budsjetteres med et overskudd som setter kommunen i stand til å takle 

uforutsette utgifter.» 

  

  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende innspill p.v.a Ap, H og V: 

9. «Krav til redusert sykefravær med krav om avviksrapportering hvert tertial. Målsetning 

om 6,5 % sykefravær i løpet av 2022. 

10. Krav til et driftsresultat på 50 mill. i løpet av 2022. 

11. Klare klima og miljøtiltak, FNs bærekraftmål. 

12. Følge opp vedtak i eiendomsutvikling iht. Til ass. rådmanns innlegg på 

strategikonferansen. 

13. Ferdigstille kommunal næringsstrategi for vekst og næringsutvikling. 

14. Følge opp de negative funn i folkehelsemeldingen, spesielt tiltak for barnefattigdom. 

15. Utrede fremtidige struktur for pleie og omsorgstjenestene. 

16. Strategi og utvikling med egen post i rammen.» 

 

 

 

Nanna Kristoffersen (Sol) fremmet følgende innspill: 

«Tre primære hovedoppgaver: 

4. Helse: økt grunnbemanning. 
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5. Barnehage: jobbe med sykefravær. 

6. Skole: tiltak mot skolevegring.  

 

Hovedfokus skal være på forebygging i alle sektorer. 

Vurdere innføring av lokalkjøkken.» 

 

 

 

Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende innspill: 

«Prioriteringer for budsjett 2020-2023 - FrP  

 

 Fremlegge oversikt over hvilke oppgaver kommunen i dag utfører, skilt ut som 

lovpålagte og ikke lovpålagte. Vurdere hvorvidt det er oppgaver kommunen ikke 

lenger skal utføre. 

 Utrede/ vurdere konkurranseutsetting og innsparingspotensialet ved dette.  

 Gjøre reelle vurderinger av OPS løsninger ved nye investeringer. 

 Utrede opprettelse av lokalkjøkken på sykehjem, herunder vurdering av statlige 

tilskuddsordninger. I vurdering må også ringerikskjøkken vurderes. 

 Sterkere satsing rettet mot sosialhjelpsmottakere. 

 Sterkere satsing mot sykefravær. 

 I større grad vurdere samarbeid med lag, foreninger og frivillighet. 

 Se på mulighet for gratis halltid for idrettslag rettet mot barn og unge. 

 Vurdere økte budsjettrammer i helse og omsorg. 

 Vurdere prøveprosjekt med fritt skolevalg i grunnskolen. 

 Gjennomgang og vurdering av samtlige oppgaver som kan konkurranseutsettes.  

 utarbeide innvandringsregnskap. 

 Redusere eiendomsskatt. 

 Øke fokus på vedlikehold av kommunale veier.» 
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Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende innspill: 

«Strategier som skal legges til grunn for det videre arbeidet med handlingsprogram 2020-2023. 

   

1)    Funn i folkehelseoversikten 2019 og kommunebarometeret skal legges til grunn for å 

bedre de kommunale tilbudene. 

2)    Lovpålagte oppgaver innen oppvekst og helse skal prioriteres. Målsettingen om at 

Ringerike skal være bedre enn landsgjennomsnittet skal legges til grunn. Økt grunnbemanning i 

sektorene skal utredes. 

3)    Basert på siste års regnskap skal det legges til grunn en realistisk budsjettering innen 

basistjenestene. 

4)    Gjennom budsjettarbeidet skal det foreligge oppdaterte analyser av gebyrøkninger for 

innbyggerne innen vann/avløp i et 5 og 10 års perspektiv. 

5)    Det skal foreligge oppdaterte analyser av kommunens utnyttelse av administrative lokaler, 

- herunder hvordan utnyttelsen av arealene kan bedres og hvilke avtaler som reforhandles/sies 

opp. Kommunen skal ikke leie lokaler man ikke bruker. 

6)    Det skal gjennom budsjettprosessen sikres en desentralisert sykehjem - 

/institusjonsstruktur. 

7)    Det skal legges til grunn at barnehager og skoler skal være i barns nærmiljø både i by og 

distrikt. 

8)    Det skal utredes hvordan måltider, kosthold og ernæring kan bedres i barnehager, skoler 

og helseinstitusjoner. Det bør utredes om vi har en organisering som sikrer kvalitet og et godt 

nok tilbud ved helseinsituasjonen.   

9)    Det skal budsjetteres med et overskudd som setter kommunen i stand til å takle 

uforutsette utgifter.» 

  

  

 

Ordfører fremmet følgende forslag: 

«Innspillende fra Johansen (H) p.v.a. Ap, H og V, Hans-Petter Aasen (Sp), Nanna 

Kristoffersen (Sol), Magnus Herstad (Frp), overleveres rådmannen som føringer frem mot 

budsjett 2020 og handlingsprogram 2020 – 2023.» 

