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Møtedato: 03.12.2019 Tid: 11:00 – 16:35 

TEMAMØTE/DAGSORDEN:  

11:00 – 11:05 – Opprop/møteinnkalling  

11:05 - 11:20 -  Orientering v/Wilhelmsen om jordskredet på Hovsenga,  

                           arbeidet og  konsekvenser for kommunen   

11:20 – 12:20 - Orientering - Monserud renseanlegg, Unntatt off. Ofl. §            

                         23, jfr. Kommuneloven 11-5, tredje ledd, bokstav b.  

12:20 - 13:00 – Lunsj    

13:00              –Saksliste 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall   Møtt for 

Ordfører Kirsten Orebråten   

Varaordfører Dag Erik Henaug   

Medlem Håkon Kvissel Ohren   

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Benedicte Heieren Hundhammer   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Nina Basberg   

Medlem Stian Bakken   

Medlem Anne Mari W. Ottesen   

Medlem Axel Sjøberg   

Medlem Hilde Marie Steinhovden   

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann Tore Isaksen, Ass. Rådmann, Terje Dahlen. Kommunalsjef, 

Christine M. Bråthen, Gyrid Løvli, Marianne Mortensen, 

kommunikasjonssjef, Mats Øieren, fra kommuneadvokaten, Rune 

Erstad. 
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Merknader  

 Orientering v/Cathrine Lyche - Monserud – Status og veien videre. 

 Orientering - Sluttoppgjør Monserud v/Terje Dahlen, ble møtet 

vedtatt lukket. Unntatt off. Ofl. § 23, jfr. Kommuneloven 11-5, tredje 

ledd, bokstav b.  

 Representanten Dag Henaug (H) ble erklært inhabil under behandling 

av sak 163/19 jfr. Fvl. §6 andre ledd, jf. kommuneloven §11-10. 

 Representanten Ståle Skjønhaug (Ap) tok sete under behandling av 

sak 163/19. 

 Ordfører Kirsten Orebråten erklærte seg inhabil i behandling av sak 

169/19 jf. fvl. §28 jf koml. §40 3 ledd bokstav c. 

 Representanten Ståle Skjønhaug (Ap) tok sete under behandling av 

sak 169/19 

 Notater som ble delt ut i møtet: 

o Svar på Spørsmål fra SV til budsjett 2020 - HP 2020-2023      

o (arkivsak19/4464-54) 

o Svar på spørsmål fra Rødt - Budsjett 2020 – HP 2020-2023  

o (arkivsak 19/4464-55) 

o Svar på Spørsmål om BPA fra MDG - Budsjett 2020 –  

o Handlingsprogram 2020-2023 (arkivsak 19/4464-57) 

 

 

Behandlede saker Fra og med sak 152/19 

til og med sak  177/19 

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

møtet satt, med følgende til dagsorden: 

Ordfører fremmet følgende spørsmål:  

«Kan formannskapet godta å behandle sak 169/19 rett etter behandling av sak 163/19. 

Et enstemmig Formannskap bifalt dette. 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

Nina Basberg (sign) Kirsten Orebråten (sign) Dag Erik Henaug (sign) 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

152/19 19/5192   

 Økonomirapport- oktober 2019  

 

 

153/19 19/4464   

 Høringssvar - Budsjett 2020 - Handlingsprogram 2020-2023  

 

 

154/19 19/4464   

 Budsjett 2020 - Handlingsprogram 2020-2023  

 

 

155/19 19/5099   

 Utbedringer av råteskader Tyristrand skole  

 

 

156/19 16/1459   

 Interkommunal barnevernvakt Ringerike, Hole, Hallingdal- og Valdres 

kommunene 

 

 

157/19 19/5143   

 Spillemidler 2020  

 

 

158/19 19/4839   

 Utvidelse av forsøk med statlig finansiert eldreomsorg, - invitasjon til 

deltagelse  

 

 

159/19 19/3498   

 Anmodning fra Tyristrand vannverk SA om forhandlinger om kommunal 

overtakelse av vannverket.  

 

 

160/19 19/3466   

 Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen  

 

 

161/19 19/2761   

 Endring av bomsatser på Aklangsveien  
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162/19 19/4722   

 Bosetting av flyktninger i 2020  

 

 

163/19 19/5254   

 Varaordfører på heltid  

 

 

164/19 19/3469   

 Integreringsmelding 2019  

 

 

165/19 19/4331   

 Stiftelsen Positiv oppvekst  

 

 

166/19 19/4122   

 Læringsresultater i Ringeriksskolen  

 

 

167/19 18/744   

 Orientering om flytting av VA til Hensmoen  

 

 

168/19 19/4479   

 Praktiske endringer og tilpasninger innen Helse og omsorg,- en orientering  

 

 

169/19 19/4490   

 Klage på manglende tildeling av tilskudd i forbindelse med startlån  

 

 

170/19 17/4483   

 Forslag til endring av minsteareal for elg i Ringerike kommune  

 

 

171/19 19/4696   

 Høringsuttalelse til innføring av krav om landmålerbrev og andre forslag til 

endringer i matrikkelforskriften  

 

 

172/19 19/4271   

 Høringsuttalelse til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om 

utlevering av opplysninger fra grunnbok og matrikkel  

 



  

Side 5 av 53 

 

173/19 19/4581   

 Valg til medlem Lunder gamlehjems fonds styre  

 

 

174/19 19/5136   

 Valg av styremedlemmer til Ringerike Boligstiftelse  

 

 

175/19 19/4518   

 Valg til styre i Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse  

 

 

176/19 19/4324   

 Serverings- og skjenkebevilling Løvlia Skistue Løvlia Skistue 

 

 

177/19 18/4332   

 Salgsbevilling for alkohol - Meny Osloveien  

 

 

178/19 19/5103   

 Lokal forskrift om opptaksområder for grunnskolene i Ringerike  
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152/19   

Økonomirapport- oktober 2019  

 

Vedtak: 

 

Økonomirapport per 31. oktober 2019, 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: 

 

Økonomirapport per 31. oktober 2019, tas til orientering 
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153/19   

Høringssvar - Budsjett 2020 - Handlingsprogram 2020-2023  

 

Vedtak: 

 

 

Høringssvarene til budsjett 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 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 2020 og Handlingsprogram 2020-2023 tas til orientering. 
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154/19   

Budsjett 2020 - Handlingsprogram 2020-2023  

 

Vedtak: 

 

Formannskapets forslag til vedtak støttes med følgende endringer: 

«Riving av følgende kommunale bygg vedtas ikke: 

Asbjørnsens gate 12-17 lagerbygg      kr. -2 300 000. 

Trebygg Eikli skole         kr     -720 000.  

Hønefoss skole, gymsal og undervisningsbygg    kr.   - 550 000. 

Sum reduksjoner:       kr. -3 570 000. 

Ikke reduserte driftskostnader ved utsettelser av riving og  

økt ramme for vedlikehold kommunale barnehager og skoler  kr   3 570 000. 

 

Økning av driftsbudsjettet: 

Miljøveiledere i Ringeriksskolen. Vi ønsker at ordningen utvides til 3 nye skoler kr 800 000. 

Fontenehuset. Støtten for 2020 økes med kr 364 000 til 1.6 mill.   kr    364 000. 

Gratis leie av idrettshaller for barn og unge opp til 19 år.    kr    750 000. 

Kirkelig fellesråd økes med         kr    200 000. 

Matchbox: Tiltaket har vist svært gode resultater og støttes  

med videre drift i 2020 med        kr. 3 500 000.   

Helsestasjonen styrkes med en 100% helsesykepleier    kr.    650 000. 

Økt støtte organisasjoner, lag og foreninger 

Økt støtte diverse idrettsformål, kulturaktiviteter og kulturmidler 

som fordeles etter søknad av hovedutvalg for oppvekst og kultur   kr.    550 000. 

Sum økte tiltak:        kr.6 814 000. 

Det utarbeides en tiltaksplan for ytterligere reduksjon i kostnader tilsvarende 10 mill. i 

2020. 

Administrasjonsutvalget legger frem en tiltaksplan for å nå målet om ytterligere reduksjon i 

kostnader, budsjett kravene for effektivisering, redusert sykefravær og reduserte årsverk. 

Heltidskultur, endrede turnuser, bedre arbeidsmiljø, kvalitet i tjenestene skal være styrende for 

dette arbeidet. Vi viser til arbeidet med «nytt blikk».  

  

Budsjett korrigeringer 2020: 

Endring reduserte kostnader:   kr. - 10 000 000. 

Styrkede tiltak:     kr.     6 814 000. 

Styrket driftsresultat:    kr.     3 186 000.  

 

 

Verbalforslag: 

1. Det legges frem en sak om innføring av Aktivitetskort/fritidskort våren 2020. 

 Vi mener dette er et svært godt tiltak for å få barn og unge til å delta i kultur og 

 fritidsaktiviteter. Kortet vil være uavhengig av foreldrenes økonomi slik at det i tillegg  

            vil ha  en god sosial profil. 

2. Kommunen inviterer frivillighetssentralen og andre intersenter til å etablere 

frivillighetens hus sammen med kommunen. 

