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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen     

Møtedato: 24.11.2016 Tid: 12:00 – 19:20 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall   Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Medlem Anne Helene Sandum FD Tok sete fra sak 147/16 

Medlem Arnfinn Baksvær   

Medlem Kirsten Orebråten FO  

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Stein-Roar Eriksen   

Medlem Ståle Skjønhaug   

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Trine Sandum   

Medlem Ragnhild Lilleeng   

Medlem Mons-Ivar Mjelde   

Medlem Jim Hagen Warp   

Medlem Nora Sande FO  

Medlem Håkon Kvissel Ohren   

Medlem Signe Maurtvedt   

Medlem Erna Skaugrud   

Nestleder Dag Erik Henaug   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Inger Synnøve Kammerud FO  

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Jan Frantzen   

Medlem Lise Bye Jøntvedt   

Medlem Tor Stein-Andersen   

Medlem Maria Tjøm Eikeland FO  

Medlem Arne Broberg   

Medlem Marit Hollerud   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Anne-Marit Lillestø FO  

Medlem Arnfinn J. Holten   

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Tor Bøhn   

Medlem Christine K. Granlund   

Medlem Richard Baksvær FO  

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Mari Solheim Sandsund FO  
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Medlem Anne Mari W. Ottesen   

Medlem Anders Braaten   

Medlem Axel Sjøberg   

Medlem Parviz Salimi   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Knut Arild Melbøe   

Varamedlem Eli Johanne Ruud   Anne Helene Sandum 

Varamedlem Runhild Vestby  Nora Sande 

Varamedlem Tone Bråten-Ellingsen  Kirsten Orebråten 

Varamedlem Dag Haakon Henriksen  Maria Tjøm Eikeland 

Varamedlem Ole-Gunnar Øhren  Anne Marit Lillestø 

Varamedlem Nena Bjerke  Richard Baksvær 

Varamedlem Viera-Rozmara Frydenlund  Inger Kammerud 

Varamedlem Magnus Bratli Holte  Mari Solheim Sandsund 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

 Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Christine Myhre Bråthen. 

Gyrid Løvli, Trude Bredal Steinmo, Magnar Ågotnes, Marianne 

Mortensen, Gunn Edvardsen, økonomirådgiver Roger Mathiesen, fra 

kommunikasjonsavdelingen Mats Øieren og Katrine Briseid. 

 

Merknader Møtet ble åpnet av varaordfører Dag Erik Henaug, ordfører Kjell B. 

Hansen tok sete fra sak 145/16.  

Anne Sandum tok sete fra sak 147/16 og Eli Johanne Ruud forlot 

møtet.  

I sak 148/16 ble det foretatt en habilitetsvurdering av representanten 

Dag Erik Henaug – dette ble votert over, Henaug ble funnet habil 

mot 15 stemmer (Frp, Sp, Sv, Sol, Mdg, Frantzen og Strande (H). 

Behandlede saker Fra og med sak 142/16 

til og med sak 159/16,  

Interpellasjoner sak 5/16 til og med 7/16, 

og referatsak 4/16 

 

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

satt. 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Magnus Herstad  Kjell B. Hansen  Kirsten Orebråten (sett) 

 

 

Møtesekretær 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

5/16 15/3682   

 Interpellasjon - Jan Franzen - Sykkelbyen Hønefoss  

 

 

6/16 16/5887   

 Interpellasjon - Ole J. Andersen (Frp) - Trafikkrådet - gang-  og 

sykkelveier - farlig vegkryss  

 

 

7/16 16/5890   

 Interpellasjon - Runar Johansen - Klima og miljøplan for Ringerike 

kommune  

 

 

4/16 16/5900   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

24.11.2016  

 

 

142/16 16/5546   

 Månedsrapport september 2016  

 

 

143/16 16/5857   

 Månedsrapport oktober 2016  

 

 

144/16 16/5453   

 Høringsuttalelser - Årsbudsjett 2017-Handlingsprogram 2017-2020  

 

 

145/16 16/4662   

 Årsbudsjett 2017 - Handlingsprogram 2017 - 2020  

 

 

146/16 16/5544   

 Renovasjonsgebyr  2017  

 

 

147/16 16/5356   

 Lokal forskrift - fyrverkeri saksfremlegg  
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148/16 16/4432   

 Samfunnsutvikling og vekst - Ringeriksløftet  

 

 

149/16 14/263   

 0605 - 324 Detaljregulering Trampen Skytebane  - 2. gangsbehandling  

 

 

150/16 14/3735   

 392 Detaljregulering for Somma pukkverk - 2. gangsbehandling  

 

 

151/16 16/5711   

 Helhetlig oppgradering av Storgata 21, - "Regnbuen"  

 

 

152/16 16/5588   

 Høring lokal struktur. Politimesterens anbefaling.  

 

 

153/16 16/5431   

 Aktivitetstilbud for beboere på sykehjem i Ringerike kommune  

 

 

154/16 16/5542   

 ENDRING I FORSKRIFT OM KOMMUNAL BETALING FOR 

UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER IPSYKISK HELSEVERN OG 

TSB, - Høringssvar  

 

 

155/16 16/5551   

 VELFERDSTEKNOLOGI I RINGERIKE KOMMUNE, - Status og 

framdrift  

 

 

156/16 16/5235   

 Ungdomsplan - justering / oppdatering  
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157/16 16/5447   

 Arbeid og aktivitet, - utfordringer i en ny tid  

 

 

158/16 16/5499   

 Bosetting av flyktninger 2017 – reduksjon av vedtak  

 

 

159/16 16/5516   

 Drift av Ringerikehallen til Hov ungdomsskole er fornyet  

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

5/16   

Interpellasjon - Jan Franzen - Sykkelbyen Hønefoss  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Ordførerens svar på interpellasjon fremsatt av Jan Fransen (H) 

 

Emne: Sykkelbyen Hønefoss 

 

Innledning 

Interpellasjon fra kommunestyrerepresentant Jan Frantzen fremgår av sak 5/16, jfr. sakslisten 

for kommunestyret 24. november 2016.  Interpellasjonen er innlevert samsvar med 

kommunestyrets reglement, og ordfører svarer på spørsmålene i møtet. 

 

Ordførerens svar  

Innledningsvis vises til reisemiddelundersøkelse utført av Norconsult i 2010,  som også er 

gjengitt i KVU for Hønefoss. Her er sykkelandelen i Hønefossregionen oppgitt til på 3 %. 

Det vises også til nasjonal reisevaneundersøkelse for 2013/2014 hvor det står at sykkel 

representerer 4 % i transportmiddelfordelingen i Hønefossområdet og i Ringerike kommune 

generelt. 

 

Dette er de reisevanetallene som kommunen forholder seg til i dag. 

 

Så til på spørsmål 1  

 

I årsbudsjett for 2017 er det foreslått satt av midler til prosjektleder i 50 % stilling for 

sykkelbyprosjekt.  Det er også foreslått å avsette midler til sykkeltiltak i årsbudsjett for 2017 

og i handlingsplan 2017-2020. 

 

Det er videre foreslått å sette av investeringsmidler til gang- og sykkelbruer over Storelva i 

handlingsplan for 2017-2020. 

Det er startet opp et arbeid med organisering av sykkelbyprosjektet basert på sykkelbyavtalen. 

En samarbeidsgruppe bestående av representanter fra vegvesen, fylkeskommunen og 

kommunen er etablert. Denne skal utarbeide en årlig prosjektplan som godkjennes i 

samarbeidsmøtene mellom kommune, fylkeskommune og vegvesen. Og representantene skal 

følge opp tiltak og initiativ i hver sin organisasjon. 

 

Det er opprettet en intern arbeidsgruppe i kommunen som kommer med ideer og innspill til 

prosjektplanen, som skal vedtas politisk.  Det skal også etableres en referansegruppe 

bestående av forskjellige brukere av sykkelbyen Hønefoss. 
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Det er søkt statlige midler til sykkelparkeringer i sentrum. 

Det er søkt om klimastøttemidler. Dessverre ble det avslag i første omgang, men det vil bli 

søkt på nytt i februar 2017. Kommunen har spilt inn forslag til tiltak i handlingsprogram for 

fylkesveier. Kommunen vil fortsett å søke midler og tilskudd eksternt, for å øke mengden av 

sykkelfremmende tiltak. 

 

Gjennomføring av sykkeltelling, manuelt eller med telle stasjon for registrering av syklende vil 

kunne måle effekten av tiltakene. 

 

 

Svar på spørsmål 2 

  

Det vil være naturlig å rapportere på tiltak og måloppnåelse gjennom kommunens vanlige 

rapporteringssystem, som i dette tilfelle blir i årsregnskap og årsrapport.   

 

For øvrig nevner ordfører at kommunen, fylket og vegvesenet arbeider med ny samferdsel- og 

transportsystem i og omkring Hønefoss.  I denne sammenheng står tilrettelegging for økt 

gange, sykkel og kollektiv som øverste prioriteter basert Storting og regjeringens klare 

føringer.  I denne forbindelse er det grunn til å peke på at dette fører til omfattende 

informasjon og muligheter til medvirkning knyttet til utvikling av Sykkelbyen Hønefoss.   

 

Ringerike 24.november 2016 

 

Kjell B Hansen 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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6/16   

Interpellasjon - Ole J. Andersen (Frp) - Trafikkrådet - gang-  og sykkelveier - farlig 

vegkryss  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Ordførerens svar på interpellasjon fra Ole Johan Andersen (FrP) 

Emne: Trafikkrådet - gang og sykkelveier-farlige vegkryss 
 

Innledning 

Ordfører viser til sakslisten for Kommunestyret den 24. september 2016, sak 6/16. 

Representantens interpellasjon er innlevert i samsvar med reglement for Kommunestyret, og 

besvares av ordfører i møtet. 

 

Ordførerens svar 

Ordføreren kommenterer ikke representantens synspunkter slik de fremgår av interpellasjonen.   

