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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen     

Møtedato: 02.02.2017 Tid: 16:00 –  20:30 

Temamøte 

 Presentasjon v/ Visit Vikerfjell. 

 Orientering – Status Hvalsmoen transittmottak 

v/ mottaksleder Tove Brorson. 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Medlem Anne Helene Sandum FO  

Medlem Arnfinn Baksvær   

Medlem Kirsten Orebråten FO  

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Alf Henry Meier FO  

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   

Medlem Håkon Kvissel Ohren   

Medlem Signe Maurtvedt   

Medlem Erna Skaugrud FO  

Nestleder Dag Erik Henaug   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Inger Synnøve Kammerud   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Jan Frantzen   

Medlem Lise Bye Jøntvedt   

Medlem Tor Stein-Andersen FO  

Medlem Maria Tjøm Eikeland FO  

Medlem Arne Broberg   

Medlem Marit Hollerud FO  

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Anne-Marit Lillestø   

Medlem Arnfinn J. Holten   

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Tor Bøhn   
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Medlem Richard Baksvær   

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Mari Solheim Sandsund FO  

Medlem Anne Mari W. Ottesen   

Medlem Anders Braaten   

Medlem Axel Sjøberg FO  

Medlem Parviz Salimi   

Medlem Nanna Kristoffersen FO  

Medlem Knut Arild Melbøe   

Varamedlem Brit Walbækken Bøhler  Nanna Kristoffersen 

Varamedlem Ana Gladys Cospin Soberanis  Axel Sjøberg 

Varamedlem Bente Louise Aabel  Mari Solheim Sandsund 

Varamedlem Viera Rozmara-Frydenlund  Tor Stein-Andersen 

Varamedlem Dag Haakon Henriksen  Maria Tjøm Eikeland 

Varamedlem Ivar Eskestrand  Marit Hollerud 

Varamedlem Tone Bråten-Ellingsen  Anne Helene Sandum 

Varamedlem Maria Nancy Amundsen FD Kirsten Orebråten 

Varamedlem Ahmad Mahmoudi  Alf Henry Meier 

Varamedlem John Andreas Bakken  Erna Skaugrud 

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

satt med følgende til dagsorden. 

Hans Petter Aasen (Sp) hadde følgende til dagsorden: 

Spørsmål til ordfører ang. søknad om midler til trafikksikkerhetstiltak 2017. 

Rådmannens/kommunalsjefen orienterte om status og om oppfølging for søknad i 2018. 

  

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Magnar Ågotnes, Marianne 

Mortensen, Gyrid Løvli, Gunn Edvardsen og Trude Bredal Steinmo. 

 

 

Merknader Maria Nancy Amundsen (Ap) tok sete kl. 17:30 fra sak 1/17. 

Dag Haakon Henriksen ble innvilget permisjon før behandling av sak 

12/17. 

 

Behandlede saker Fra og med sak 1/17samt referatsak 1/17. 

til og med sak  15/17 

 

 

 



  

Side 3 av 36 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Magnus Herstad Kjell B. Hansen Kirsten Orebråten (sett) 

 

 

 

Møtesekretær 

 

Trude S. Bjerkås og Marit Simensen. 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

1/17 15/4429   

 Interpellasjon fra Arnfinn Holten (KrF) - kommunestyre 02.02.2017  

 

 

1/17 17/427   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

02.02.2017  

 

 

2/17 16/1190   

 Kontrollutvalget - protokoll 07/16  

 

 

3/17 16/4662   

 Verbalforslag - Årsbudsjett 2017  

 

 

4/17 17/86   

 Månedsrapport november 2016  

 

 

5/17 17/93   

 Plan økonomirapportering 2017  

 

 

6/17 17/145   

 Ståstedsanalyse IT  

 

 

7/17 16/4210   

 Ny sentral parkeringsforskrift  

 

 

8/17 16/5934   

 Innfordring kommunale avgifter vann og avløp - ny praksis  

 

 

9/17 15/5654   

 422 detaljregulering for Grenda i Åsa Endring av opprinnelig plan 325 

Grenda i Åsa 
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10/17 16/5886   

 Spillemidler 2017  

 

 

11/17 14/2932   

 10004 Ny barneskole Hønefoss sør Energiløsning 

 

 

12/17 16/5274   

 Innbyggerinitiativ Nikkelverket  

 

 

13/17 17/81   

 Valg av leder til felles forliksråd for Jevnaker-, Hole-  og Ringerike 

kommune  

 

 

14/17 16/5719   

 Høring- ny barnevernslov  

 

 

15/17 14/3336   

 Grunngitt spørsmål  fra Jim Hagen Warp (Ap) - Tilfluktsrom i Ringerike 

kommune  

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

1/17   

Interpellasjon fra Arnfinn Holten (KrF) - kommunestyre 02.02.2017  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Interpellasjonen ble besvart av ordfører: 

 

ORDFØRERENS svar på interpellasjon fra representanten Arnfinn Holten (KrF)  

Kommunestyret sak 1/17 

 

Emne: Kommunale utleieboliger 

 

Interpellasjonen er fremsatt i samsvar med reglement for kommunestyret.  Ordfører svarer i 

KS møte 2. februar 2017. 