3. Midlertidig bruk av Hønefoss skole, etterbruk av Eikli skole og Kirkeskolen utredes 

innen sommeren 2020. 
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4. Rådmannen kommer med en sak om Ringerike kommune skal bygge Haugsbygd Arena 

selv innen 2022, innen mai 2020. Rådmannen skal samtidig legge frem en prognose på 

når leiekostnadene passerer nedbetalingen av et lånefinansiert kommunalt anlegg.  

 Ringerike kommune er positive til en hall i Haugsbygda. 

5. Rådmannen legger frem en sak om utviklingen innen det forebyggende arbeidet for 

ungdomskontakten og møteplassen innen mai 2020.» 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Det ble levert inn 4 forslag/pakker: 

Pakke 1: 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende forslag p.v.a Ap, H, Frp og Krf :  

 

«Riving av følgende kommunale bygg vedtas ikke: 

Asbjørnsens gate 12-17 lagerbygg      kr. -2 300 000. 

Trebygg Eikli skole         kr     -720 000.  

Hønefoss skole, gymsal og undervisningsbygg    kr.   - 550 000. 

Sum reduksjoner:       kr. -3 570 000. 

Ikke reduserte driftskostnader ved utsettelser av riving og  

økt ramme for vedlikehold kommunale barnehager og skoler  kr   3 570 000. 

 

Økning av driftsbudsjettet: 

Miljøveiledere i Ringeriksskolen. Vi ønsker at ordningen utvides til 3 nye skoler kr 800 000. 

Fontenehuset. Støtten for 2020 økes med kr 364 000 til 1.6 mill.   kr    364 000. 

Gratis leie av idrettshaller for barn og unge opp til 19 år.    kr    750 000. 

Kirkelig fellesråd økes med         kr    200 000. 

Matchbox: Tiltaket har vist svært gode resultater og støttes  

med videre drift i 2020 med        kr. 3 500 000.   

Helsestasjonen styrkes med en 100% helsesykepleier    kr.    650 000. 

Økt støtte organisasjoner, lag og foreninger 

Økt støtte diverse idrettsformål, kulturaktiviteter og kulturmidler 

som fordeles etter søknad av hovedutvalg for oppvekst og kultur   kr.    550 000. 

Sum økte tiltak:        kr.6 814 000. 

Det utarbeides en tiltaksplan for ytterligere reduksjon i kostnader tilsvarende 10 mill. i 

2020. 

Administrasjonsutvalget legger frem en tiltaksplan for å nå målet om ytterligere reduksjon i 

kostnader, budsjett kravene for effektivisering, redusert sykefravær og reduserte årsverk. 

Heltidskultur, endrede turnuser, bedre arbeidsmiljø, kvalitet i tjenestene skal være styrende for 

dette arbeidet. Vi viser til arbeidet med «nytt blikk».  
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Budsjett korrigeringer 2020: 

Endring reduserte kostnader:               kr. - 10 000 000. 

Styrkede tiltak:     kr.     6 814 000. 

Styrket driftsresultat:                kr.     3 186 000.  

Verbalforslag: 

1. Det legges frem en sak om innføring av Aktivitetskort/fritidskort våren 2020. 

2. Vi mener dette er et svært godt tiltak for å få barn og unge til å delta i kultur og 

fritidsaktiviteter. Kortet vil være uavhengig av foreldrenes økonomi slik at det i tillegg      

a. vil ha en god sosial profil. 

3. Kommunen inviterer frivillighetssentralen og andre intersenter til å etablere 

frivillighetens hus sammen med kommunen. 

4. Midlertidig bruk av Hønefoss skole, etterbruk av Eikli skole og Kirkeskolen utredes 

innen sommeren 2020. 

Rådmannen kommer med en sak om Ringerike kommune skal bygge Haugsbygd Arena 

selv innen 2022, innen mai 2020. Rådmannen skal samtidig legge frem en prognose på 

når leiekostnadene passerer nedbetalingen av et lånefinansiert kommunalt anlegg.  

Ringerike kommune er positive til en hall i Haugsbygda. 

5. Rådmannen legger frem en sak om utviklingen innen det forebyggende arbeidet for 

ungdomskontakten og møteplassen innen mai 2020.» 

 

 

 

Pakke 2 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag p.v.a. Sp: 

 

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2020 og handlingsprogram 2020-2023 vedtas med følgende 

endringer: 

 

«Endringer i driftsbudsjettet 

 

1) Økt støtte til Fontenehuset,       0,4 mill 

 

2) Opprettholdelse av tilbudet Matchbox, rådmannen fremmer egen sak dersom dette 

ikke tas innenfor sektorens egen ramme jf sak 149/19 

 

3) Videreføring av Heggen barnehage som varig barnehage  0,3 mill 

 

4) Ikke rivning av gymsalen ved Hønefoss skole 

 

5) Økt ramme pleie og omsorg – økt grunnbemanning   11 mill 

 

6) Økt ramme oppvekst – lærertetthet/voksentetthet i barnehagene 8 mill 

 

7) Nærmiljøanlegg/distriktsutviklingspakke     0,5 mill 
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Kostnadsreduserende tiltak 

 

1) Ikke rivning av bygg, med unntak av Hjertelia    3,095 mill 

 

2) Reduksjon leie til administrative lokaler i Hønefoss sentrum  1 mill 

 

3) Reduksjons utgifter til bruk av bemannings/vikarbyråer i barnehagene 1 mill 

 

4) Målrettet administrativt avbyråkratiseringsprosjekt    1 mill 

 

5) Reduksjon konsulentbruk       3 mill 

 

6) Reduksjon avsetningen til disposisjonsfond     6,405 mill 

 

7) Reduksjon formannskapets disposisjonsfond    2 mill 

 

8) Økte salgsinntekter Ringerikskjøkken     0,5 mill 

 

9) Bedre innkjøpsstrategier/ordninger      0,5 mill 

 

10) Tilskudd til snøproduksjonsanlegg Ringkollen i 2020 reduseres  2 mill 

 

 

Endringer investeringsbudsjettet 

 

1) Tiltak for å lukke avvik i henhold til miljørettet helsevern Hønefoss skole – nytt 

ventilasjonsanlegg       17,5 mill 

 

2) Tiltak Heggen barnehage i henhold til inngitt tilbud fra entreprenør. Tiltaket på 108 000 

kr eks mva dekkes av avsatte midler «oppgradering barnehager». 

 

Omdisponeringer investeringsbudsjettet/inndekning av tiltakene 

 

1) Investeringsmidler byutvikling     15 mill 

 

2) Midler til oppgradering formannskapssal/kommunestyresal 2,5 mill 

 

3) Ubenyttede/ikke igangsatte investeringsmidler knyttet til trafikksikkerhetstiltak for 

elevene fra Hønefoss skole til Ullerål (innenfor Hønefoss skoles krets) benyttes ikke 
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Mål og føringer  

 

1) Strukturen for helseinstitusjonene i distriktene ligger fast. Kommunestyre ber om å få 

seg forelagt en strategi om hvordan Ringerike kommune kan øke sin attraktivitet og 

tiltrekke seg flere fagarbeidere og sykepleiere innen sektoren. Strategien skal særlig 

peke på hvordan arbeidsgiver kan bruke virkemidler for å tiltrekke seg flere 

fagutdannede.   

 

2) Rådmannen bes i løpet av 1. halvår fremme egen sak om hvordan ordningen med støtte 

til nærmiljøanlegg i distriktene kan innrettes, - saken skal peke på hvordan tildelinger 

kan gjennomføres.   

 

3) Økt ramme innen helse – og omsorg skal blant annet benyttes til konkrete prosjekter 

med økt grunnbemanning på enheter med særskilt høyt sykefravær. Dette som konkrete 

forsøksordninger for å redusere sykefravær, heve kvaliteten på tjenestene og redusere 

belastningen på de ansatte.  

 

4) Økt ramme oppvekst skal benyttes til økt lærertetthet, særlig med tanke på flere 

delingstimer i praktisk- estetiske fag. Herunder økt voksentetthet i barnehagene.  

 

5) Økningen i rammen oppvekst innebærer at kommunen skal ha en egen bemanning som 

sikrer at kommunen ikke skal benytte vikarbyråer i 2020 i barnehagene.  

 

6) Innen planavdelingen skal bruken av innleide konsulenter reduseres. Det skal 

fortløpende vurderes om det er kompetanse i egen organisasjon eller om kommunen evt 

selv må øke sin kompetanse på området før man velger å benytte konsulenter.  

 

7) Antall kvadratmeter til administrative lokaler i Hønefoss har økt drastisk de siste årene. 

Antall leide kvadratmeter må reduseres, - og det må foreligge strategier for optimal 

utnyttelse av arealene kommunen selv eier. Budsjettert innsparing i 2020 tas ved at man 

reduserer arealene, eventuelt fremleier dem.  

 

8) Avviket i henhold til miljørettet helsevern ved Hønefoss skole skal lukkes. Avsatte 

investeringsmidler skal benyttes til ventilasjonsanlegg i skolebygget. Prosjektet skal 

gjennomføres i løpet av 2020. Rådmannen fremmer egen sak om dette.   