De 3 spørsmål som representanten stiller i sin interpellasjon besvares slik: 

 

Svar på spørsmål 1: 

Ordføreren viser til at daværende Trafikkråd i møte den 02.06.15 vedtok en prioriteringsliste 

for gang- og sykkelveier i Hønefoss, og i nærområdene. Denne prioriteringslisten ble deretter 

behandlet i Hovedkomiteen for miljø- og areal. HMA endret noe på listen og vedtok revidert 

liste den 08.06.15.  

 

Prioriteringslisten, som ble vedtatt i HMA, inneholder forslag til gang- og sykkelveier langs 

både europavei, riksvei og fylkesvei. Rådmann trakk ut de forslagene som vedkom fylkesveier 

og innarbeidet disse i sak for innspill til Handlingsprogram for fylkesveger og 

kollektivtransport 2018-2021. Innspill til Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtrafikk 

2018-2021 ble vedtatt i kommunestyret 29.09.16 og ble sendt til Buskerud fylkeskommune 

05.10.2016.   

Tilskuddsmidler via Statens vegvesen forutsetter 50 % egenandel. Ringerike kommune har 

ikke satt av midler til egenandel de siste to årene. Dette som følge av utsikten til å inngå 

sykkelbyavtale og gjennom den få en helhetlig planlegging for en effektiv gjennomføringsfase. 

Sykkelbyavtale er undertegnet og prosjektet er igangsatt. Kommunen har ikke mottatt midler 

til gang- og sykkelveier de to siste årene.  Prosjektleder for vegvesenets sykkelbysatsing i 

Region sør viser til at arbeid med rullering av ny Handlingsplan for 2018-2021 både i vegvesen 

og i fylket.   Inneværende Handlingsplan gjelder 2014-2017 fordelingen av midler skjer over en 

fireårsperiode og derfor vises til kommunens innspill til Handlingsprogrammet.  Dette nevnt da 

det er opplyst at de midlene som interpellanten peker på nok er knyttet til prosjekt 

Handlingsplan og den nevnte ordning om 50 % egenandel. 
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Svar på spørsmål 2: 

Ordfører er opplyst at problemene i det angjeldende kryss ligger på den private veien. Både 

stigningsforholdene og manglende siktsoner involverer privat grunn. 

Imidlertid, Ringerike kommune har muntlig drøftet saken med Buskerud fylkeskommune som 

veieier i Hofsfossveien. Ordfører vil be rådmannen om å sende en konkret skriftlig henvendelse 

til fylkeskommunen om saken.  Dette for å komme i en løsningsorientert dialog om hva som 

kan gjøres for å bedre sikkerheten trafikantene i området  

 

 

Svar på spørsmål 3: 

Det er riktig at ordningen med trafikråd ble endret etter valget i 2015.  Kommunestyret 

besluttet da at funksjoner og oppgaver direkte skulle tillegges HMA.  Dette blant annet fordi 

HMA har myndighet i saker som det opprinnelige rådet arbeidet med.  I dette lå forventningen 

om økt fokus på de aktuelle trafikksaker.  For øvrig er det jo en administrativ oppgave og 

sørge for publikumsservice baser på de bestillinger folkevalgte organer beslutter.  Det er jo 

fortsatt mulig for innbyggere og ta opp saker av trafikkmessig karakter både med folkevalgte 

og ved direkte henvendelse til administrasjonen. Det gjelder så vel direkte som ved post og 

epost.  Det vises også til kommunens nettside i den forbindelse.       

Ordføreren vil oppfordre HMA til og ha fokus på trafikale spørsmål og utfordringer slik at 

løsninger kan forankres i formelle beslutningsorganer og basert på ordinære saksfremlegg. Det 

er jo kommunestyret selv som oppretter og avvikler utvalg.  I denne forbindelse er 

Trafikkrådet avviklet samtidig med at oppgavene er overført til HMA. 

 

24. november 2016 

Kjell B. Hansen 

ordfører 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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7/16   

Interpellasjon - Runar Johansen - Klima og miljøplan for Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Ordførerens svar på interpellasjon fremført av Runar Johansen (H) 

 

Emne ENERGI OG KLIMA 

 

Innledning 

 

Ordfører viser til sakslisten for Kommunestyrets møte den 24.11.16 og konkret til sak 7/16 

hvor representanten still 2 spørsmål til emnet.  Interpellasjonen er fremsatt i samsvar med 

reglement for kommunestyret.  Ordfører kommentarer ikke representantens fremstilling som 

grunnlag for interpellasjonen.  

    

Svar på spørsmål 1 

 

Ringerikes energi og klimaplan ble vedtatt 02.12.10. Det er årlig rapportert om arbeidet 

gjennom kommunens årsrapporter. I 2013 og 2014 ble det laget egne årsrapporter for Energi 

og klimaplanen. 

  

Kommunen har kjøpt tjenester for å informere og øke kunnskap hos kommunens innbyggere 

om energi og klima. 

  

Det er gjort tiltak på kommunens eiendommer for å spare energi.  

 

I planarbeider må forholdet til klima og energiplanen sjekkes ut. 

 

Kommunen har også gjort en betydelig innsats for å bedre samferdselsløsninger som igjen vil 

redusere klimagass utslipp, bl.a. ved å gi innspill til Fylkets handlingsplaner, jobbe for ny E16, 

delta aktivt for å få ny Ringeriksbane.  Økt tilrettelegging for bruk av kollektiv, gang og sykkel 

vil eksempelvis redusere bruk av bil. Ringeriksbanen vil også kunne redusere utslipp på 

nasjonalt nivå, hvis noe av flytrafikken mellom øst og vest reduseres, samt redusert reisetid og 

reiseavstand. 

 

Det har nylig vært gjennomfør et seminar der prøve kjøring av en førerløs, elektrisk buss ble 

presentert som et ledd i det grønne skiftet. Her er klimagassreduksjon et viktig element, og i 

arbeidet med en byplan vil energi og klima bli et eget utrednings tema. Kommunen var blant 

arrangørene til dette godt besøkte seminaret.   
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Svar på spørsmål 2 

 

Som representanten Johansen riktig har referert til, så er det nylig vedtatt i planstrategien at 

Energi og klimaplanen skal revideres i 2017. Dette vil ordføreren følge opp samtidig som 

ordfører tillater seg og avlevere en appell til alle, spesielt folkevalgte, til å ha et våkent øye i 

arbeidet med energi og klima.  Ringerike bør med sitt utgangspunkt ha ambisjoner og sterk 

gjennomføringskraft til og fremstå med konkrete tiltak og resultater. 

24. september 2016 

Kjell B. Hansen  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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4/16   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 24.11.2016  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Referatsak 4/16 tas til orientering. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Saken ble enstemmig tatt til orientering. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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142/16   

Månedsrapport september 2016  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Månedsrapport september 2016 tas til orientering 

2. Tilbakebetalt lån på kr 1.656.250 fra Regionalt Kulturhus – Ringerike avsettes til 

ubundet investeringsfond. 

3. Følgende 3 investeringsprosjekter samles i ett overordnet bevilgningsprosjekt som får 

tittelen «0500 BRR- biler og redningsverktøy» og et samlet budsjett på kr 4.750.000: 

a. 0505 BRR- Mannskapsbil ny. Budsjett kr 3.800.000 

b. 0506 BRR- Bil 0-1 fagleder brann ny. Budsjett kr 700.000 

c. 0529 BRR- El.bil til forebyggende avdeling ny. Budsjett kr 250.000 

4. Investeringsmidler på kr 500.000 omdisponeres i investeringsbudsjettet fra prosjekt 

«15014 Sanering Nes i Ådal etappe 2» til prosjekt «15003 Renseanlegg og ledningsnett 

Nes i Ådal». 

5. Bruk av lånemidler i investeringsbudsjettet nedjusteres med kr 23.500.000, og følgende 

prosjekter nedjusterer sine budsjettrammer for 2016: 

a. «0113 Varme Haugsbygd/ Vang skoler» nedjusteres med kr 3.000.000 

b. «0170 Oppgradering kommunale boliger» nedjusteres med kr 1.500.000 

c. «19401 Utskifting 2100 gatelyspunkter» nedjusteres med kr 1.000.000 

d. «15004 Vannverk Nes i Ådal» nedjusteres med kr 12.000.000 

e. «15008 Overføringsledninger Åsa-Monserud» nedjusteres med kr 3.000.000 

f. «15029 Spredte avløp Klekken» nedjusteres med kr 3.000.000 

De nedjusterte budsjettene overfor, med unntak av prosjekt 0170 som er avsluttet, tas 

inn igjen i budsjett 2017 og dekkes der av ubrukte lånemidler.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Månedsrapport september 2016 tas til orientering 

2. Tilbakebetalt lån på kr 1.656.250 fra Regionalt Kulturhus – Ringerike avsettes til 

ubundet investeringsfond. 

3. Følgende 3 investeringsprosjekter samles i ett overordnet bevilgningsprosjekt som får 

tittelen «0500 BRR- biler og redningsverktøy» og et samlet budsjett på kr 4.750.000: 

a. 0505 BRR- Mannskapsbil ny. Budsjett kr 3.800.000 

b. 0506 BRR- Bil 0-1 fagleder brann ny. Budsjett kr 700.000 

c. 0529 BRR- El.bil til forebyggende avdeling ny. Budsjett kr 250.000 

4. Investeringsmidler på kr 500.000 omdisponeres i investeringsbudsjettet fra prosjekt 

«15014 Sanering Nes i Ådal etappe 2» til prosjekt «15003 Renseanlegg og ledningsnett 

Nes i Ådal». 