 

Ordførerens svar: 

 

Innledningsvis vises til at Ringerike boligstiftelse på eget initiativ kjøpte de omtalte og 

tidligere studentboligene ved sykehuset i 2014.  I forbindelse med dette kjøpet ble rådmannen 

kontaktet av stiftelsen i forhold til at kommunen hadde forkjøpsrett til disse boligene.  

Rådmannen presiserte at kommunen ikke ønsket å benytte forkjøpsretten og informerte 

samtidig Ringerike Boligstiftelse om at det ikke var ønskelig fra kommunen sin side å leie så 

mange boenheter på en plass og på et så begrenset areal. Det ble gjort helt klart at dersom 

Ringerike boligstiftelse likevel valgte å kjøpe disse boenhetene ville de gjøre dette uten noen 

bestilling eller leieavtale fra kommunens side.  

Ringerike boligstiftelse kjøpte så disse boenhetene på eget initiativ og egen risiko. Ringerike 

kommune har derfor ikke noe ansvar dersom Ringerike boligstiftelse skulle oppleve dagens 

situasjon som utfordrende. 

Ringerike kommune har vedtatt strategidokumentet «Boligsosial handlingsplan». Et av de 

viktigste virkemidler her er prosjektet «fra leie til eie». Ved hjelp av startlån/tilskudd samt tett 

oppfølging av enkeltmennesker som oppfattes, som vanskeligstilte på boligmarkedet, er 

planen formål og bidra til at disse settes i stand til selv å eie egen bolig. Dette innvirker både 

på det antall boenheter kommunen leier for videre framleie, og hvilke type boliger kommunen 

identifiserer som behovet i fortsettelsen. 

Kommunens fagmiljø definerer klare utfordringer med å skaffe relativt store familie-

leiligheter. Dette gjelder i hovedsak til flyktningfamilier med flere barn. Likeens er det en 

utfordring å skaffe hensiktsmessige boliger til mennesker med store psykiske problemer, 

rusmisbrukere og mennesker med utagerende adferd eller svak boevne. Få av disse er aktuelle 

på et privat utleiemarked, og kommunen ivaretar her sitt ansvar gjennom leieavtaler med 

Ringerike boligstiftelse. Her er nyetableringene av såkalte «småhus» et godt eksempel. 

I dag er det 19 personer som kan defineres å stå på en venteliste for kommunal utleiebolig. 

Ingen av disse er uten bopel, men man ser at endringer vil være nødvendig i nær framtid. 
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Både familier som ønsker å bytte bolig og enkeltpersoner som trenger et tilbud i «småhus» er 

på denne listen.  

Behovet for utleieboliger på lengere sikt oppgis og være vanskelig å definere eksakt, da det 

her er mange variabler som spiller inn. Dette gjelder i første rekke tilstrømmingen av 

flyktninger og behovet for bosetting. Ringerike kommune har som alle andre kommuner nå 

levert sine behovsanalyser til Husbanken. For 2017 har kommunen, i nært samarbeid med 

Ringerike boligstiftelse meldt inn behov for tilskudd til kjøp/oppføring av 10 borettslags-

leiligheter, fem småhus og fem ordinære leiligheter. I perioden 2018 – 2020 prioriteres 

etablering av «småhus». Dette kommer i tillegg til innmeldt behov for tilskudd til 

omsorgsboliger, der det vil bli søkt om tilskudd til 93 boenheter. 

 

Ringerike kommune søker å utnytte det private utleiepotensiale som er i kommunen. Dette 

både fordi vedkommende da leier direkte av huseier, og kommunen slipper arbeidsoppgaver 

og administrative kostnader i forbindelse med framleie. Likeens stimulerer staten 

v/husbanken til slike løsninger, der Husbanken tilbyr potensielle utleiere svært gunstige 

grunnlån mot at kommunen får tildelingsrett til en del av utleieleilighetene. Ordfører ser det 

heller ikke hensiktsmessig eller ønskelig at kommunen skal erstatte dette private 

utleiemarkedet med kommunale tilbud. Mange er i dag helt avhengig av slike leieinntekter 

dersom de skal makte å finansiere egen bolig. 

Ringerike kommune orienterer Ringerike boligstiftelse fortløpende om behovet for 

utleieleiligheter, både type leiligheter og antall. Dette samarbeidet fungerer bra, og har ført til 

en rekke prosjekter fra stiftelsens side. Fortiden prosjekteres det fra stiftelsens side boenheter 

både i Hønengaten, Slettåkerveien og på Hallingby.  

Dersom kommunen melder inn behov for boenheter som stiftelsen mener kan imøtekommes 

ved de tidligere studenthyblene, enten som de i dag framstår eller ved renovering/ombygging, 

er ordfører rimelig sikker på at Ringerike boligstiftelse markedsfører et slikt tilbud til 

kommunen. Det synes nok lite hensiktsmessig å fremme en sak for kommunestyret for å 

drøfte framtidig strategi for bruk av en boligmasse kommunen ikke eier eller har tatt initiativ 

for å anskaffe. 
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Oppsummering 

Ordføreren har med dette og på bakgrunn av informasjon gitt av rådmann søkte å gi en kort 

tilfredsstillende redegjørelse med konkrete svar om nåværende og fremtidige ventelister.  Det 

fremgår av denne at kommunen ikke eier eller har tatt initiativ til kjøp av angjeldende boliger.  