 

9) Hønefoss skole legges ikke ned.  

 

10) I løpet av 2020 utarbeides det en mulighetsstudie for Hønefoss skole. 

 

11) Kommunestyret ber rådmannen utrede modeller for hvordan 

søskenmoderasjonsordninger for søsken som går i både barnehage og SFO kan 

utformes.  
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12) Det fremmes en helhetlig plan for utvikling av Sjongslunden, slik at utviklingen av 

anleggene kan koordineres, - samtidig som arealbruken ivaretar områdets karakter som 

et friområde. Dette arbeidet bør ferdigstilles i løpet av 2020.  

 

13) I løpet av første halvår 2020 fremmes det egen sak om hvordan grønt-området ved St. 

Hanshaugen kan utvikles som et attraktivt grøntområde for byen.  

 

14) Det bes om at det i løpet av 1. kvartal 2020 fremmes sak om endring av 

parkeringssatser på kommunale parkeringsplasser, - slik at ordning med 2 timers gratis 

parkering kan innføres.  

 

15) Rådmannen foretar i løpet av 2020 en kartlegging av internettdekningen i kommunen. 

Resultatet av kartleggingen legges frem for politisk behandling. Grunnlaget fra 

kartleggingen skal danne grunnlag for søknad om eksterne midler, - evt andre 

målrettede tiltak som kan sikre god internetthastighet i hele kommunen og motvirke et 

digitalt klasseskille.  

 

16) Rådmannen ber utrede hvordan kommunen kan tilby rimelige kommunale tomter i 

distriktene, - for å tiltrekke seg unge boligkjøpere til kommunen.» 

 

 

 

 

Pakke 3: 

Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende forslag p.v.a. SV: 

«Budsjett 2020 - Handlingsprogram 2020-2023 

«Fra vekst til innhold» 

 

Forslag til vedtak:  
1. Driftsbudsjettet for 2020 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme til drift på 1 620 726 millioner 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 1A - 

Driftsbudsjettet 

     

  

SV sitt forslag 

Frie disponible midler 2020 2020 2021 2022 2023 

Skatt på inntekt og formue  -857 800 -860 000 -860 000 -865 000 -870 000 

Ordinært rammetilskudd -843 794 -843 794 -843 155 -870 000 -875 000 

Skatt på eiendom -57 000 -69 200 -69 200 -69 200 -69 200 

andre generelle statstilskudd -20 466 -20 466 -20 126 -22 000 -22 000 
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sum frie disponible inntekter -1 779 060 -1 793 460 -1 792 481 -1826200 -1836200 

      Finnansinntekter/ -utgifter 

     Renteinntekter og utbytte -35 951 -35 951 -35 951 -35 951 -35 951 

Gevinst finansielle instrumenter -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 

renteutgifter, prov og andre fin.utgifter 69 700 69 700 77 400 82 800 80 300 

Avdrag på lån 126 400 126 400 136 400 147 000 152 000 

Finansinntekter/ -utgifter 153 149 153 149 170 849 186 849 189 349 

      Avsetninger og bruk av avsetninger 

     Til ubundne avsetninger 40 000 30 000 30 000 40 000 45 000 

Bruk av tidligere års regn mindreforbruk 0 0 0 0 0 

Bruk av ubudne avsetninger -9 915 -9 915 -7 720 0 0 

bruk av bundne avsetninger -500 -500 0 0 0 

Netto avsetninger 29 585 19 585 22 280 40 000 45 000 

      Overført til investering 0 0 0 0 0 

      Til fordeling drift -1 596 326 -1 620 726 -1 599 352 -1 599 351 -1 601 851 

Sum fordelt til drift (1B) 1 596 325 1 620 726 1 599 352 1 599 351 1 601 851 

Merforbruk/mindreforbruk  -1 0 0 0 0 

 

 

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet 

     

  

SV sitt forslag 

 

2020 2020 2021 2022 2023 

Folkevalgte og revisjon 10 823 10 823 10 700 10 700 10 700 

administrasjon og fellestjenester 100 000 102 585 100 520 100 520 100 520 

Strategi og utvikling 42 868 42 868 40 000 35 000 35 000 

Utdanning og familie 644 285 654 000 651 229 654 182 655 194 

Helse og omsorg 644 541 655 000 652 000 656 000 656 000 

Teknisk, kultur og idrett 171 332 172 974 165 000 165 000 165 000 

Selvkost -74 442 -74 442 -77 015 -78 969 -77 481 

Avsetninger, overføringer 56 918 56 918 56 918 56 918 56 918 

Skatt og rammetilskudd 0 0 

   Finans 0 0 

   Til fordeling drift (1A) 1 596 325 1 620 726 1 599 352 1 599 351 1 601 851 

  
2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent. 

 

3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre budsjettjusteringer ved organisasjonsendringer 

dersom disse ikke har resultatmessig konsekvens.   
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4. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 812,33 millioner 

kroner, fordelt med 725,63 millioner kroner på ikke-gebyrfinansierte investeringer og 

86,7 millioner kroner på gebyrfinansierte investeringer for 2020. Investeringsbudsjettet 

er bindende på investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over 

investeringer med tillegg av 17 millioner til styrking av inne- og uteklima på Hønefoss 

skole og Heggen barnehage.  
 

 

5. For finansiering av investeringsbudsjettet 2020 foreslås følgende låneopptak:  
Låneopptak investeringer inntil 685,9 mill. kroner, herav kr. 70 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.  
 

6. Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 100,0 mill. kroner. Långiver: Husbanken. 

Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.   
 

7. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,10 %  
 

 

8. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal det skrives ut eiendomsskatt på alle 

faste eiendommer i hele kommunen.  
Den generelle skattesatsen settes til 5 promille (esktl. § 13). Satsene differensieres ved at 

den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille (esktl. 

§ 12 a).  
Vedtak om alminnelig taksering oppheves, og det innføres taksering basert på bruk av 

Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger, og takserer øvrige eiendommer.  
Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk 

(annet ledd i overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4). 

Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 

2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Eiendomsskatten skal 

betales ut i tre terminer.  
Nyoppførte boliger fritas i 3 år (§ 7c)» 
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Pakke 4: 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag p.v.a. MDG: 

«Forslag til kommunebudsjettet som ikke koster kommunen noe men vil gi fremgang i kommunen: 
 

Gjør kollektivtrafikken billigere. Ikke dyrere. 

Bakgrunn: Kollektivprisene her til lands øker mer enn bensinprisene, mest i hele Europa. 

De som rammes av dette er eldre, unge, og de med dårligst råd. I stadig flere fylker, 

inkludert Ringerike, kuttes det i kollektivtilbudet. Et dårlig kollektivtilbud gjør at folk 

slutter å ta bussen, noe som gjør et allerede skrint passasjergrunnlag enda dårligere. Denne 

vonde spiralen må snus. Både billettpriser og et godt tilbud er viktig for at vi skal ønske å 

reise kollektivt, uansett om en bor i byen eller på bygda. I stedet for å gjøre 

kollektivbillettene dyrere, slik flertallet på Stortinget presterer, burde vi gjøre dem billigere.  

 

Forslag: Ringerike kommune ber KS jobbe for at 3 milliarder avsettes i statsbudsjettet slik 

at billettene i kollektivtrafikken kan bli 20 % billigere, og gratis for alle barn under 

skolealder, over hele landet.   

 

Hjelp kommunene å hjelpe klimaet 

Bakgrunn: 

Kommunene i hele Norge spiller en nøkkelrolle i omstillingen til et lavutslippssamfunn. 

Miljødirektoratet anslår at kommunene kan bidra til å redusere klimagassutslippene globalt 

med 13–26 millioner tonn årlig. Det tilsvarer 15–30 prosent av det samlede utslippet fra 

nordmenns forbruk og 25–50 prosent av utslippene fra norsk territorium.  

 

Oslo, Trondheim og Bergen har ambisiøse klimamål og egne klimabudsjetter. Oslo har blitt 

trukket frem som et internasjonalt klimaforbilde. Det grønne byrådet har som kanskje 

eneste by i verden satt et utslippsmål i tråd med Paris-avtalen: utslippene skal reduseres 

med hele 95 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Suksessoppskriften fra Oslo 

må nå kopieres og implementeres i byer og kommuner over hele landet, tilpasset lokale 

behov. Staten har et ansvar for å bidra til dette ved å fjerne barrierer, stille krav og styrke 

tilgjengelige ressurser.  

 

Forslag:  

Ringerike kommune ber KS jobbe for at Stortinget skal prioritere mer penger til klimakutt i 

kommunene, blant annet ved å:  

- Utvide Klimasatsordningen kraftig, fjerne maksimal støttesats og redusere kravet 

til egenandel.  
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- Gi kommunene midler til å ansette flere klima- og miljørådgivere.  

- Belønne foregangskommuner med raske reduksjoner i klimautslipp.  

- Vektlegge kommunenes ambisjon og potensial for klimakutt i fordelingen av 

inntekter og rammetilskudd.  