5. Bruk av lånemidler i investeringsbudsjettet nedjusteres med kr 23.500.000, og følgende 

prosjekter nedjusterer sine budsjettrammer for 2016: 

a. «0113 Varme Haugsbygd/ Vang skoler» nedjusteres med kr 3.000.000 

b. «0170 Oppgradering kommunale boliger» nedjusteres med kr 1.500.000 

c. «19401 Utskifting 2100 gatelyspunkter» nedjusteres med kr 1.000.000 

d. «15004 Vannverk Nes i Ådal» nedjusteres med kr 12.000.000 

e. «15008 Overføringsledninger Åsa-Monserud» nedjusteres med kr 3.000.000 

f. «15029 Spredte avløp Klekken» nedjusteres med kr 3.000.000 

De nedjusterte budsjettene overfor, med unntak av prosjekt 0170 som er avsluttet, tas 

inn igjen i budsjett 2017 og dekkes der av ubrukte lånemidler.  
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Månedsrapport oktober 2016  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Månedsrapport oktober 2016 tas til orientering 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig  

tatt til orientering. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport oktober 2016 tas til orientering 
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Høringsuttalelser - Årsbudsjett 2017-Handlingsprogram 2017-2020  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Høringsuttalelser til budsjett 2017 og Handlingsprogram 2017-2020 tas til orientering. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig tatt til 

orientering. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Høringsuttalelser til budsjett 2017 og Handlingsprogram 2017-2020 tas til orientering. 
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Årsbudsjett 2017 - Handlingsprogram 2017 - 2020  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

 Verbalforslag 

Alle gruppelederne går sammen om å gjennomgå alle verbalforslagene. Hensikten med dette er 

å levere en gjennomarbeidet liste verbalforslag til kommunestyrets første møte i 2017. 

 

Formannskapets forslag til vedtak støttes med følgende endringer: 

 

Årsbudsjett 2017. Handlingsprogram 2017-2020. 

1A. Det avsettes kr 650.000 til etablering av motorikkbane ved Nes skole. Beløpet tas fra 

avsatte investeringsmidler, utbygging Nes skole. Ringerike kommune er tiltakshaver for 

prosjektet, men rådmannen gis i oppdrag å etablere samarbeid med Nes FAU med hensyn til 

teknisk løsning og eventuell dugnadsinnsats. 

 

1B. Det avsettes inntil kr 1.000.000 som tilskudd til rehabilitering av lysløype/ etablering av 

tursti på Nes. Beløpet belastes driftsbudsjett 2017, ved å redusere avsetning til Formannskapets 

disposisjonsfond tilsvarende. Tiltakshaver er Nes Vel og bygdeutviklingslag. Tiltakshaver 

utarbeider fullstendig kostnadskalkyle inklusiv tilskudd og eventuell momsrefusjon, slik at det 

endelige tilskuddsbeløpet kan beregnes og overføres. Ringerike kommune bistår i prosjektet 

med rådgivende tjenester ved behov. 

 

1C: Bevilgningen på kr 250 000 pr. år som er gitt de siste årene til vedlikehold og rydding 

videreføres i budsjettperioden og dekkes innen sektorens budsjettramme. Det utredes om dette 

fortsatt kan skje i regi av Stiftelsen Gladtvedt Brygge eller om det skal skje i kommunal regi. 

 

1D. Kulturbudsjettet økes med kr 100.000 til inkluderings- og integreringstiltak i Ringerike 

kommune, herunder kulturelle tiltak. Beløpet dekkes fra formannskapets disposisjonsfond. 

 

2A. Investeringer 3.5.2.5: Utbygging Hov allé omsorgsboliger reduseres med kr 13, 5 mill. 

 

2B. Investeringer 3.6.2.11: Foreslått investering på 5 mill.  kr i 2017 i Storgt 21 (Regnbuen) 

utgår nå og beløpet avsettes til «reserveinvesteringer» som det bl.a. delvis kan brukes midler 

fra til utbedringer av Riddergården. Rådmannen bes i første halvår 2017 fremme en sak om 

ekstraordinært vedlikehold av Riddergården som kan finansieres av denne bevilgningen. 

 

2C. Kommunens investeringsbidrag til utbedring av Sentrumspassasjen økes fra 0,5 til 1,5 mill. 

kroner.» 
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Betalingsreglementet: 

P.k.t. 6.1: 

Formannskapet ber rådmannen utrede en sak ang. å øke tilkoblingsavgiften på vann/kloakk. Hva 

vil dette ha av konsekvenser for den årlige avgiften i årene framover. 

 

P.k.t 4.3 

Hall-leie Ringerikshallen 

Hallflate, lag opp til 19 år kr 200,-  

(over 19 år kr 400,- som foreslått)  

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 
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Knut Arild Melbøe (MDG) la fram følgende forslag: 

 

«Verbalforslag fra Miljøpartiet De Grønne Ringerike – 2016 

1. Kommunestyret ber rådmannen arbeide for etablering av en geopark i Hensmoen-

området - et av de mest populære friluftsområdene i Hønefoss. MDG har tidligere - i 

samråd med Miljøvernforbundet - pekt på Hensmoens unike geologiske kvaliteter. 

Sabima har også pekt på områdets unike biologiske mangfold. MDG nevnte ideen 

om en geopark ved høringsuttalelse (april 2016) til grensedragning for masseuttak i 

området. Anleggshaver bør eventuelt kunne tilrettelegge for dette tiltaket. 

 

2. Det utredes opprettelse av et geoinformasjonssenter i Ringeriksregionen. Et 

geosenter kommer innbyggerne til gode som en ressurs når det gjelder reiseliv, 

undervisning og lokal identitetsbygging. Senteret skal fortrinnsvis ha hovedvekt på 

kvartærgeologi da Ringerike har spesielle nasjonale verneverdier på dette feltet. I 

tillegg har vi Oslofeltets unike geologi i umiddelbar nærhet. Rådmannen bes ta opp 

et arbeid for lokalisering av et slikt vitensenter. 

 

3. Rådmannen fremmer en sak for etablering av turistinformasjon for 

Ringeriksregionen. Etableringen tenkes gjennomført i samarbeid med private aktører 

og Ringerike Utvikling som kommunens aktør. Turistinformasjonen kan gjerne 

betjene tilgrensende kommuner og slik ses som et interkommunalt 

samarbeidsprosjekt. Etableringen kan skape flere grønne arbeidsplasser og vil 

kunne løfte frem Ringeriksregionens unike natur- og kulturverdier. 

 

4. Kommunestyret ber rådmannen jobbe for økt tilrettelegging for handikappede 

foran Kuben. Saken må tas opp med fylket slik at for eksempel taxier kan betjene 

sine svakstilte kunder på en tilfredsstillende måte. 

 

5. Det foreslås påplussing av budsjettet for sykkelbyen Hønefoss. Midlene hentes 

inn via høynet kommunalt parkeringsgebyr i sentrum sone med kr 8 per time. Det vil 

føre til at timeprisen i sentrum sone blir 10 kr dyrere enn de sentrumsnære 

parkeringsplassene utenfor sentrumssonen. Slik vil flere velge å parkere lenger ute 

av sentrum eller kanskje la bilen stå til fordel for sykkelen, og 

sentrumsparkeringsplassene vil bli brukt for kortere opphold.  

6. Kommunestyret ber rådmannen arbeide for etablering av område for parsellhager 

i forbindelse av utbyggingen i Krakstadmarka. Slik kan befolkningen i Ringerike få 

muligheten til å komme seg ut og erfare grønne omgivelser hvor de kan dyrke egne 

grønnsaker og gi barna muligheten til å lære om planter. Parsellhagene kan også 

drives i samråd med skolene. 

 

7. Rådmannen fremmer en sak i 2017 om forslag til opparbeiding av parkområder 

knyttet til elvebyen Hønefoss. Ved riving av Eikeli skole frigjøres et område egnet til 

opparbeiding av et elvenært parkområde. Det foreslås etablert en lekepark for barn. 

Spesielt da det nå bortfaller et grøntområde ved Benterud, trengs et nytt område 

som kan fungere som et avbøtende tiltak. 
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8. I forbindelse med forbildeprosjektet Storgata 21 ber kommunestyret rådmannen 

om at uteområdet opparbeides i kontakt med elva, eventuelt med benker og brygge. 

Kulturhistorisk kan det her knyttes en forbindelse til den tidligere fergekaien. 

 
9. HRA produserer i dag biogass. Postens biler og HRAs egne biler bruker denne 

gassen, men mye av denne ressursen kjøres ut av vårt distrikt. Rådmannen fremmer en 

sak i 2017 der kommunen legger opp til bruk av denne bioenergien i egne større 

kjøretøy.  

 

10. Kommunestyret vil anmode Ringerike kommune om å anskaffe el-biler for sine 

tranportbehov i størst mulig grad når dette er formålstjenlig. Også el-busser bør 

vurderes. 

 

Forslagene stemmes over separat ” 
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Nanna Kristoffersen (Sol) la fram følgende forslag: 

«Budsjettforslag fra Solidaritetslista for 2017.  

Økonomiplan 2017-20 

INNSPARINGER 

Aktuelle områder +/- ift.Rådmannens   2017 2018 2019 2020 

(områder som ikke er nevnt, er som rådmannens) 

Eiendomsskatt næring +2promillepoeng 9,2  9,2 9,2 9,2 9,2 

Utbytte RiK    +4   4 4 4 4 

Renteutgifter, (tak gjeld:1,5mrd.)    0 1 3 5 

Avdrag på lån  (tak gjeld 1,5mrd)    2 5 15 25 

Redusert avsetning form.sk disp.fond   5 5 5 5 

Avsetning disp.fond: 10 mill/år    36 0 -10 0 

Sum økte midler til fordeling     56  24 26 48 

 

Ytterligere innsparinger ift. Rådmannens: 

Politikerhonorarer      3 3 3 3 

Ikke varaordfører på heltid     1 1 1 1 

Nedlegging Tildelingskontoret    4 4 4 4 

Reduserte konsulenttjenester(eks.»kjøp av tjenester»+10?)11 12 13 141 

Til sammen til økt fordeling:     75 44 44 70 

                 

Ekstra Utgifter,        tabell 1B Driftsregnskapet, ift  Rådmannens: 

Barnehage – økt grunnbemanning + rullerende opptak 12 12 12 12 

Grunnskole - økt grunnbemanning    13 13 13 13 

Helse og omsorg – økt grunnbemanning  

 Faste hele stillinger + økt antall inst.plasser  27 27 27 27 

 (inkl. 4mill/år på innsparing nedleggelse Tildelingskontoret) 

Økte sykkelveier      2 2 2 2 

Kultur        1 1 1 1 

Samfunn – økt vedlikehold     10 0 4 4 

Sum økte utgifter      62 52 56 56 
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Investeringsbudsjett 

 

I forhold til Rådmannens:    2017 2018 2019 2020 

Tillegg: Hønefoss skole    5 10 10 10 

Reduksjon:Ullerål skole (10-30-60-40)  -2,5 -51 -90 0       =-143,5 

 

IKTinvesteringer+pilot velferdsteknologi+ skole: 50% av 31,6 mill   =15 

1 istf.2 elvebruer= 50% av 55mill           = -27 

(1 av 2 idrettshaller spart omfattes av sparing på Ullerål, kfr over) 

              = -185 

       

 

 

Verbale forslag fra ifjor: 

1) Boligpolitikk 

Rådmannen bes utrede sak om tilrettelegging av tomter for Husbankfinansierte 

boliger til bruk for ikke-spekulasjonsetableringer. 