 

 

 

Avstemming: 

Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2497-4  Arkiv: 033  

 

Sak: 65/19 

 

Saksprotokoll - Oppsummering - Strategier som skal legges til grunn for det videre 

arbeidet med Handlingsprogrammet 2020 - 2023  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Innspill fra Johansen (H) p.v.a. Ap, H og V, Aasen (Sp), Kristoffersen (Sol) og Herstad (Frp), 

overleveres rådmannen som føringer frem mot budsjett 2020 og handlingsprogram 2020 – 

2023: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende innspill p.v.a Ap, H og V: 

1. «Krav til redusert sykefravær med krav om avviksrapportering hvert tertial. 

Målsetning om 6,5 % sykefravær i løpet av 2022. 

2. Krav til et driftsresultat på 50 mill. i løpet av 2022. 

3. Klare klima og miljøtiltak, FNs bærekraftmål. 

4. Følge opp vedtak i eiendomsutvikling iht. Til ass. rådmanns innlegg på 

strategikonferansen. 

5. Ferdigstille kommunal næringsstrategi for vekst og næringsutvikling. 

6. Følge opp de negative funn i folkehelsemeldingen, spesielt tiltak for barnefattigdom. 

7. Utrede fremtidige struktur for pleie og omsorgstjenestene. 

8. Strategi og utvikling med egen post i rammen.» 

 

 

 

Nanna Kristoffersen (Sol) fremmet følgende innspill: 

«Tre primære hovedoppgaver: 

1. Helse: økt grunnbemanning. 

2. Barnehage: jobbe med sykefravær. 

3. Skole: tiltak mot skolevegring.  

 

Hovedfokus skal være på forebygging i alle sektorer. 

Vurdere innføring av lokalkjøkken.» 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende innspill: 

«Prioriteringer for budsjett 2020-2023 - FrP  

 

 Fremlegge oversikt over hvilke oppgaver kommunen i dag utfører, skilt ut som 

lovpålagte og ikke lovpålagte. Vurdere hvorvidt det er oppgaver kommunen ikke 

lenger skal utføre. 

 Utrede/ vurdere konkurranseutsetting og innsparingspotensialet ved dette.  

 Gjøre reelle vurderinger av OPS løsninger ved nye investeringer. 

 Utrede opprettelse av lokalkjøkken på sykehjem, herunder vurdering av statlige 

tilskuddsordninger. I vurdering må også ringerikskjøkken vurderes. 

 Sterkere satsing rettet mot sosialhjelpsmottakere. 

 Sterkere satsing mot sykefravær. 

 I større grad vurdere samarbeid med lag, foreninger og frivillighet. 

 Se på mulighet for gratis halltid for idrettslag rettet mot barn og unge. 

 Vurdere økte budsjettrammer i helse og omsorg. 

 Vurdere prøveprosjekt med fritt skolevalg i grunnskolen. 

 Gjennomgang og vurdering av samtlige oppgaver som kan konkurranseutsettes.  

 utarbeide innvandringsregnskap. 

 Redusere eiendomsskatt. 

 Øke fokus på vedlikehold av kommunale veier.» 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende innspill: 

«Strategier som skal legges til grunn for det videre arbeidet med handlingsprogram 2020-

2023. 

   

1)    Funn i folkehelseoversikten 2019 og kommunebarometeret skal legges til grunn for å 

bedre de kommunale tilbudene. 

2)    Lovpålagte oppgaver innen oppvekst og helse skal prioriteres. Målsettingen om at 

Ringerike skal være bedre enn landsgjennomsnittet skal legges til grunn. Økt 

grunnbemanning i sektorene skal utredes. 

3)    Basert på siste års regnskap skal det legges til grunn en realistisk budsjettering innen 

basistjenestene. 

4)    Gjennom budsjettarbeidet skal det foreligge oppdaterte analyser av gebyrøkninger for 

innbyggerne innen vann/avløp i et 5 og 10 års perspektiv. 

5)    Det skal foreligge oppdaterte analyser av kommunens utnyttelse av administrative 

lokaler, - herunder hvordan utnyttelsen av arealene kan bedres og hvilke avtaler som 

reforhandles/sies opp. Kommunen skal ikke leie lokaler man ikke bruker. 

6)    Det skal gjennom budsjettprosessen sikres en desentralisert sykehjem - 

/institusjonsstruktur. 

7)    Det skal legges til grunn at barnehager og skoler skal være i barns nærmiljø både i by og 

distrikt. 

8)    Det skal utredes hvordan måltider, kosthold og ernæring kan bedres i barnehager, skoler 

og helseinstitusjoner. Det bør utredes om vi har en organisering som sikrer kvalitet og et godt 

nok tilbud ved helseinsituasjonen.   

9)    Det skal budsjetteres med et overskudd som setter kommunen i stand til å takle 

uforutsette utgifter.» 