- Øke statens bidrag til kutt i store kommunale punktutslipp, som f.eks. CO2-

rensing av avfallsforbrenning  

- Subsidiere merkostnader ved kommunale innkjøp som er mer klima-, ressurs- og 

miljøsmarte enn billigere alternativer.  

- Styrke Enovas muligheter til å stimulere lokalprodusert energi gjennom økte 

tilskudd til solenergi med mer, begrenset oppad til 50 prosent av anleggets 

kostnader.  

- Tilby gunstig finansiering for de tiltak som Enova gir støtte til, f.eks. etterisolasjon, 

varmestyring, varmepumpe og solfanger. Dette skal dekke kostnadene ut over det 

som Enova gir støtte til, og gi flere råd og incentiv til boligoppgradering som gir 

lavere klimautslipp.  

- Utvid og styrk byvekstavtalene 

 

Bakgrunn: 

I Norge utgjør nullvekstmålet en overordnet ramme for arealbruk og transportpolitikk. 

Målet innebærer at byområdene skal oppnå nullvekst i personbiltrafikken. Som del av 

strategien for å oppfylle dette målet, har nasjonale myndigheter etablert byvekstavtaler, en 

avtaleform der landets ni største byregioner har muligheten til å inngå i nettverkssamarbeid 

mellom statlige, regionale og lokale myndigheter. Foreløpig evaluering viser at 

byvekstavtalene er et fleksibelt verktøy med potensial til å øke koordinering mellom partene 

innen samferdsel og areal. Dette er en god start, men flere kommuner bør få muligheten til å 

inngå byvekstavtaler. For å gjøre det mulig må staten legge mer penger på bordet.  

 

Forslag: 

Ringerike kommune ber KS jobbe for at statsbudsjettet 2020 tilfører 1,5 mrd mer til 

bymiljøavtaler og byvekstavtaler for å utvide flere byer og få fart i omleggingen til mer 

gange, kollektiv og sykkel. 

 

Forslag til kommunebudsjett: 

 

Ringerike kommunes investeringsbudsjett 

MDG  
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Dette fører til en besparelse på 2 100 000kr det første året. Disse besparelsene kan benyttes 

videre til å finansier løpende vedlikehold av skoler. Om vi ønsker å ta lærdom av 1970—2010 

er det at manglende eller sterkt redusert vedlikehold av bygningsmasse fører til fremtidige 

utgifter som ligger i milliardklassen. Det er bedre å bruk et par millioner i året en å få et 

vedlikeholdsetterslep på mange milliarder. 

 

Det er prematurt å rive skolegymsalen på Hønefoss skole uten å ha avklart politisk den mye 

omtalte skolesaken. Vi bør derfor vente med dette til man har et klart politisk flertall. 

Skolen er fortsatt i drift og gymsalen brukes hele sommerhalvåret av skolens elever, også i 

skoleferiene, så å rive den rett etter skoleavslutting vil ikke være ideelt. 

Vi vil fjerne engangssummen av å opprette en snøkanon på Ringkollen nå som kommunen 

trolig trenger å samle sammen over 100 000 000kr for å bygge brannstasjon er ikke ideelt da 

vi trenger hver en krone. Snøkanon er ett luksusobjekt og som en gjeldstynget kommune må 

vi innse at alt vi ikke kan prioritere denne typen utgifter.  

 

Om vi gjennomfører bæreevnemålingene av veier, vil dette lede til at flere store aktører 

vurderer etablere seg i området. Dette er en viktig faktor når næringsaktører analyserer 

potensialet for etablering i et område. Er ikke veiene er sterke nokk kan dette føre til kroken 

på døren for fremtidige muligheter. Dersom vi ønsker å skape et bærekraftig Ringerike med 

FNs bærekraftsmål i fokus, må vi tilrettelegge for at Ringerike er attraktivt slik at nye 

virksomheter etablerer seg og skaper arbeidsplasser. Bæreevnemåling vil gi oss en forståelse 

av hvor vi trenger å forbedre oss, hvor vi må tilrettelegge for næringsliv, og hvor vi allerede 

har god nok infrastruktur til å kunne fremme næringsutvikling. 

 

Høyre har foreslått riving av Asbjørnsens gate nr. 12/17 til en sum av 750 000kr. Dette bør 

utsettes til det er foretatt en utredning for å se på muligheten for å flytte samferdselsmuseet 

til disse lokalene. Her støtter vi Høyre i at det er mer ideelt for Kornsiloen å ha 

samferdselsmuseet som nærmeste nabo istedenfor en potensiell boligbebyggelse som kan bli 

skadelidende av den høyfrekvente støyen fra driften. Vi har diskutert saken med daglig 

leder for kornsiloen, som ser på forslaget som en ypperlig løsning til noe som de så på som et 

potensialt utfordrende situasjon med boligblokk. Forslag: Summen som skulle brukes til å 

rive utnyttes til å sette i stand bygningsmassen slik at museet kan drives forsvarlig. 

 

Vi må prioritere å øke grunnbemanning på kommunens arbeidsplasser. Dette styrker 

arbeidsmoralen, redusere stress skader og sykemeldinger. God ledelse som viser hensyn, ser 
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den ansatte og legger til rette for den enkelte medarbeiders arbeidsdag skal fungere på mest 

mulig optimal måte, reduserer sykefravær. Dette foreslår vi for alle sektorene hvor det er 

høyt sykefravær (skole, barnehage, sykehjem, pleie. Stikkord: barn og oppvekst og omsorg). 

 

Vi ønsker ikke høyere foreldrebetaling i SFO og barnehage. Vi støtter Rødt i at SFO og 

brarnehage må ses i sammenheng. Dersom man har barn i barnehage og i SFO bør man få 

samme rettighet som om man har to barn i barnehage eller to barn i SFO.  

 

Da vi må beholde nærbarnehager, ønsker vi ikke å legge ned Heggen barnehage. Dette vil 

føre til økte driftskostnader på 300 000kr i rådmannens budsjett som må tas fra 

disponeringfondet. 

 

Vi i MDG ønsker at alle nye kunstgressbaner i Ringerike benytter kork i stedenfor 

gummigranulat. Gummigranulat bidrar til spredning av mikroplast, som er en av verdens 

største utfordringer og må stoppes. Nye norske regler for håndtering og bruk av 

gummigranulat fører til at flere baner må ombygges for å følge norske forskrifter. 

Ombyggingen av banene er ikke nødvendig ved bytte til miljøvennlig kork som har 

nullutslippsverdi. (se https://www.nrk.no/ostfold/bytter-ut-farlige-gummikuler-med-kork-

1.13369575)  

 

verbalforslag: Kommunen kan i reguleringsplaner legge særlige miljøkrav til bygg og 

utbyggingsområder som breeam, blå-grønn faktor, bruk av massivt-tre og miljøvennlige 

energiløsninger. 

 

Kommunen skal undersøke om det er søkebare midler til å omgjøre taxinæringens 

holdeplasser til el-vennelige. 

 

MDG ser det svært viktig at klimaplanen budsjettfestes med egne midler. 

 

Forslag fra sentrale instanser kommunen kan innhente mer penger fra: 

Å leie ut egne tomter til flere formål. Prisene på utleie kan økes og kommunen kan jobbe 

med å leie ut mer til for eksempel privat næringsvirksomhet. 

Det er mulig å legge høye avgifter på bruk av anleggsområder for å reklamere for 

entreprenører, utbyggere, eiendomsutviklere osv. 

Leie av fortau til uteservering kan graderes, slik at de med lite omsetning betaler lite og de 

med høy omsetning betaler mer. 
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Redusere reisevirksomhet i kommunen. Trengs alle seminarer og kurs eller kan dette gjøres 

via digitale løsninger som webinarer? 

Etablere kultur for elektroniske møter der det passer 

fokus på forebyggende helse kan spare store utgifter på sikt 

unngå overdimensjonerte satsinger, for eksempel konserthus, kulturhus og idrettsanlegg. 

Kan man få mer aktivitet for mindre penger på andre måter». 

 

 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Pakkevis Avstemming:  

Pakke 4 – Forslag fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) p.v.a. MDG oppnådde 1 stemme og 

falt. 

Pakke 3 – Forslag fra Axel Sjøberg (SV) p.v.a. SV oppnådde 1 stemme og falt. 

Pakke 2 – Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) p.v.a. Sp oppnådde 4 stemmer og falt. 

Pakke 1 – Forslag fra Håkon Ohren (Ap) p.v.a. Ap, Krf, H og Frp ble vedtatt mot 6 stemmer  

(Sp, SV og MDG) som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Målene i handlingsprogramdokumentet skal prege arbeidet i 2020. 