 

2) Kommunen må dekke opp de sentrale tjenestene med egne ansatte, og ikke 

konkurranseutsette nødvendige kommunale funksjoner  

 

3) Alle forslag om bruk av eksterne konsulenttjenester skal behandles i 

kommunestyret.  

 

4) I Ringerike kommune er det en målsetting at deltidsansatte har rett til å øke 

stillingsbrøken sin til heltidsstillinger. Vi ønsker forslag til tiltak som kan realisere 

denne målsettingen. 

 

5) Ved alle lokale lønnsforhandlinger og ved nytilsetting skal likelønn vektlegges.  I 

kommunens årsmelding skal det spesifikt framgå hvordan kvinner og menns 

lønnsutvikling utvikler seg. Kommunestyret ber rådmannen passe på at ikke 

likelønnsprinsippet fravikes. 

 

6) Administrasjonen bes utrede innføring av betalingsregulering av trafikken i 

Hønefoss sentrum. Trafikken tvers gjennom sentrum kan avgiftsbelegges av 

trafikkmessige og miljømessige hensyn. « 
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Axel Sjøberg (SV) la fram følgende forslag: 

«Årsbudsjett 2017 – Handlingsprogram 2017-2020  

Forslag fra Ringerike SV 

 
1 Driftsbudsjettet for 2017 vedtas som vist i hovedoversikt 1A og 1B med en netto 

totalramme til drift på 1.470,2 mill. kroner, netto avsetninger på 32,5 mill. kroner 

og et resultat lik 0 kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. 

Budsjettoversikt 1B. Rammene gis som netto utgiftsramme i tråd med 

kommunens økonomireglement.  

Skjema 1A - driftsregnskap           

 
Rådmann Ringerike SV forslag til budsjett 

 
2017 2017 2018 2019 2020 

Skatt på formue og inntekt -739,0 -739,0 -744,0 -751,0 -760,0 

Eiendomsskatt -54,2 -63,4 -63,4 -63,4 -63,4 

Sum skatteinntekter -793,2 -802,4 -807,4 -814,4 -823,4 

  

  
   Ordinært rammetilskudd -756,4 -756,4 -756,4 -756,4 -756,4 

Merverdiavgiftskompensasjon drift 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sum rammetilskudd og mvakompensasjon -756,4 -756,4 -756,4 -756,4 -756,4 

Andre generelle tilskudd og salgsinntekter -25,4 -25,4 -27,4 -31,5 -31,6 

SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER -1 575,0 -1 584,2 -1 591,2 -1 602,3 -1 611,4 

Renteinntekter -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2 

Gevinst finansielle instrumenter (Fossefondet) -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 

Utbytte fra Ringeriks-Kraft AS -18,3 -18,3 -20,0 -20,0 -20,0 

Mottatte avdrag utlån (boligstiftelsen) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Startlån - mottatte renter -3,3 -3,3 -3,3 -3,5 -3,7 

Sum finansinntekter -29,9 -29,9 -31,6 -31,8 -32,0 

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 36,0 36,0 47,0 47,0 47,0 

Startlån - renteutgifter 4,5 4,5 4,8 5,0 5,3 

Avdrag på lån 70,4 70,4 100,4 110,4 112,4 

Sum finansutgifter 110,9 110,9 152,2 162,4 164,7 

SUM NETTO FINANSINNTEKTER / UTGIFTER 81,0 81,0 120,6 130,6 132,7 

Dekning av tidligere års regnskm merforbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bruk av tidligere års regnskapskm mindreforbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bruk av disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avsetning til disposisjonsfond (netto) 40,0 32,5 5,9 7,0 13,0 

Avsetning budne driftsfond (netto) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bruk av bundne avsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SUM NETTO AVSETNINGER 40,0 32,5 5,9 7,0 13,0 

Overført fra drift til investeringsregnskapet 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 



  

Side 24 av 59 

SUM til FORDELING DRIFT -1 453,5 -1 470,2 -1 464,2 -1 464,2 -1 465,2 

Fordelt på enhetene i følge skjema 1B -1 453,5 -1 470,2 -1 464,2 -1 464,2 -1 465,2 

 merforbruk/mindreforbruk  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

Rådmann Ringerike Sv Budsjettforslag 

Skjema 1B Driftsregnskapet 2017 2017 2018 2019 2020 

Folkevalgte og revisjon 9,9 9,8 9,8 9,8 9,8 

Administrasjon og fellestjenester 96,3 95,2 95,2 95,2 95,0 

Barnehage 185,4 186,5 186,5 186,5 186,5 

Grunnskole 285,8 289,5 289,5 289,5 289,5 

Spesielle tiltak barn og unge 161,5 163,4 163,4 163,4 163,4 

Kulturtjenesten 23,6 23,9 23,9 23,9 23,9 

Helse og omsorg 589,8 598,1 598,1 598,1 598,1 

Samfunn 107,3 110,0 110,0 110,0 110,0 

Avsetninger, overføringer -6,2 -6,2 -12,2 -12,2 -11,0 

Rammeområde - nettoutgifter 1 453,4 1 470,2 1 464,2 1 464,2 1 465,2 

 
 

2 Det avsettes 32,5 mill. kroner til disposisjonsfondet i 2017 

3 Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet 

i henhold til administrativ lederstruktur. 

4 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte reguleringspremie til Kommunal 

Landspensjonskasse til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent. 

5 Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst, inntil 22 mill. 

kroner, til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2017 er 

kjent. 

6 Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 611,2 mill. kroner 

fordelt med 312,2 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 299 mill. kroner 

på rentable investeringer for 2017. 

7 For finansiering av investeringsbudsjettet 2017 gjøres følgende låneopptak: 

 Låneopptak investeringer inntil 543,8 mill. kroner, herav 299 mill. kroner til 

rentable investeringer. 

 Avdragstid settes slik at krav om minimumsavdrag oppfylles. 

 Serielån 

8 Det gjennomføres låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35 mill. kroner- 

9 Trekkrettighet på kommunens driftskonto reduseres fra 150 mill. kroner til 100 mill. 

kroner i 2017 

10 Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,8 % 

11 Eiendomsskatt økes med 2 promille for næringseiendommer og fastsettes som i 2016 

for bolig og fritidseiendommer. 
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Betalingsreglement for 2017: 

Betalingsreglementet 2017 vedtas med følgende endringer 

 6.3 Parkering, hvor avgift per time i indre sone økes til kr 25 for første time, kr 

35 for andre time og kr 50 for timer utover dette til maks parkeringstid. For 

ytre sone setes timepris til kr 25 og kr 60 for døgnpris. «Merinntekter» fra 

parkeringsavgift settes i helhet av til prøveprosjekt med billigere pris på dagens 

«bybuss» - rute 228. Det er ønskelig å tilby en mulighet for å kjøpe enkeltreise 

og dagskort på nett – med prisantydning kr 10 for enkelt reise og kr 20 for 

dagskort 

 7 Eiendomsskatt, endres promillegrense på næring til 7 promille 

 Under pkt. 10 Miljø- og arealforvaltning vil det for alle søknader m.m. for 

nybygg i kommunen gis et fratrekk på vedtatte gebyrer inntil 50 % der utbygger 

kan dokumentere at nybygg er bygget som miljøvennlig hus (passiv hus, 0-

utslipp o.lign.) 

 

 

For Ringerike SV 

 

Axel Sjøberg 

 

 

Budsjettbehandling for 2017 

Verbalforslag fra Ringerike SV 

 

1 Rådmannen bes undersøke med Buskerud Fylkeskommune og Brakar om mulighet for 

å starte et prøveprosjekt med lavere priser på lokalbuss i Ringerike.  Eksempelvis 

kan man starte med rute 228, tidligere kjent som bybussen, som kjører Nord – Sør 

aksen i Hønefoss.  

 

2  Kommunestyret ønsker å premiere innbyggere som velger miljøvennlig 

byggemetode. Kommunestyret ber rådmannen vurdere mulighet for å endre 

dagens betalingsreglement, slik at dokumentert miljøvennlige byggeplaner kan få 

lavere betalingssatser / prosentvis fratrekk i avgifter. Sak legges frem for 

kommunestyret i løpet av 2017, og i god tid før behandling av 

betalingsreglementet for 2018. 

 

3 Kommunestyret ber rådmannen undersøke omfanget av olje- og parafinkaminer som 

eksisterer blant kommunens innbyggere som mottar kommunale helsetjenester, 

gjerne også de som er avhengig av vedfyring. Etter undersøkelsen fremmes sak 

for kommunestyret med hensikt (hvis mulig) om å fremskynde utskifting av 

eksisterende anlegg med varmepumper. 
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4 Kommunestyret ønsker at alle tak på kommunale nybygg skal utstyres med 

solcellepanel. Rådmannen bes utrede en sak om mulighet for å kle eksisterende 

kommunale bygg med solcellepanel.  

 

5 Kommunen har tidligere vedtatt at alle kommunale nybygg skal vurderes oppført i tre. 

Kommunestyret vil gi en generell oppfordring til alle utbyggere om også å vurdere 

nybygg i tre. 