  

  

 

 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 11.06.2019: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende innspill p.v.a Ap, H og V: 

9. «Krav til redusert sykefravær med krav om avviksrapportering hvert tertial. 

Målsetning om 6,5 % sykefravær i løpet av 2022. 

10. Krav til et driftsresultat på 50 mill. i løpet av 2022. 

11. Klare klima og miljøtiltak, FNs bærekraftmål. 

12. Følge opp vedtak i eiendomsutvikling iht. Til ass. rådmanns innlegg på 

strategikonferansen. 

13. Ferdigstille kommunal næringsstrategi for vekst og næringsutvikling. 

14. Følge opp de negative funn i folkehelsemeldingen, spesielt tiltak for barnefattigdom. 

15. Utrede fremtidige struktur for pleie og omsorgstjenestene. 

16. Strategi og utvikling med egen post i rammen.» 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

Nanna Kristoffersen (Sol) fremmet følgende innspill: 

«Tre primære hovedoppgaver: 

4. Helse: økt grunnbemanning. 

5. Barnehage: jobbe med sykefravær. 

6. Skole: tiltak mot skolevegring.  

 

Hovedfokus skal være på forebygging i alle sektorer. 

Vurdere innføring av lokalkjøkken.» 

 

 

 

Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende innspill: 

«Prioriteringer for budsjett 2020-2023 - FrP  

 

 Fremlegge oversikt over hvilke oppgaver kommunen i dag utfører, skilt ut som 

lovpålagte og ikke lovpålagte. Vurdere hvorvidt det er oppgaver kommunen ikke 

lenger skal utføre. 

 Utrede/ vurdere konkurranseutsetting og innsparingspotensialet ved dette.  

 Gjøre reelle vurderinger av OPS løsninger ved nye investeringer. 

 Utrede opprettelse av lokalkjøkken på sykehjem, herunder vurdering av statlige 

tilskuddsordninger. I vurdering må også ringerikskjøkken vurderes. 

 Sterkere satsing rettet mot sosialhjelpsmottakere. 

 Sterkere satsing mot sykefravær. 

 I større grad vurdere samarbeid med lag, foreninger og frivillighet. 

 Se på mulighet for gratis halltid for idrettslag rettet mot barn og unge. 

 Vurdere økte budsjettrammer i helse og omsorg. 

 Vurdere prøveprosjekt med fritt skolevalg i grunnskolen. 

 Gjennomgang og vurdering av samtlige oppgaver som kan konkurranseutsettes.  

 utarbeide innvandringsregnskap. 

 Redusere eiendomsskatt. 

 Øke fokus på vedlikehold av kommunale veier.» 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende innspill: 

«Strategier som skal legges til grunn for det videre arbeidet med handlingsprogram 2020-

2023. 

   

1)    Funn i folkehelseoversikten 2019 og kommunebarometeret skal legges til grunn for å 

bedre de kommunale tilbudene. 

2)    Lovpålagte oppgaver innen oppvekst og helse skal prioriteres. Målsettingen om at 

Ringerike skal være bedre enn landsgjennomsnittet skal legges til grunn. Økt 

grunnbemanning i sektorene skal utredes. 

3)    Basert på siste års regnskap skal det legges til grunn en realistisk budsjettering innen 

basistjenestene. 

4)    Gjennom budsjettarbeidet skal det foreligge oppdaterte analyser av gebyrøkninger for 

innbyggerne innen vann/avløp i et 5 og 10 års perspektiv. 

5)    Det skal foreligge oppdaterte analyser av kommunens utnyttelse av administrative 

lokaler, - herunder hvordan utnyttelsen av arealene kan bedres og hvilke avtaler som 

reforhandles/sies opp. Kommunen skal ikke leie lokaler man ikke bruker. 

6)    Det skal gjennom budsjettprosessen sikres en desentralisert sykehjem - 

/institusjonsstruktur. 

7)    Det skal legges til grunn at barnehager og skoler skal være i barns nærmiljø både i by og 

distrikt. 

8)    Det skal utredes hvordan måltider, kosthold og ernæring kan bedres i barnehager, skoler 

og helseinstitusjoner. Det bør utredes om vi har en organisering som sikrer kvalitet og et godt 

nok tilbud ved helseinsituasjonen.   

9)    Det skal budsjetteres med et overskudd som setter kommunen i stand til å takle 

uforutsette utgifter.» 

  

  

 

Ordfører fremmet følgende forslag: 

«Innspillende fra Johansen (H) p.v.a. Ap, H og V, Hans-Petter Aasen (Sp), Nanna 

Kristoffersen (Sol), Magnus Herstad (Frp), overleveres rådmannen som føringer frem mot 

budsjett 2020 og handlingsprogram 2020 – 2023.» 

 

 

 

Avstemming: 

Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt. 
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