2. Driftsbudsjettet for 2020 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme til drift på 1 596 325 millioner kroner, netto avsetninger 29,585 millioner 

kroner og et resultat lik 0 kroner. Netto driftsresultat 2020 budsjetteres med 

31,5millioner 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 1A - Driftsbudsjettet 

 
Beløp i 1000 
  Regnskap Rev. bud. Økonomiplan  
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Frie disponible inntekter             

Skatt på inntekt og formue  -803 490 -836 150 -857 800 -856 800 -863 000 -866 100 
Ordinært rammetilskudd -776 795 -787 200 -843 794 -843 155 -848 977 -850 885 
Skatt på eiendom -52 803 -60 000 -57 000 -57 000 -57 000 -57 000 
Andre generelle statstilskudd -22 116 -20 800 -20 466 -20 126 -19 861 -19 861 
Sum frie disponible inntekter -1 655 203 -1 704 150 -1 779 060 -1 777 081 -1 788 838 -1 793 846 

              
Finansinntekter/-utgifter             

Renteinntekter og utbytte -31 399 -31 451 -35 951 -35 951 -35 951 -35 951 
Gevinst finansielle instrumenter 700 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 
Renteutgifter, prov. og andre 
fin.utgifter 

41 505 53 762 69 700 77 400 82 800 80 300 

Avdrag på lån 90 661 109 250 126 400 136 400 147 000 152 000 



  

Side 21 av 53 

  Regnskap Rev. bud. Økonomiplan  
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Finansinntekter/-utgifter 101 468 124 562 153 149 170 849 186 849 189 349 

              
Avsetninger og bruk av avsetninger             

Til ubundne avsetninger 43 636 32 664 40 000 45 000 50 000 50 000 
Bruk av tidl. års regn.messige 
mindreforbruk 

-37 072 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger -3 200 0 -9 915 -7 720 0 0 
Bruk av bundne avsetninger 0 0 -500 0 0 0 
Netto avsetninger 3 364 32 664 29 585 37 280 50 000 50 000 

              
Overført til investering             

Overført til investering 20 848 0 0 0 0 0 

Til fordeling drift 
-

1 529 524 
-

1 546 924 
-

1 596 326 
-

1 568 952 
-

1 551 989 
-

1 554 497 
Sum fordelt til drift (fra skjema 
1B) 

1 514 675 1 546 924 1 596 325 1 568 951 1 551 988 1 554 496 

Merforbruk/mindreforbruk -14 849 0 -1 -1 -1 -1 

 

 

 

3. Det avsettes netto 30,085 mill. kroner til disposisjonsfond i 2020. 
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Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet 

 
Beløp i 1000 
  Regnskap Rev. bud. Økonomiplan  
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Folkevalgte og revisjon 11 064 11 074 10 823 10 723 10 973 10 723 
Administrasjon og fellestjenester 104 713 115 734 100 000 100 520 99 250 100 520 
Strategi og utvikling 33 290 33 750 42 868 36 768 29 768 29 768 
Utdanning og familie 674 730 670 320 644 285 639 092 639 092 639 092 
Helse og omsorg 673 043 686 830 644 541 636 491 636 491 636 491 
Teknisk, kultur og idrett 170 311 179 793 171 332 161 247 159 860 159 860 
Selvkost -46 286 -56 547 -74 442 -77 015 -78 969 -77 481 
Avsetninger, overføringer -106 534 -94 031 56 918 61 125 55 523 55 523 
Skatt og rammetilskudd 0 0 0 0 0 0 
Finans 343 0 0 0 0 0 
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 1 514 675 1 546 924 1 596 325 1 568 951 1 551 988 1 554 496 

 
 

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 25 millioner 

kroner, til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2020 er kjent. 

7. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre budsjettjusteringer ved organisasjonsendringer 

dersom disse ikke har resultatmessig konsekvens. 

8. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 795,33 millioner 

kroner, fordelt med 708,63 millioner kroner på ikke-gebyrfinansierte investeringer og 

86,7 millioner kroner på gebyrfinansierte investeringer for 2020. Investeringsbudsjettet 

er bindende på investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over 

investeringer (side 18 i Handlingsprogram 2020-2023) og finansiering (side 17 i 

Handlingsprogram 2020-2023). 

9. For finansiering av investeringsbudsjettet 2020 foreslås følgende låneopptak: 

 Låneopptak investeringer inntil 668,9 mill. kroner, herav kr. 70 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. 

10. Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 100,0 mill. kroner. Långiver: Husbanken. 

Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår. 

11. Trekkrettighet på kommunens driftskonto settes til 50 mill. kroner i 2020. 

12. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,10 % 

13. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal det skrives ut eiendomsskatt på alle 

faste eiendommer i hele kommunen. 

Den generelle skattesatsen settes til 5 promille (esktl. § 13). Satsene differensieres ved 

at den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3 promille (esktl. 

§ 12 a). 

Alminnelig taksering utsettes.  
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Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk 

(annet ledd i overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4). 

Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 

2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). 

Eiendomsskatten skal betales ut i tre terminer. 

Nyoppførte boliger fritas i 6 år (§ 7c) 
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155/19   

Utbedringer av råteskader Tyristrand skole  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret bevilger 5,45 millioner kroner til utskifting av alle vindusfelt, 

etterisolering og utbedring av råteskader i ungdomsskolebygget ved Tyristrand skole.  

  

2. Beløpet innarbeides i kommunens investeringsbudsjett for 2020. 

 

 

 

Behandling: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag til pkt. 3: 

«Det innvilges årlig ytterligere 10 millioner kroner til styrket vedlikehold av kommunens skoler 

for å hindre fremtidige saker som denne».  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Steinhovdens (MDG) forslag til nytt pkt. 3 oppnådde 1 stemme og falt. 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret bevilger 5,45 millioner kroner til utskifting av alle vindusfelt, 

etterisolering og utbedring av råteskader i ungdomsskolebygget ved Tyristrand skole.  

  

2. Beløpet innarbeides i kommunens investeringsbudsjett for 2020. 
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156/19   

Interkommunal barnevernvakt Ringerike, Hole, Hallingdal- og Valdres kommunene 

 

Vedtak: 

 

1. Felles barnevernsvakt for Ringerike, Hole, Valdres- og Hallingdal kommunene fra 

01.01.2020 i tråd med samarbeidsavtalen. 

2. Barnevernvakten organiseres som et interkommunalt samarbeid hjemlet i kommunelovens § 

20-1. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20-

2.  

3. Hallingdal kommunene deltar frem til 31.12.2020 

4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes.  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Felles barnevernsvakt for Ringerike, Hole, Valdres- og Hallingdal kommunene fra 

01.01.2020 i tråd med samarbeidsavtalen. 

2. Barnevernvakten organiseres som et interkommunalt samarbeid hjemlet i kommunelovens § 

20-1. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20-

2.  

3. Hallingdal kommunene deltar frem til 31.12.2020 

4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes.  
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157/19   

Spillemidler 2020  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet vedtar prioriteringen av spillemiddelsøknader for 2020 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 2020 i samsvar med 

rådmannens innstilling slik det fremgår av saksfremstillingen. 
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158/19   

Utvidelse av forsøk med statlig finansiert eldreomsorg, - invitasjon til deltagelse  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune søker ikke deltagelse når regjeringen nå ønsker å utvide ordningen med 

inntil 20 nye kommuner. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag: 

«Ringerike kommune søker deltakelse når regjeringen ønsker å utvide ordningen med inntil 20 

kommuner». 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Herstads (Frp) forslag og Hovedutvalgets (HOV) innstilling ble 

Hovedutvalgets (HOV) innstilling vedtatt mot 1 stemme (Frp) som Formannskapets innstilling 

til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune søker ikke deltagelse når regjeringen nå ønsker å utvide ordningen med 

inntil 20 nye kommuner. 
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159/19   

Anmodning fra Tyristrand vannverk SA om forhandlinger om kommunal overtakelse av 

vannverket.  

 

Vedtak: 

 

1. Rådmannen gis fullmakt til å utrede og forhandle om kommunal overtakelse av 

Tyristrand vannverk SA, arbeidet gjennomføres i samarbeid med styret i Tyristrand 

vannverk. 

2. Rapport 187/2011» Kommunal overtakelse av vannverk organisert som andelslag eller 

samvirkeforetak» fra Norsk vann brukes som mal for utredningsarbeidet. 

3. Ringerike kommune forutsetter at alle investeringer i Tyristrand vannverk fryses mens 

utredningsarbeidet pågår. 

4. Kostnader i forbindelse med utredningsarbeidet for eksempel kjøp av ekstern bistand 

fordels likt mellom Ringerike kommune og Tyristrand vannverk SA. 

 

Behandling: 

 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag til tillegg i pkt. 3: 

«Ringerike kommune forutsetter alle investeringer i Tyristrand vannverk. Så fremt det ikke 

påvirker vannkvalitet. Fryses mens utredningsarbeidet pågår». 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

Et enstemmig formannskap vedtok at Steinhovdens (MDG) forslag til tillegg i pkt. 3 følger 

saken. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannen gis fullmakt til å utrede og forhandle om kommunal overtakelse av 

Tyristrand vannverk SA, arbeidet gjennomføres i samarbeid med styret i Tyristrand 

vannverk. 

2. Rapport 187/2011» Kommunal overtakelse av vannverk organisert som andelslag eller 

samvirkeforetak» fra Norsk vann brukes som mal for utredningsarbeidet. 