 

6 Ringerike kommune har innbyggere med røtter fra mange land og etnisiteter. 

Rådmannen bes undersøke med de ulike foreninger som finnes om planlagte 

festivaler / høytider og lage en felles kalender for kommunen. Mange foreninger 

ønsker at flest mulig deltar på slike markeringer / festivaler og det vil bli lettere 

blant annet for politikere å planlegge deltagelse på slike markeringer. 

 

7 Ringerike kommune vil de nærmeste årene gjennomføre store investeringer. Det er i 

handlingsplanen 2017 – 2020 skissert en dobling av kommunens gjeldsbyrde. I 

denne sammenheng bes Rådmannen om å framlegge en økonomisk 

perspektivanalyse som viser befolkningsutvikling, gjeldsgrads, nedbetalingsplan 

og egenkapitalsituasjon for kommunen i et 20 års perspektiv. 

 

8 Kommunestyret ber rådmannen fremme sak i løpet av første halvår 2017 om 

mulighet for å innføre en bemanningsnorm i alle barnehagene i Ringerike 

kommune. 

 

9 Kommunestyret ber rådmannen fremme sak i løpet av første halvår 2017 om 

mulighet for å innføre en bemanningsnorm på alle skolene i Ringerike kommune 

 

10 Kommunestyret ber rådmannen se på muligheten for å satse bredere i kulturskolen, 

ved å innføre flere kurs i flere kunstfag og flere ulike instrumentaltimer 

 

11 Kommunestyret ber rådmannen se på å muligheten for å utvide gågata i sentrum 

 

 

For Ringerike SV 

 

Axel Sjøberg» 
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Helge Stiksrud (V) la fram følgende forslag: 
 
«Verbalforslag fra Venstre: 

 

1. Rådmannen utreder muligheten for å etablere et kommunalt klimafond (ENØK-    

fond). 

 

2. Rådmannen bes følge opp at nye kommunale bygg skal vurderes bygget i tre. 

 

 

Helge Stiksrud, Venstre» 
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Arnfinn Hoten (Krf) la fram følgende forslag: 

 

 

«Nye verbalforslag fra Krf: 

 

Rådmannen skal i egne saker redegjøre for hvordan verbalforslag som vedtas under 

budsjettbehandlingen blir fulgt opp. Dette skal gjøres innen et halvt år etter vedtak. Dette 

gjelder også verbalforslag vedtatt ved forrige budsjettbehandling.» 
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Magnus Herstad (FrP) la fram følgende forslag: 
 

 

 

Budsjettendringer 2017 3.5 Ingen 

effektiviseringstiltak  

8.348.000,-  

3.5 Konkurranseutsetting 50 sykehjemsplasser  -5.000.000,- (halvårseffekt)*  

3.8: Ingen heltids-varaordfører  -900.000,-  

4.1: Kulturmidler HOK  60.000,- (økning fra 240.000 til 300.000)  

2.2.3: Reduksjon eiendomsskatt 1 ‰  10.000.000,-  

Sum endringer jf. Rådmannens 

budsjettforslag  

12.508.000,-  

Avsettes disposisjonsfond  33.492.000,-  

 

*Helårseffekt kr 10.000.000,- 

 

Ringerike FrP» 
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Hans-Petter Aasen (Sp) la fram følgende forslag: 

 

«Sak 145/16 

  

I rådmannens forslag til handlingsprogram 2017-2020 og årsbudsjett 2017 gjøres følgende 

endringer: 

  

Helse- og omsorg 

  

- økt ramme          8 mill 

 

- Etableres omsorgsombud (halvårseffekt)              0,5 mill 

  

Oppvekst-skole 

  

- økt ramme                                                                                                              4 mill 

  

Barnehager 

  

- økt ramme                                  1 mill 

  

Teknisk 

  

- økt ramme – arbeidet med byplan                    1 mill 

  

Kultur 

  

- økt støtte til lag og foreninger/lokalsamfunnsforeninger                        1 mill 

  

  

Inndekning 

-         redusert overskudd                                                                                       8,5 mill 

-        redusert ramme folkevalgte (ingen endringer i godtgjørelse)                          1 mill 

-         effektivisering eiendomsforvaltningen                                                        1,5 mill 

-         reduksjon administrasjon og fellestjenester                                                    2 mill 

-        Ringerikskjøkken – økt inntjening ved salg til eksterne                               0,5 mill 

-         Reduksjon kjøp av tjenester                                                                         1,5 mill 

-         Reduksjon formannskapets disp. konto                                                        0,5 mill 
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Investeringsbudsjettet 

  

-         investering til ny skole Hønefoss syd tas ut av investeringsbudsjettet. Låneopptaket 

reduseres tilsvarende. 

-         Økt avsetning til større renovering av skolebygg 2017                               20 mill 

-         Økt avsetning til vedlikehold og sprinkelanlegg Riddergården 2017           5 mill 

-         Nytt skolebygg Nes skole i 2017 1 mill, 2018 11 mill 

  

  

Planlagte investeringer må reduseres for å sikre tilstrekkelige gode tjenester for innbyggerne. 

  

Rådmannen må tidlig i 2017 starte arbeidet med nødvendig vedlikehold av Riddergården. 

  

Rådmannen skal se budsjettet i sammenheng med arbeidet med kommuneplanen. Ringerike 

kommune har vedtatt prioriterte lokalsamfunn. Kommunen må derfor intensivere arbeidet med 

å flytte ut kommunale arbeidsplasser til disse tettstedene, samt legge til rette for økt bosetting 

og næringsetableringer i disse områdene. 

  

Rådmannen må raskt ha en helhetlig gjennomgang av kommunens leide kontorlokaler, med 

henblikk på å redusere kostnader. 

  

Rådmannen skal raskt legge frem en plan for å hvor raskt en ny (utbygging) skole kan 

realiseres ved Hønefoss skole. 

  

Rådmannen skal før april 2017 fremme sak vedrørende mandat og arbeidsoppgaver til nytt 

omsorgsombud. 
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Verbalforslag: 

 

1) Kommunestyret ber rådmannen om i løpet av 2017 å legge fram en oversikt over status 

på bruer på kommunale veier og en plan for vedlikehold/oppgradering av de bruene 

som ikke oppfyller gjeldende krav. 

 

2) Kommunestyret ber rådmannen om i løpet av første halvår 2017 å iverksette 

kartlegging av usikrede skoleveier ved alle barne- og ungdomsskoler i Ringerike. 

Samarbeidsutvalget ved den enkelte skole skal involveres i dette arbeidet. 

 

3) Kommunestyret ber rådmannen legge frem en oversikt over kommunens eiendommer, 

fortrinnsvis som et ledd i byplanarbeidet. Dette for å synliggjøre hvilke arealer som kan 

brukes til allmennyttige formål, eller som kan makeskiftes for gjennomføring av det 

kommende planverket. Kommunestyret ber samtidig rådmannen redegjøre for hvordan 

det aktivt arbeides med utvikling, kjøp/salg, inn- og utleie av kommunale eiendommer i 

dag. 

 

4) Kommunestyret ber rådmannen kartlegge egnede arealer i kommunen for bygging av et 

utendørs flerbruksanlegg for stimulering til økt aktivitet for barn og unge. Dette kan 

være mindre utendørs anlegg som for eksempel små klatreanlegg, BMX-sykling, 

skateanlegg og aktiviteter som ikke har tilrettelagte arealer i dag. Arealene skal 

tilpasses å være lavterskeltilbud.  

 

5) Rådmannen fremmer i løpet av 2017 en melding for kommunestyret som belyser 

situasjonen i landbruket på Ringerike. Meldingen skal blant annet belyse hvordan 

jordvernet er praktisert de siste 10 årene, samt komme med forslag til tiltak for hvordan 

Ringerike kommune kan gjennomføre en nullvisjon for nedbygging av dyrka mark. 

 

6) Rådmannen bes fremme sak om hvordan Ringerike kommune, innenfor gjeldende 

regelverk, kan dra nytte av sitt eierskap i Ringeriks-kraft, utver årlige utbytter, til 

miljømessige tiltak. 

 

7) Rådmannen bes i løpet av 2017 fremme sak om hvilke kommunale etater som kan 

desentraliseres og legges til utvalgte tettsteder i kommunen. Dette som ledd i arbeidet 

med å desentralisere kommunale arbeidsplasser til hele kommunen, samt redusere 

kostander ved leie av lokaler. 

 

8) Rådammen bes i lpet av første halvår 2017 fremme sak for politisk behandling med en 

gjennomgang av eksterne driftsavtaler kommunen har inngått. Dette for å belyse de 

økonomiske forpliktelsene kommunen må oppfylle. Eksempler på slike avtaler er 

avtalen vedrørende AKA-arena. 
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9) Rådmannen bes i løpet av første halvår 2017 legge frem en analyse av samlet gebyr og 

avgiftsøkning for innbyggerne som følge av de rentale investeringene i 

handlingsprogrammet for 2017-2020. 

 

10)  Rådmannen fremmer i løpet av første halvår 2017 sak som belyser konsulentbruk i 

kommunen, herunder utviklingen de siste 3 årene.  

 

11) Rådmannen bes fremme sak som vurderer hvorvidt kommunen bør slutte seg til 

Kommunens Opplæringskontor i Buskerud for sikre god oppfølging av lærlinger i 

kommunen.» 
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Arnfinn Holten p.v.a. samarbeidspartiene la frem følgende forslag: 

 

«Forslag fra samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og 
Kristelig Folkeparti vedrørende årsbudsjett 2017 og handlingsprogram 
2017-2020 
 
1A. Det avsettes kr 650.000 til etablering av motorikkbane ved Nes skole. Beløpet 
tas fra avsatte investeringsmidler, utbygging Nes skole. Ringerike kommune er 
tiltakshaver for prosjektet, men rådmannen gis i oppdrag å etablere samarbeid med 
Nes FAU med hensyn til teknisk løsning og eventuell dugnadsinnsats. 
 
1B. Det avsettes inntil kr 1.000.000 som tilskudd til rehabilitering av lysløype/ 
etablering av tursti på Nes. Beløpet belastes driftsbudsjett 2017, ved å redusere 
avsetning til Formannskapets disposisjonsfond tilsvarende. Tiltakshaver er Nes Vel og 
bygdeutviklingslag. Tiltakshaver utarbeider fullstendig kostnadskalkyle inklusiv 
tilskudd og  eventuell momsrefusjon, slik at det endelige tilskuddsbeløpet kan 
beregnes og overføres. Ringerike kommune bistår i prosjektet med rådgivende 
tjenester ved behov. 
 
1C:  Bevilgningen på kr 250 000 pr. år som er gitt de siste årene til vedlikehold og 
rydding videreføres i budsjettperioden og dekkes innen sektorens budsjettramme. 
Det utredes om dette fortsatt kan skje i regi av Stiftelsen Gladtvedt Brygge eller om 
det skal skje i kommunal regi. 
 
1D. Kulturbudsjettet økes med kr 100.000 til inkluderings- og integreringstiltak i 
Ringerike kommune, herunder kulturelle tiltak. Beløpet dekkes fra formannskapets 
disposisjnsfond. 
 
2A. Investeringer 3.5.2.5: Utbygging Hov allé omsorgsboliger reduseres med kr 13, 5 
mill. 
 
2B. Investeringer 3.6.2.11: Foreslått investering på 5 mill.  kr i 2017 i Storgt 21 
(Regnbuen) utgår nå og beløpet avsettes til «reserveinvesteringer» som det bl.a. 
delvis kan brukes midler fra til utbedringer av Riddergården. Rådmannen bes i første 
halvår 2017 fremme en sak om ekstraordinært vedlikehold av Riddergården som kan 
finansieres av denne bevilgningen. 
 
2C. Kommunens investeringsbidrag til utbedring av Sentrumspassasjen økes fra 0,5 
til 1,5 mill. kroner.» 
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Forslag fra samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og 
Kristelig Folkeparti vedrørende årsbudsjett 2017 og handlingsprogram 
2017-2020 
 
Verbalforslag: 
 
1. Kommunestyret ber rådmannen frem til strategikonferansen i 2017 gjøre en 
risiko/konsekvensutredning i forhold til de investeringer, låneopptak som er foreslått i 
handlingsplan fra 2018 til 2020. Kommunestyret ønsker med dette en bedre oversikt 
over hva disse låneopptakene har av innvirkning på driftsbudsjett/driftsnivå i de 
samme årene. Det samme er hva som er konsekvensen av å utsette dette.  
 
2. Kommunestyret ber rådmannen finne midler for å følge opp kommunestyrets 
vedtak om prosjektering av Haugsbygd Arena. 
 
3. Rådmannen bes legge frem en sak for å se på mulighetene for å kunne realisere 
et nytt terapibasseng ved Ringeriksbadet i henhold til tidligere planer. Ringeriksbadet 
er mye benyttet og er til tider fullt, dette gjør at behov for en utvidelse med et 
terapibasseng er aktuelt for å bedre kunne ivareta satsningen på forebyggende 
helsearbeid og rehabilitering. Det varme vannet gjør terapibasseng spesielt godt 
egnet for babysvømming, svømmeopplæring og terapitrening for folk med 
leddsykdommer og for eldre. 
 
4. Barn i familier med inntekt under 4 G (ca kr 360 000) (økt fra 3 G) kan søke 
friplass på kulturskolen. Dette utredes sammen med status for likemannskortet, som 
er et tilbud til familier som ikke har ressurser nok til at barna kan delta på kulturelle 
og idrettslige aktiviteter. 
 
5. Det utarbeides en egen kulturarvstrategi i løpet av handlingsplanperioden. 
 
6. Rådmannen legger frem en revidert Miljø og klimaplan («Det grønne skiftet») i 
løpet av 2017. 
 
7. Det utredes hvorvidt det er behov for flere lærlingplasser i kommunal virksomhet 
for å støtte opp om de aktuelle fagene. 
 
8. Det er viktig at kommunen støtter aktivt opp om Karrieresenteret for å medvirke til 
at folk får dokumentasjon på sin kompetanse og kan skaffe seg nødvendig 
tilleggskompetanse for det yrke de kvalifiserer seg for. Det er viktig at kommunen 
også hjelper flyktninger på denne måten. 
 
9. Rådmannen bes fremme en egen sak som presenterer avlastningstjenestene for 
funksjonshemmede barn og hvor det vurderes om dette bør styrkes og utvides. Det 
er svært viktig både for barna og foreldrene at det er gode ordninger på dette 
området. 
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10. Rådmannen bes gi en orientering om prosjektet «Ungdomstrinn i utvikling» og 
hvordan man vil jobbe framover for å gjøre ungdomsskolen mer tilrettelagt for elever 
som er mer praktisk enn teoretisk anlagt, slik at mestring og trivsel i ungdomsskolen 
øker. 
 
11. Rådmannen bes gi en orientering om prosjektet «Korps i skolen» og hvordan 
dette kan utvides og videreføres, samt hvordan samarbeidet og støtten til 
skolekorpsene er. 
 
12. Rådmannen bes gi en redegjørelse om hvordan driften av Røsholmstranda 
gjennomføres ut fra gjeldende avtale med Røde Kors. 
 
13. Det er opplyst at det er ca 500 personer som har sosialhjelp som hovedinntekt i 
Ringerike kommune. Det betyr at disse ikke lenger har tilskudd fra NAVs statlige 
ordninger. Det er viktig at kommunen har gode hjelpeordninger for disse og at de 
hjelpes til en situasjon der de igjen kan få hjelp av NAVs statlige ordninger og 
komme i utdanning/omskolering og arbeid. I dette arbeidet bør også kommunens 
arbeidstreningsbedrift Menova og andre ideelle arbeidstreningsbedrifter på Ringerike 
brukes. Det vises i denne sammenheng til vedtak i egen sak om «arbeid og aktivitet 
– utfordringer i en ny tid». 
 
14. Gjennomføring av aktivitetsplikt for de som mottar sosialhjelp skal skje på en slik 
måte at mottakerne opplever å bli møtt på en god måte. 
 
15. Rådmannen sørger for at sektoransvarlige har oversikt over - og søker på – 
søkbare eksterne midler innenfor de respektive sektorene. 
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Arnfinn Holten p.v.a. samarbeidspartiene foreslo følgende vedtak: 

 

«Om verbalforslag 

Alle gruppelederne går sammen om å gjennomgå alle verbalforslagene. Hensikten med dette er 

å levere en gjennomarbeidet liste verbalforslag til kommunestyrets første møte i 2017.» 

 

 Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Avstemming: 

 

Voteringsrekkefølge: 

 

 Verbalforslag. 

 Budsjett. 

 Betalingsreglement, inkludert sak 146/16 – renovasjon. 

 

Verbalforslag: 

Utsettelses forslag fremsatt av Arnfinn Holten p.v.a. flertallspartiene ble vedtatt mot 5 stemmer 

(Sp, Bøhn (FrP)  

 

Budsjett: 

Sol sitt forslag til vedtak fikk 1 stemme (Sol) og falt. 

SV sitt forslag til vedtak fikk 2 stemme (SV) og falt. 

Sp sitt forslag til vedtak fikk 4 stemmer (Sp) og falt. 

FrP sitt forslag til vedtak fikk 5 stemmer (FrP) og falt. 

Samarbeidspartienes forslag til vedtak fremsatt av Arnfinn Holten (Krf), ble vedtatt mot 13 

stemmer (SV, Sol,MDG,Sp, og FrP.) 

 

Betalingsreglement, inkludert sak 146/16 – renovasjon: 

 Formannskapets innstilling til betalingsreglementet som er i samsvar med rådmannens forslag 

til vedtak, samt rådmannens forslag til vedtak i sak 146/16 ble vedtatt mot 2 stemmer (SV). 

 

 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Målene i rådmannens plattform skal prege arbeidet i 2017 

2. Driftsbudsjettet for 2017 vedtas som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme til drift på 1.453,4 mill. kroner, netto avsetninger 40 mill. kroner og et 

resultat lik 0 kroner. Netto driftsresultat 2017 budsjetteres med 40,5 mill. kroner. 

Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. Rammene gis 

som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement (dvs. etter fradrag 

av de inntekter som er direkte henførbare til formålet). 

 
Tall i millioner kroner

SKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2015

Budsjett 

2016*

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Budsjett 

2019

Budsjett 

2020

Folkevalgte og revisjon 6,5 9,3 9,9 9,9 9,9 9,9

Administrasjon og fellestjenester 86,8 92,1 96,3 95,0 96,3 95,0

Barnehage 172,0 181,1 185,4 185,4 185,4 185,4

Grunnskole 252,8 271,4 285,8 286,8 282,8 282,8

Spesielle tiltak barn og unge 120,3 128,7 161,5 161,5 161,5 161,5

Kulturtjenesten 23,6 24,9 23,6 23,6 23,6 23,6

Helse og omsorg 619,1 590,8 589,8 590,0 590,0 584,3

Samfunn 125,0 111,1 107,3 101,9 94,2 74,5

Avsetninger, overføringer -17,1 17,5 -6,2 -12,2 -12,2 -12,2

SUM TIL DRIFT 1 389,2 1 426,9 1 453,4 1 442,0 1 431,5 1 404,8

*Revidert budsjett pr 01.09.2016  
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Tall i millioner kroner

SKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 

2015

Revidert 

budsjett 

2016*

Budsjett 

2017

Budsjett 

2018

Budsjett 

2019

Budsjett 

2020

Skatt på inntekt og formue -674,7 -714,2 -739,0 -739,0 -739,0 -739,0

Eiendomsskatt -54,1 -54,4 -54,2 -54,2 -54,2 -54,2

Sum skatteinntekter -728,7 -768,6 -793,2 -793,2 -793,2 -793,2

Ordinært rammetilskudd m/inntektsutgjevning -710,7 -722,0 -756,4 -756,4 -756,4 -756,4