3. Ringerike kommune forutsetter at alle investeringer i Tyristrand vannverk fryses mens 

utredningsarbeidet pågår. 

4. Kostnader i forbindelse med utredningsarbeidet for eksempel kjøp av ekstern bistand 

fordels likt mellom Ringerike kommune og Tyristrand vannverk SA. 
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160/19   

Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen  

 

Vedtak: 

 

 

Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til samarbeidsavtale om opprettelse av 

interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (SV) som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til samarbeidsavtale om opprettelse av 

interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen. 
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161/19   

Endring av bomsatser på Aklangsveien  

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i veilovens § 56 godkjenner formannskapet de omsøkte endringer av bomsatser 

for Askseterveien med følgende satser: 

 

Motorsykkel      kr. 15,- 

Traktor      kr. 40,- 

Personbil     kr. 40,- 

Personbil med henger/campingvogn   kr. 60,- 

Lastebil     kr. 100,- 

Buss      kr. 100,- 

Årskort personbil uten hytte   kr. 440,- 

Årskort personbil med hytte   kr. 580,-   

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HMA) forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i veilovens § 56 godkjenner formannskapet de omsøkte endringer av bomsatser 

for Askseterveien med følgende satser: 

 

Motorsykkel      kr. 15,- 

Traktor      kr. 40,- 

Personbil     kr. 40,- 

Personbil med henger/campingvogn   kr. 60,- 

Lastebil     kr. 100,- 

Buss      kr. 100,- 

Årskort personbil uten hytte   kr. 440,- 

Årskort personbil med hytte   kr. 580,-   
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162/19   

Bosetting av flyktninger i 2020  

 

Vedtak: 

 

 

Ringerike kommune vedtar å bosette 25 flyktninger i 2020.  

 

 

 

Behandling: 

 

Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag: 

«Ringerike kommune tar ikke imot flyktninger for 2020» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Herstads (Frp) forslag ble Rådmannens 

innstilling vedtatt mot 1 stemme (Frp) som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune vedtar å bosette 25 flyktninger i 2020.  
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163/19   

Varaordfører på heltid  

 

Vedtak: 

 

 

Varaordfører får 100% frikjøp 

Varaordførers godtgjøring tilsvarer 85% av ordførers godtgjøring 

Godtgjøringsreglement endres i tråd med vedtaket 

 

 

 

Behandling: 

 

Representanten Dag Henaug (H) ble erklært inhabil under behandling av sak 163/19 jfr. fvl. §6 

andre ledd, jf. kommuneloven §11-10. 

 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende til endring i tekst: 

«Stilling endres til frikjøp». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag, samt Ohrens (Ap) forslag til endring ble vedtatt mot 6 stemmer (Sp, 

MDG og SV) som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Varaordfører får 100% stilling 

Varaordførers godtgjøring tilsvarer 85% av ordførers godtgjøring 

Godtgjøringsreglement endres i tråd med vedtaket 
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164/19   

Integreringsmelding 2019  

 

Vedtak: 

 

Integreringsmelding 2019 tas til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Integreringsmelding 2019 tas til orientering. 
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165/19   

Stiftelsen Positiv oppvekst  

 

Vedtak: 

 

Partnerskapsavtalen mellom Stiftelsen Positiv Oppvekst og Ringerike kommune 2019-2023 

godkjennes. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Partnerskapsavtalen mellom Stiftelsen Positiv Oppvekst og Ringerike kommune 2019-2023 

godkjennes. 
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166/19   

Læringsresultater i Ringeriksskolen  

 

Vedtak: 

 

Utredningen om læringsresultater i Ringeriksskolen tas til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Utredningen om læringsresultater i Ringeriksskolen tas til orientering. 
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167/19   

Orientering om flytting av VA til Hensmoen  

 

Vedtak: 

 

 

Saken 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: 

 

 

Saken tas til orientering 
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168/19   

Praktiske endringer og tilpasninger innen Helse og omsorg,- en orientering  

 

Vedtak: 

 

De beskrevne endringer og tilpasninger tas til etterretning. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

De beskrevne endringer og tilpasninger tas til etterretning. 
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169/19   

Klage på manglende tildeling av tilskudd i forbindelse med startlån  

 

Vedtak: 

 

a) Formannskapet dispenserer fra klagefristen, og velger å behandle klagen. 

b) Klagen på manglende tildeling av tilskudd imøtekommes ikke. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører Kirsten Orebråten erklærte seg inhabil i behandling av sak 169/19 jf. fvl. §28 jf. koml. 

§40 3 ledd bokstav c. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

a) Formannskapet dispenserer fra klagefristen, og velger å behandle klagen. 

b) Klagen på manglende tildeling av tilskudd imøtekommes ikke. 
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170/19   

Forslag til endring av minsteareal for elg i Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

Saken oversendes kommunestyret uten innstilling. 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører Kirsten Orebråten foreslo følgende forslag: 

«Saken oversendes kommunestyret uten innstilling». 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt § 16 og forskrift av 

8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 6, fattes følgende vedtak om 

endring i § 2 i forskrift om minsteareal for jakt etter elg, hjort og rådyr, Ringerike 

kommune, Buskerud: 

 

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse, og fordelingsgrunnlag for 

fellingskvote på elg, hjort og rådyr, er 3.000 dekar for elg, 12.000 dekar for hjort og 

300 dekar for rådyr. 

 

2. Endringen trer i kraft straks. 
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171/19   

Høringsuttalelse til innføring av krav om landmålerbrev og andre forslag til endringer i 

matrikkelforskriften  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune gir følgende høringssvar på endringer i matrikkelforskriften: 

 

 Ringerike kommune er av den oppfatning at forslaget er såpass omfattende at det vil 

være mest hensiktsmessig at en utarbeider en helt ny forskrift med fortløpende 

nummerering av alle paragrafer i stedet for å operere med paragrafnummer med a, b, 

c… osv. 

 

 Ringerike kommune mener at innføring av autorisasjonsordning er riktig vei å gå for å 

bygge kompetanse innenfor fagfeltet, og sier seg enig i departementets forslag. 

 

 De foreslåtte overgangsordningene er fleksible nok til at kommunen kan gjennomføre 

kompetansekravene for de aktuelle landmålerne, og samtidig vil være i stand til å utføre 

de daglige oppgavene innenfor fagområdet. 

 

 En sanksjonsmulighet i form av tilbaketrekking av landmålerbrev er en naturlig del av 

ordningen. Ordningen foreslått i § 64 d mener Ringerike kommune er tilstrekkelig. 

 

 Ringerike kommune mener at «landmåler» er en for generell betegnelse, og foreslår 

derfor at betegnelsen «eiendomslandmåler» innføres. 

 

 Ringerike kommune mener at samtidig som referanse registreres i matrikkelen, bør 

rettigheten også registreres i matrikkelkartet slik at en kan se rettighetens utstrekning 

der. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HMA) forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune gir følgende høringssvar på endringer i matrikkelforskriften: 

 

 Ringerike kommune er av den oppfatning at forslaget er såpass omfattende at det vil 

være mest hensiktsmessig at en utarbeider en helt ny forskrift med fortløpende 

nummerering av alle paragrafer i stedet for å operere med paragrafnummer med a, b, 
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c… osv. 

 

 Ringerike kommune mener at innføring av autorisasjonsordning er riktig vei å gå for å 

bygge kompetanse innenfor fagfeltet, og sier seg enig i departementets forslag. 

 

 De foreslåtte overgangsordningene er fleksible nok til at kommunen kan gjennomføre 

kompetansekravene for de aktuelle landmålerne, og samtidig vil være i stand til å utføre 

de daglige oppgavene innenfor fagområdet. 

 

 En sanksjonsmulighet i form av tilbaketrekking av landmålerbrev er en naturlig del av 

ordningen. Ordningen foreslått i § 64 d mener Ringerike kommune er tilstrekkelig. 

 

 Ringerike kommune mener at «landmåler» er en for generell betegnelse, og foreslår 

derfor at betegnelsen «eiendomslandmåler» innføres. 

 

 Ringerike kommune mener at samtidig som referanse registreres i matrikkelen, bør 

rettigheten også registreres i matrikkelkartet slik at en kan se rettighetens utstrekning 

der. 
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172/19   

Høringsuttalelse til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om utlevering av 

opplysninger fra grunnbok og matrikkel  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune gir følgende høringssvar på endringer i tinglysingsforskriften og forskrift 

om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboka og matrikkelen: 

 

 Det bør innarbeides regler i tinglysingsforskriften § 22a om mulighet til å «stenge 

tinglysingen» i spesielle tilfeller. 

 Ringerike kommune er enig i forslaget til utlevering av opplysninger knyttet til avdøde 

sin eiendom. 

 Bruksenhetsnummer og krav om sak for jordskifteretten bør være en del av 

opplysningene som er listet opp i «utleveringsforskriften» § 3 andre ledd, som er åpen 

informasjon. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HMA) forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune gir følgende høringssvar på endringer i tinglysingsforskriften og forskrift 

om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboka og matrikkelen: 

 

 Det bør innarbeides regler i tinglysingsforskriften § 22a om mulighet til å «stenge 

tinglysingen» i spesielle tilfeller. 