Merverdiavgiftskompensasjon drift -47,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp. -758,3 -722,1 -756,4 -756,4 -756,4 -756,4

Andre generelle tilskudd og salgsinntekter -24,7 -25,5 -25,4 -25,4 -25,4 -25,4

Sum frie disponible inntekter -1 511,8 -1 516,2 -1 574,9 -1 574,9 -1 574,9 -1 574,9

Renteinntekter -5,9 -3,4 -3,2 -3,2 -3,2 -3,2

Gevinst finansielle intrumenter (Fossefondet) -0,6 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0

Utbytte fra Ringerikskraft AS -18,3 -18,3 -18,3 -18,3 -18,3 -18,3

Mottatte avdrag utlån (Boligstiftelsen) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Startlån - mottatte renter -3,5 -3,3 -3,3 -3,3 -3,5 -3,7

Sum finansinntekter -28,4 -30,1 -29,9 -29,9 -30,1 -30,3

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 25,7 29,0 36,0 47,0 57,0 59,0

Startlån - renteutgifter 5,3 4,5 4,5 4,8 5,0 5,3

Avdrag på lån 50,5 53,0 70,4 100,4 120,4 125,4

Sum finansutgifter 81,5 86,5 110,9 152,2 182,4 189,7

Netto finansinntekter/-utgifter 53,1 56,4 81,1 122,4 152,4 159,5

Dekning av tidl års regnskm merforbruk 27,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk -25,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av disposisjonsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,4 0,0

Avsetning disposisjonsfond (netto) 30,4 32,2 40,0 10,1 0,0 10,1

Avsetning bundne driftsfond (netto) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bruk av bundne avsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sum netto avsetninger 32,5 32,2 40,0 10,1 -9,4 10,1

Overført fra drift- til investeringsregnskapet 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Sum til fordeling drift -1 425,8 -1 427,1 -1 453,4 -1 442,0 -1 431,5 -1 404,8

Driftskostn.ført på områder utenfor skjema 1B 0,2 0,2

Fordelt på enhetene iflg skjema 1B -1 389,2 -1 426,9 -1 453,4 -1 442,0 -1 431,5 -1 404,8

Merforbruk/mindreforbruk -36,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*Revidert budsjett pr 01.09.2016  
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3. Det avsettes 40 mill. kroner til disposisjonsfond i 2017 

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet i 

henhold til den administrative lederstruktur. 

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

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

6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst, inntil 22 mill. kroner, 

til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2017 er kjent. 

7. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 611,2 mill. kroner, 

fordelt med 312,2 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 299 mill. kroner på 

rentable investeringer for 2017. Investeringsbudsjettet er bindende på 

investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer (kap. 5 i 

Handlingsprogram 2017-2020) og finansiering (kap. 2.2 i Handlingsprogram 2017-

2020). 

8. For finansiering av investeringsbudsjettet 2017 gjøres følgende låneopptak: 

- Låneopptak investeringer inntil 543,8 mill. kroner, herav kr. 299 mill. kroner til 

rentable investeringer. 

- Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag på 

lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles. 

- Serielån 

- Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige lånevilkår. 

9. Det gjennomføres låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner. 

Långiver: Husbanken. Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår. 

10. Trekkrettighet på kommunens driftskonto reduseres fra 150 mill. kroner til 100 mill. 

kroner i 2017. 

11. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,8 % 

12. Eiendomsskatt fastsettes som i 2016 

13. Betalingsreglement 2017 vedtas som foreslått med følgende endring: 

- Kap. 4.3. Halleie i Ringerikshallen for stor hall settes til 200 kr pr time for lag opp 

til 19 år. 
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146/16   

Renovasjonsgebyr 2017  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Følgende renovasjonsgebyr eksklusiv merverdiavgift for Ringerike kommune for 2017 vedtas; 

  

1) Husholdningsavfall (standard 140l dunker) kr. 2 530.-  

2) Husholdningsavfall (240l dunker) kr. 4 048.-  

3) Husholdningsavfall (360l dunker) kr. 7 590.-  

 

Gangtillegg utover 10 m fra kjørbar vei;  

10-30 m kr. 300.-  

30-50 m kr. 550.-  

50-100 m kr. 800.-  

 

Ved egenkompostering av matavfall gis fradrag i gebyret kr. 200.-  

 

4) Hytteavfall kr. 1 000.- 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Sak 145/16 og sak 146/16 ble stemt over under ett, under behandling av sak 145/16, 

betalingsreglement. 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt mot 2 stemmer (SV). 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Forslag til vedtak: 

 

Følgende renovasjonsgebyr eksklusiv merverdiavgift for Ringerike kommune for 2017 vedtas; 

  

1) Husholdningsavfall (standard 140l dunker) kr. 2 530.-  

2) Husholdningsavfall (240l dunker) kr. 4 048.-  

3) Husholdningsavfall (360l dunker) kr. 7 590.-  

 

Gangtillegg utover 10 m fra kjørbar vei;  

10-30 m kr. 300.-  

30-50 m kr. 550.-  

50-100 m kr. 800.-  

 

Ved egenkompostering av matavfall gis fradrag i gebyret kr. 200.-  

 

4) Hytteavfall kr. 1 000.- 
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147/16   

Lokal forskrift - fyrverkeri saksfremlegg  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Lokal forskrift om forbudssoner forblir som vedtatt i 2015 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

Lokal forskrift om forbudssoner forblir som vedtatt i 2015 
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148/16   

Samfunnsutvikling og vekst - Ringeriksløftet  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Ordførerkontoret styrkes i tråd med saksfremlegg, ifr. FS sak 208/16, FS sak 164/16 og 

i KS sak 148/16. 

2. Begrunnet i hensiktsmessighet trer varaordfører inn i 100 %, jfr. Kommuneloven § 9. 

3. Godtgjøringsreglementet for folkevalgte endres slik at årsgodtgjøring til varaordfører 

tilsvarer 100 % av ordførerens godtgjøring. Godtgjøringsreglementets pkt. 3.2.1 

varaordfører endres til: Varaordføreren skal på bakgrunn av kommunestyrets vedtak i 

sak 148/16 ha fast godtgjørelse tilsvarende 100% av ordførerens årlige godtgjøring.   

I kommunestyret møter varaordfører som varaordfører, og møtegodtgjøring og tapt 

arbeidsgodtgjøring inngår i varaordførers godtgjøring. 

4. Ordningen evalueres våren 2017 og rapport med innstilling om vegen videre fremlegges 

som egen sak i kommunestyrets møte i juni 2017. 

5. Kostnader som følger av ordningen innarbeides i budsjett 2017. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Fremlagt forslag fra Hans-Petter Aasen om å stemme over varaordførers habilitet i denne 

saken. Varaordfører ble vurdert habil mot 15 stemmer (Frp, SV, MDG, Sol, Sp og Strande og 

Frantzen (H)) 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) p.v.a. en samlet opposisjon, fremmet følgende utsettelsesforslag: 

«Saken utsettes. Ordfører fremmer sak på nytt i februar som ivaretar en balanse i det politiske 

miljø»  
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Arnfinn Holten (Krf) p.v.a. samarbeidspartiene fremmet følgende forslag: 

 

6. Ordførerkontoret styrkes i tråd med saksfremlegg, ifr. FS sak 208/16, FS sak 164/16 og 

i KS sak 148/16. 

7. Begrunnet i hensiktsmessighet trer varaordfører inn i 100 %, jfr. Kommuneloven § 9. 

8. Godtgjøringsreglementet for folkevalgte endres slik at årsgodtgjøring til varaordfører 

tilsvarer 100 % av ordførerens godtgjøring. Godtgjøringsreglementets pkt. 3.2.1 

varaordfører endres til: Varaordføreren skal på bakgrunn av kommunestyrets vedtak i 

sak 148/16 ha fast godtgjørelse tilsvarende 100% av ordførerens årlige godtgjøring.   

I kommunestyret møter varaordfører som varaordfører, og møtegodtgjøring og tapt 

arbeidsgodtgjøring inngår i varaordførers godtgjøring. 

9. Ordningen evalueres våren 2017 og rapport med innstilling om vegen videre fremlegges 

som egen sak i kommunestyrets møte i juni 2017. 

10. Kostnader som følger av ordningen innarbeides i budsjett 2017. 

 

Protokolltilførsel fra Sp, Axel Sjøberg (SV), Sol, MDG og FrP. 

«Undertegnede er sterk kritisk til håndtering av saken. Saken skaper uklare linjer i det politiske 

miljøet, og skaper større forskjeller i det politiske miljøet. Vedtaket styrker videre ensidig det 

politiske flertallets ressurser, og ikke opposisjonen. Dette er et demokratisk problem.» 

                       

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Utsettelsesforslaget fremsatt av Hans-Petter Aasen p.v.a. opposisjonen falt med 12 stemmer 

(Axel Sjøberg (SV), MDG, Sol, Sp og FrP) 

 

Ved avstemming mellom formannskapets innstilling og samarbeidspartienes forslag til vedtak, 

ble samarbeidspartiene sitt forslag vedtatt mot 12 stemmer (Axel Sjøberg (SV), Sp, MDG, Sol 

og FrP) 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ordførerkontoret styrkes i et eget prosjekt med 80 % ressurs. 

2. Begrunnet i hensiktsmessighet trer Dag Henaug inn i denne ressursen. 

3. Godtgjøringsreglementet endres i tråd med dette forslaget og det settes inn et nytt 

punkt 3.2.8. 

4. Prosjektet evalueres i strategikonferansen 2017. 

5. Kostnader innarbeides i budsjett for 2017. 
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149/16   

0605 - 324 Detaljregulering Trampen Skytebane  - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. 0605_324 «Detaljregulering Trampen Skytebane» vedtas. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_324 «Detaljregulering Trampen Skytebane» vedtas. 
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150/16   

392 Detaljregulering for Somma pukkverk - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. 0605_392 Detaljregulering for Somma pukkverk vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 278-01 Somma skytebane i Ådal, som overlappes av ny 

plan, oppheves ved vedtak av reguleringsplan 0605_392 Somma pukkverk. 

 

3. Sprenging og knusing må kun foregå i tidsrommet mandag – torsdag 0800-1600 og 

fredag 0800-1500. Utkjøring av masse tillates ikke i tidsrommet lørdag 1300 – mandag 

0800. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_392 Detaljregulering for Somma pukkverk vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 278-01 Somma skytebane i Ådal, som overlappes av ny 

plan, oppheves ved vedtak av reguleringsplan 0605_392 Somma pukkverk. 

 

3. Drift av anlegget skal normalt foregå mandag til fredag fra kl. 07.00 til 19.00. Lørdager 

fra kl. 07.00 til kl. 13.00, tillates salg og uttransport fra anlegget. I sommerhalvåret 

tillates drift fra kl. 07.00 til kl. 21.00, mandag til fredag. Sprenging tillates mandag til 

fredag fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Det skal normalt ikke foregå aktivitet i anlegget på 

høytids- og helgedager. 
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151/16   

Helhetlig oppgradering av Storgata 21, - "Regnbuen"  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Prosjektet avsluttes. Det foretas en teknisk gjennomgang av eiendommen for å se på nødvendig 

vedlikehold/oppgradering. Viser til budsjettvedtak for 2017.» 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Ved avstemming mellom rådmannens forslag til vedtak og formannskapets innstilling, fikk 

rådmannens forslag 8 stemmer (SV, MDG, Sol og Sp) og falt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Under forutsetning av at prosjektet lar seg realisere uten å komme i konflikt med 

«Forskrift om offentlige anskaffelser» inngår rådmannen nødvendige avtaler og 

kontrakt med HOME Ringerike og Energikanalen as om en helhetlig oppgradering av 

eiendommen Storgata 21 i tråd med saksframstillingen. 

2. De arbeider som gjennomføres skal prosjekteres innenfor den avsetning som gjøres i 

budsjett 2017. 
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152/16   

Høring lokal struktur. Politimesterens anbefaling.  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1) Ringerike kommune mener tidligere Nordre Buskerud politidistrikt må bestå som egen 

geografisk driftsenhet i politidistrikt Sør-Øst, styrt fra Hønefoss. 

2) Ringerike kommune mener Hønefoss politistasjon skal  bestå og videreutvikles som 

både tjenesteenhet og egen politistasjon i det nye politidistriktet. 

3) Ringerike kommune mener det er helt nødvendig at politiet i Hønefoss beholder gode 

fagmiljøer for etterforskning av straffesaker, herunder alvorlig kriminalitet. Videre at 

man har et operativt politi som er i stand til både å  avverge, forebygge og avdekke 

kriminalitet, samt har tilstrekkelig beredskap til å takle større og ekstraordinære 

hendelser. Ringerike kommune vil videre peke på viktigheten av at man i Hønefoss 

beholder sentralarrest og egen påtalegruppe. 

4) Ringerike kommune vil peke på nødvendigheten av at ressurser, både økonomiske og 

personellmessige, ikke blir sentralisert til andre byer i politidistriktet. Kommunen 

forventer at politiets lokalkunnskap ikke blir svekket, og at organiseringen ivaretar 

dette. 

5) Ringerike kommune legger til grunn at ledelsen i politidistrikt Sør-Øst er kjent med den 

befolkningsveksten som vil komme i Ringeriksregionen i løpet av få år som en følge av 

Ringeriksbanen og ny E-16. Dette vil også påvirke politiets arbeid. Kommunen 

forventer at politimesteren legger avgjørende vekt på dette ved organiseringen av 

politidistriktet, og at man av den grunn imøtekommer kommunens oppfatning i pkt 1 

og 2.» 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
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Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

 

Formannskapets innstilling, ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune slutter seg til rådammens vurdering i Høring- Politimesterens forslag til 

effektivisering av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder. 

  

Ringerike kommune anbefaler alternativ 2 - fem tjenesteenheter og fem geografiske 

driftsenheter 

 

 

 

 

 



  

Side 51 av 59 

153/16   

Aktivitetstilbud for beboere på sykehjem i Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Aktivitetstilbudet for beboere på sykehjem i Ringerike kommune tas til orientering. 

2. Det utarbeides et felles oppsett for en rullerende aktivitetsplan ved sykehjemmene, samt en 

halvårsplan over varierende aktiviteter. Slike oppsett skal være tilgjengelig for alle beboere og 

pårørende, både ved oppslag og på kommunens nettsider. 

3. Formannskapet ber rådmannen redegjøre for status i arbeidet med å implementere 

«minimum 1 times aktivitet for beboerne ved sykehjem i Ringerike kommune» innen juni 2017. 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Aktivitetstilbudet for beboere på sykehjem i Ringerike kommune tas til orientering. 

2. Det utarbeides et felles oppsett for en rullerende aktivitetsplan ved sykehjemmene, samt en 

halvårsplan over varierende aktiviteter. Slike oppsett skal være tilgjengelig for alle beboere og 

pårørende, både ved oppslag og på kommunens nettsider. 
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154/16   

ENDRING I FORSKRIFT OM KOMMUNAL BETALING FOR 

UTSKRIVNINGSKLARE PASIENTER IPSYKISK HELSEVERN OG TSB, - 

Høringssvar  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Vedlagte «Forslag til høringsuttalelse til «Endring i forskrift om kommunal betaling for 

utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB» vedtas som Ringerike kommunes 

høringsuttalelse. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak, ble enstemmig 

vedtatt som Ringerike kommunes høringsuttalelse. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte «Forslag til høringsuttalelse til «Endring i forskrift om kommunal betaling for 

utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB» vedtas som Ringerike kommunes 

høringsuttalelse. 
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155/16   

VELFERDSTEKNOLOGI I RINGERIKE KOMMUNE, - Status og framdrift  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Redegjørelsen for status og framdrift når det gjelder velferdsteknologiske løsninger i Ringerike 

kommune, tas til orientering. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling som er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig 

vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Redegjørelsen for status og framdrift når det gjelder velferdsteknologiske løsninger i Ringerike 

kommune, tas til orientering. 
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156/16   

Ungdomsplan - justering / oppdatering  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Rådmannens forslag til vedtak:  

Ungdomsplanen for 2017-2021 godkjennes med de justeringer som foreligger: 

A) Ungdomsrådet utvides med en (1) representant, som velges fra ungdomsskole. 

B) Ungdomshøringen i samarbeid med ungdomsrådet disponerer 40 000 kroner årlig til 

arbeidet. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling som er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig 

vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak:  

Ungdomsplanen for 2017-2021 godkjennes med de justeringer som foreligger: 

A) Ungdomsrådet utvides med en (1) representant, som velges fra ungdomsskole. 

B) Ungdomshøringen i samarbeid med ungdomsrådet disponerer 40 000 kroner årlig til 

arbeidet. 
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157/16   

Arbeid og aktivitet, - utfordringer i en ny tid  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Kommunestyret nedsetter et adhoc utvalg (arbeidstreningsutvalget) bestående av 5 politikere 

som innen 01.06.2017 skal utrede hvordan Menova og de andre ideelle 

arbeidstreningsbedriftene kan brukes til kommunale oppgaver for å hjelpe 

sosialhjelpsmottakere til kvalifisering og arbeid.  Utvalget skal også redegjøre for hvordan 

disse oppgavene er fulgt opp innen de kommunale etater i dag og hva som bør kunne overføres 

til arbeidstreningsbedriftene. Rådmannen tilrettelegger sekretærfunksjonen. 

 

Ad-hoc utvalget består av:  

 Arnfinn Holten (Krf) (leder) 

 Runar Johansen (H) 

 Iren Rannekleiv. (Ap)  

 Nanna Kristoffersen (Sol)   

 Axel Sjøberg (SV) 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag fra Alf Meyer (Ap) p.v.a Ap: 

«Iren Rannekleiv går inn istedenfor meg.» 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 

«Som representanter i ad-hoc utvalget fra opposisjonen stiller: 

 

Nanna Kristoffersen (Sol) og Axel Sjøberg (SV)» 
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Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, med Meyer og Aasens forslag til kandidater ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Saken om Arbeid og aktivitet, - utfordringer i en ny tid, tas til orientering. 
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158/16   

Bosetting av flyktninger 2017 – reduksjon av vedtak  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Ringerike kommune vedtar å bosette totalt 90 flyktninger i 2017. 

2. 15 av bosettingene skal forbeholdes bosetting av enslige mindreårige flyktninger. BUF-

etat kan disponere inntil fem av disse plassene til enslige mindreårige under 15 år. 

3. Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag fra Tor Bøhn (Frp): 

1. «Ringerike kommune vedtar å bosette totalt 90 flyktninger i 2017 inkludert eventuelle 

familiegjenforeninger. 

2. 15 av bosettingene skal forbeholdes bosetting av enslige mindreårige flyktninger. BUF 

– etat kan disponere inntil fem av disse plassene til enslige mindreårige under 15 år. 

Punkt 3 i opprinnelig forslag til vedtak går ut.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
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Avstemming: 

 

Ved avstemming mellom formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag 

til vedtak, og Bøhn’s (FrP) forslag til vedtak, ble formannskapets innstilling vedtatt mot 5 

stemmer (Frp). 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar å bosette totalt 90 flyktninger i 2017. 

2. 15 av bosettingene skal forbeholdes bosetting av enslige mindreårige flyktninger. BUF-

etat kan disponere inntil fem av disse plassene til enslige mindreårige under 15 år. 

3. Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg. 
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159/16   

Drift av Ringerikehallen til Hov ungdomsskole er fornyet  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Ringerikshallen driftes inntil skoleanleggene ved Ullerål og Hov er ferdig utbygd og ny 

flerbrukshall i Hønefoss nord er på plass. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling som er i samsvar med rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig 

vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerikshallen driftes inntil skoleanleggene ved Ullerål og Hov er ferdig utbygd og ny 

flerbrukshall i Hønefoss nord er på plass. 

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Tom side
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