 Ringerike kommune er enig i forslaget til utlevering av opplysninger knyttet til avdøde 

sin eiendom. 

 Bruksenhetsnummer og krav om sak for jordskifteretten bør være en del av 

opplysningene som er listet opp i «utleveringsforskriften» § 3 andre ledd, som er åpen 

informasjon. 
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173/19   

Valg til medlem Lunder gamlehjems fonds styre  

 

Vedtak: 

 

Som representanter til Lunder gamlehjems fonds styre velges  

 

 Leder Steinar Hagen 

 

 Torbjørn Landsdalen 

 

Som representant til Lunder gamlehjems fonds styre og ansatt i eldreomsorgen på Sokna 

velges 

 

Nina Ottesen 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag til representanter: 

Som representanter til Lunder gamlehjems fonds styre velges  

 

 Leder Steinar Hagen 

 

 Torbjørn Landsdalen 

 

 

Som representant til Lunder gamlehjems fonds styre og ansatt i eldreomsorgen på Sokna 

velges 

 

Nina Ottesen 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Forslaget fra Herstad (Frp) ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som representanter til Lunder gamlehjems fonds styre velges  

 

………………..………….…… 

 

………………………………... 

 

Som representant til Lunder gamlehjems fonds styre og ansatt i eldreomsorgen på Sokna 

velges 
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………………………………………….. 
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174/19   

Valg av styremedlemmer til Ringerike Boligstiftelse  

 

Vedtak: 

 

 

Som representant til styret i Ringerike Boligstiftelse velges: 

 

May-Britt Sundal (Ap) 

 

Bjørn Hamborg (H) 

 

Harald Fagerås (Sp) 

 

Som vararepresentant til styret i Ringerike Boligstiftelse velges: 

 

For May-Britt Sunndal (Ap) velges Ståle Skjønhaug (Ap) 

 

For Bjørn Hamborg (H) velges Nils Helle (H) 

 

For Harald Fagerås (Sp) velges Kjersti Nyhus (Sp) 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende forslag: 

Styremedlem: May-Britt Sundal (Ap) 

Varamedlem: Ståle Skjønhaug (Ap) 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag: 

Bjørn Hamborg (H) 

Nils Helle (H) 

 

Nina Basberg (Sp) fremmet følgende forslag: 

Harald Fagerås (Sp) 

Kjersti Nyhus (Sp) 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Forslagene fra Ohren (Ap), Johansen (H) og Basberg (Sp) ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representant til styret i Ringerike Boligstiftelse velges: 
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……………………………….. 

 

……………………………….. 

 

……………………………….. 

 

Som vararepresentant til styret i Ringerike Boligstiftelse velges: 

 

For ……………………………. velges …………………………. 

 

For ……………………………. velges …………………………. 

 

For ……………………………. velges …………………………. 
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175/19   

Valg til styre i Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse  

 

Vedtak: 

 

Som representant til styre i Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse velges: 

 

Trine Sandum (Ap) 

 

Helge Stiksrud (V) 

 

Som vararepresentant til styre i Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse velges: 

 

Nils Helle (H) 

 

Anne-Erita G. Berta (MDG) 

 

 

Behandling: 

Runar Johansen (H) fremmet følgende omforente forslag p.v.a. Ap, Sp, H, Frp, SV og 

MDG: 

 

Som representant til styre i Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse velges: 

 

Trine Sandum (Ap) 

 

Helge Stiksrud (V) 

 

Som vararepresentant til styre i Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse velges: 

 

Nils Helle (H) 

 

Anne-Erita G. Berta (MDG) 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Johansens (H) omforente forslag p.v.a. Ap, Sp, H, Frp, SV og MDG ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representant til styre i Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 
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Som vararepresentant til styre i Ringerikes Sparebanks Kulturstiftelse velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 
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176/19   

Serverings- og skjenkebevilling Løvlia Skistue Løvlia Skistue 

 

Vedtak: 

 

 

 Gode Bygg AS, org.nr. 920 772 048, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Løvlia skistue, Åsa, Stubdalsveien, 3512 Hønefoss. 

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

2020. 

 Tore Gjendemsjø f. 29.01.1964 godkjennes som styrer av bevillingen. Anne-Gro Holm 

f. 17.04.1966 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 for Ringerike 

kommune. 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Gode Bygg AS, org.nr. 920 772 048, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Løvlia skistue, Åsa, Stubdalsveien, 3512 Hønefoss. 

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

2020. 

 Tore Gjendemsjø f. 29.01.1964 godkjennes som styrer av bevillingen. Anne-Gro Holm 

f. 17.04.1966 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 for Ringerike 

kommune. 
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177/19   

Salgsbevilling for alkohol - Meny Osloveien  

 

Vedtak: 

 

I møte 23.05.2017 behandlet formannskapet søknad om salgsbevilling av alkoholholdig drikk 

fra Kolonial.no. Formannskapet ønsket ikke nettsalg av alkoholholdig drikk i Ringerike 

kommune og søknaden ble ikke imøtekommet. Avslaget ble begrunnet med hjemmel i 

alkohollovens § 1-7a, det var ikke ønskelig med så lett tilgjengelighet for alkohol. Av 

likebehandlingshensyn imøtekommes ikke søknaden. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Stian Bakken (Sp) fremmet rådmannens alternative forslag: 

«I møte 23.05.2017 behandlet formannskapet søknad om salgsbevilling av alkoholholdig drikk 

fra Kolonial.no. Formannskapet ønsket ikke nettsalg av alkoholholdig drikk i Ringerike 

kommune og søknaden ble ikke imøtekommet. Avslaget ble begrunnet med hjemmel i 

alkohollovens § 1-7a, det var ikke ønskelig med så lett tilgjengelighet for alkohol. Av 

likebehandlingshensyn imøtekommes ikke søknaden». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Bakkens (Sp) forslag og Rådmannens forslag ble Bakkens 

forslag vedtatt mot 5 stemmer (Frp, SV, H). 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 NG Meny Buskerud AS, avd. Meny Osloveien, org.nr. 982 754 623, får sin 

eksisterende bevilling for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent 

alkohol utvidet til å gjelde netthandel. 

 Bevillingen gjelder netthandel av alkoholholdig drikke med utlevering til kundens 

adresse, henting i butikk og utlevering av varer på både eksternt og mobilt hentepunkt. 

 Bevillingen gis gyldighet til 30. september 2020. 

 Elisabeth Gomnæs, f. 25.10.1977, godkjennes som styrer av bevillingen og Kine 

Haukedalen Gomnæs, f. 25.03.1991 godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av a salg av alkohol utøves i nøye samsvar med de til 

enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter, samt 

kommunale vedtak, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 for Ringerike 

kommune.  
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 NG Meny Buskerud AS, avd. Meny Osloveien skal legge til rette for at salgskontroller 

skal kunne gjennomføres i henhold til alkoholloven. Kommunen kan utføre 

salgskontroller ved utlevering av alkoholholdige varer til kunder i Ringerike kommune, 

og kan kreve nødvendige opplysninger slik at dette er mulig å gjennomføre. 

 

 

 

 



  

Side 52 av 53 

178/19   

Lokal forskrift om opptaksområder for grunnskolene i Ringerike  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet anbefaler at følgende lokal forskrift til opptaksområder for grunnskolen i Ringerike 

gjeldende fra 1. august 2020 vedtas: 

 

1. Nåværende opptaksgrense mellom Hallingby skole og Ullerål skole endres, slik at elever nord for 

tidl. Heen mølle går til Hallingby, elever sør for grensen går til Ullerål. 

 

2. Nåværende grense mellom Helgerud skole og Veien skole endres, til kryss Soknedalsveien/E16. 

 

Elever fra 2. til 7. trinn ved skolestart høst 2020 tilhørende dette området i dagens Veien skolekrets, 

kan etter eget ønske fortsette resten av barneskoleløpet ved Veien skole. Elever som skal begynne i 

1. klasse høst 2020, vil tilhøre Helgerud skolekrets. 

 

3. Opptaksgrense mellom Tyristrand skole og Helgerud, Benterud og Veienmarka ungdomsskole 

settes slik at området Ask tilhører Tyristrand skole. Opptaksgrensene følger grensene for tidligere 

Stranden skole. 

 

4. Opptaksgrenser for Ullerål skole settes slik at elever bosatt nord for Storelva, vest for Randselva 

og øst for Begna elv går til Ullerål, begrenset i forhold til vedtatte opptaksgrenser mot Hallingby 

skole og Vang skole. 

 

5. Opptaksgrense for Benterud skole settes til området Hønefoss syd, begrenset i forhold til grense 

mot Veien skole. I tillegg tilhører området øst for Randselva/Storelva, Vesterntangen og Støalandet, 

Benterud skolekrets. Grense mot øst opprettholdes tilsvarende tidligere grense mellom Hønefoss 

skole og Vang Skole. 

 

Elever fra 2. til 7. trinn ved skolestart høst 2020 tilhørende dette området i dagens Hønefoss 

skolekrets, kan etter eget ønske fortsette resten av barneskoleløpet ved Ullerål skole. Elever som 

skal begynne i 1. klasse høst 2020, vil tilhøre Benterud skolekrets. 

 

 

 

Formannskapet anbefaler at man har stort fokus på å ivareta løsninger for Hønefoss nord, dersom 

fremtidig befolkningsvekst fører til økt antall elever i dette området, og at denne forskrift endres i 

tråd med behov.  

Opptaksgrenser skal i størst mulig grad bidra til trygghet og forutsigbarhet for alle grunnskoleelever 

i Ringerike. Ved vurdering av endring av opptaksgrenser skal skolens egne organer sammen med 

FAU og RKFU (Ringerike kommunale foreldreutvalg) og tilsvarende organ i avgivende barnehager 

høres. 

 

Formannskapet presiserer viktigheten av at trafikksikkerhetstiltak for elever tilhørende Nye Ullerål 

og Benterud gjennomføres i henhold til plan, samt at broløsning over Storelva kommer på plass så 

raskt som mulig. 
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Behandling: 

 

Stian Bakken fremmet følgende forslag p.v.a. MDG, SV og Sp: 

«1. Lokal forskrift om opptaksområder for grunnskolene i Ringerike vedtas med følgende 

endringer:  

- Hønefoss skolekrets opprettholdes.  

 

2. Basert på arbeidet med lokal forskrift for oppvekstområder er det fremkommet urimelige 

konsekvenser for elever i Hønefoss skolekrets. Mange elever får en svært lang og trafikkutsatt 

skolevei, - samt at elever i etablerte nærmiljøer splittes.  

3. Hovedutvalget for oppvekst og kultur anmoder kommunestyret om å omgjøre 

nedleggingsvedtaket av Hønefoss skole baser på de høringsuttalelsene som er kommet i denne 

saken, samt øvrige negative konsekvensene for berørte elever.»  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Hovedutvalgets (HOK) innstilling og Bakkens (Sp) forslag ble 

Hovedutvalgets (HOK) innstilling vedtatt mot 6 stemmer (Sp, MDG og SV) som 

formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 
 

1. Lokal forskrift om opptaksområder for grunnskolene i Ringerike vedtas, 

Følgende grenser juseres:  

- Hallingby skole/Ullerål skole 

- Helgerud skole/Veien skole 

- Ullerål skole/Benterud skole   

- Tyristrand skole mot Helgerud, Benterud, Veienmarka ungdomsskole  

- Haugsbygd ungdomsskole 

2. Forskriften gjøres gjeldende fra 1. august 2020. 

3. Elevene ved Hønefoss overføres til Ullerål skole og Benterud skole fra høsten 2020 etter vedtatt 

grense.  

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5192-2  Arkiv: 151  

 

Sak: 152/19 

 

Saksprotokoll - Økonomirapport- oktober 2019  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Økonomirapport per 31. oktober 2019, tas til orientering 

 
 

Behandling i Formannskapet 03.12.2019: 

 

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



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5099-2  Arkiv: J44  

 

Sak: 155/19 

 

Saksprotokoll - Utbedringer av råteskader Tyristrand skole  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Kommunestyret bevilger 5,45 millioner kroner til utskifting av alle vindusfelt, 

etterisolering og utbedring av råteskader i ungdomsskolebygget ved Tyristrand skole.  

  

2. Beløpet innarbeides i kommunens investeringsbudsjett for 2020. 

 
 

Behandling i Formannskapet 03.12.2019: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag til pkt. 3: 

«Det innvilges årlig ytterligere 10 millioner kroner til styrket vedlikehold av kommunens 

skoler for å hindre fremtidige saker som denne».  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Steinhovdens (MDG) forslag til nytt pkt. 3 oppnådde 1 stemme og falt. 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5143-10  Arkiv: 243  

 

Sak: 157/19 

 

Saksprotokoll - Spillemidler 2020  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Formannskapet vedtar prioriteringen av spillemiddelsøknader for 2020 i samsvar med 

rådmannens innstilling slik det fremgår av saksfremstillingen. 

 
 

Behandling i Formannskapet 03.12.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3498-17  Arkiv: M12  

 

Sak: 159/19 

 

Saksprotokoll - Anmodning fra Tyristrand vannverk SA om forhandlinger om 

kommunal overtakelse av vannverket.  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Rådmannen gis fullmakt til å utrede og forhandle om kommunal overtakelse av 

Tyristrand vannverk SA, arbeidet gjennomføres i samarbeid med styret i Tyristrand 

vannverk. 

2. Rapport 187/2011» Kommunal overtakelse av vannverk organisert som andelslag eller 

samvirkeforetak» fra Norsk vann brukes som mal for utredningsarbeidet. 

3. Ringerike kommune forutsetter at alle investeringer i Tyristrand vannverk fryses mens 

utredningsarbeidet pågår. 

4. Kostnader i forbindelse med utredningsarbeidet for eksempel kjøp av ekstern bistand 

fordels likt mellom Ringerike kommune og Tyristrand vannverk SA. 

 
 

Behandling i Formannskapet 03.12.2019: 

 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag til tillegg i pkt. 3: 

«Ringerike kommune forutsetter alle investeringer i Tyristrand vannverk. Så fremt det ikke 

påvirker vannkvalitet. Fryses mens utredningsarbeidet pågår». 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

Et enstemmig formannskap vedtok at Steinhovdens (MDG) forslag til tillegg i pkt. 3 følger 

saken. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4722-3  Arkiv: F30  

 

Sak: 162/19 

 

Saksprotokoll - Bosetting av flyktninger i 2020  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Ringerike kommune vedtar å bosette 25 flyktninger i 2020.  

 
 

Behandling i Formannskapet 03.12.2019: 

 

Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag: 

«Ringerike kommune tar ikke imot flyktninger for 2020» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Herstads (Frp) forslag ble Rådmannens 

innstilling vedtatt mot 1 stemme (Frp) som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5254-2  Arkiv: 030  

 

Sak: 163/19 

 

Saksprotokoll - Varaordfører på heltid  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Varaordfører får 100% frikjøp 

Varaordførers godtgjøring tilsvarer 85% av ordførers godtgjøring 

Godtgjøringsreglement endres i tråd med vedtaket 

 
 

Behandling i Formannskapet 03.12.2019: 

 

Representanten Dag Henaug (H) ble erklært inhabil under behandling av sak 163/19 jfr. fvl. §6 

andre ledd, jf. kommuneloven §11-10. 

 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende til endring i tekst: 

«Stilling endres til frikjøp». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag, samt Ohrens (Ap) forslag til endring ble vedtatt mot 6 stemmer (Sp, 

MDG og SV) som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 
 



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.: 19/4490-3  Arkiv: 243  

 

Sak: 169/19 

 

Saksprotokoll - Klage på manglende tildeling av tilskudd i forbindelse med startlån  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
a) Formannskapet dispenserer fra klagefristen, og velger å behandle klagen. 

b) Klagen på manglende tildeling av tilskudd imøtekommes ikke. 

 
 

Behandling i Formannskapet 03.12.2019: 

 

Ordfører Kirsten Orebråten erklærte seg inhabil i behandling av sak 169/19 jf. fvl. §28 jf. koml. 

§40 3 ledd bokstav c. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5136-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 174/19 

 

Saksprotokoll - Valg av styremedlemmer til Ringerike Boligstiftelse  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Som representant til styret i Ringerike Boligstiftelse velges: 

 

May-Britt Sundal (Ap) 

 

Bjørn Hamborg (H) 

 

Harald Fagerås (Sp) 

 

Som vararepresentant til styret i Ringerike Boligstiftelse velges: 

 

For May-Britt Sunndal (Ap) velges Ståle Skjønhaug (Ap) 

 

For Bjørn Hamborg (H) velges Nils Helle (H) 

 

For Harald Fagerås (Sp) velges Kjersti Nyhus (Sp) 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 03.12.2019: 

 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende forslag: 

Styremedlem: May-Britt Sundal (Ap) 

Varamedlem: Ståle Skjønhaug (Ap) 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag: 

Bjørn Hamborg (H) 

Nils Helle (H) 

 

Nina Basberg (Sp) fremmet følgende forslag: 

Harald Fagerås (Sp) 

Kjersti Nyhus (Sp) 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Forslagene fra Ohren (Ap), Johansen (H) og Basberg (Sp) ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4324-8  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 176/19 

 

Saksprotokoll - Serverings- og skjenkebevilling Løvlia Skistue Løvlia Skistue 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

 Gode Bygg AS, org.nr. 920 772 048, gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i 

gruppe 1, 2 og 3 for Løvlia skistue, Åsa, Stubdalsveien, 3512 Hønefoss. 

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

2020. 

 Tore Gjendemsjø f. 29.01.1964 godkjennes som styrer av bevillingen. Anne-Gro Holm 

f. 17.04.1966 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen. 

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og 

politivedtekter herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 for Ringerike 

kommune. 

 
 

Behandling i Formannskapet 03.12.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter
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