Ringerike boligstiftelse kjøpte disse boenhetene på eget initiativ og egen risiko. Ringerike 

kommune har derfor ikke noe ansvar dersom Ringerike boligstiftelse skulle oppleve dagens 

situasjon som utfordrende. 

 

2. februar 2017 

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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Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 02.02.2017  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Følgende referatsaker ble enstemmig tatt til orientering: 

 

17/346-1 

Rambøll – Dokumentasjon fra workshop. 

 

17/32-5  

Orientering rundt arealforhold på Hvervenmoen/Hvervenkastet per januar 2017. 

 

REFERATSAKER 
 

 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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2/17   

Kontrollutvalget - protokoll 07/16  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 07/16 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: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 07/16 tas til orientering. 
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3/17   

Verbalforslag - Årsbudsjett 2017  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Rådmannen skal i 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.  

2. 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.     

3. Rådmannen bes i løpet av første halvår 2017 legge frem en analyse av samlet gebyr og 

avgiftsøkning for innbyggerne som følge av de rentable investeringene i 

handlingsprogrammet for 2017-2020.    

4. Rådmannen sørger for at sektoransvarlige har oversikt over - og søker på – søkbare 

eksterne midler innenfor de respektive sektorene.   

5.  Ekstern bruk av konsulenttjenester over kr 500 000 rapporteres i tertialrapporter.   

6.  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.   

7.  Det utredes hvorvidt det er behov for flere lærlingplasser i kommunal virksomhet for 

å støtte opp om de aktuelle fagene.   

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

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

9. Rådmannen utreder støtteordninger for barn i familier som ikke har ressurser nok til at 

barna kan delta på kulturskole, kulturelle og idrettslige aktiviteter. 

10. Rådmannen bes gi en redegjørelse om hvordan driften av Røsholmstranda 

gjennomføres ut fra gjeldende avtale med Røde Kors.   

11. Det utarbeides en egen kulturarvstrategi i løpet av handlingsplanperioden.   

12. 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.   

13. 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.    

14. 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  

15. 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 aktivitets 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.    
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16. 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.   

17. 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  

18. 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.   

19. 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.   

20. Rådmannen fremmer en sak om evaluering av nåværende turistinformasjons samarbeid 

og mulig etablering av turistinformasjon for Ringeriksregionen.  Etableringen kan 

skape flere grønne arbeidsplasser og vil kunne løfte frem Ringeriksregionens unike 

natur- og kulturverdier.  

21.  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.   

22.  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.   

23. 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.   

24. Rådmannen legger frem en revidert Miljø og klimaplan («Det grønne skiftet») i løpet 

av 2017. Følgende underpunkter tas med i det videre arbeid med miljø og klimaplan. 

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.   
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3. 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.   

4. 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.    

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

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

vurderes.   

6. 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.   

7. 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.   

8. 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.    

9. 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.  

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

fond).   

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ap, FrP, H, KrF, MDG SP, SOL, SV og V. fremmet følgende forslag: 

 

«Rådmannen gjennomgår verbalforslagene og gir kommunestyret en tilbakemelding på 

videre anbefalinger. 

1. Rådmannen skal i 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.  

2. 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 
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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.     

3. Rådmannen bes i løpet av første halvår 2017 legge frem en analyse av samlet gebyr og 

avgiftsøkning for innbyggerne som følge av de rentable investeringene i 

handlingsprogrammet for 2017-2020.    

4. Rådmannen sørger for at sektoransvarlige har oversikt over - og søker på – søkbare 

eksterne midler innenfor de respektive sektorene.   

5.  Ekstern bruk av konsulenttjenester over kr 500 000 rapporteres i tertialrapporter.   

6.  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.   

7.  Det utredes hvorvidt det er behov for flere lærlingplasser i kommunal virksomhet for 

å støtte opp om de aktuelle fagene.   

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

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

9. Rådmannen utreder støtteordninger for barn i familier som ikke har ressurser nok til at 

barna kan delta på kulturskole, kulturelle og idrettslige aktiviteter. 

10. Rådmannen bes gi en redegjørelse om hvordan driften av Røsholmstranda 

gjennomføres ut fra gjeldende avtale med Røde Kors.   

11. Det utarbeides en egen kulturarvstrategi i løpet av handlingsplanperioden.   

12. 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.   

13. 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.    

14. 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  

15. 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 aktivitets 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.    

16. 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.   

17. 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 
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babysvømming, svømmeopplæring og terapitrening for folk med leddsykdommer og 

for eldre  

18. 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.   

19. 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.   

20. Rådmannen fremmer en sak om evaluering av nåværende turistinformasjons samarbeid 

og mulig etablering av turistinformasjon for Ringeriksregionen.  Etableringen kan 

skape flere grønne arbeidsplasser og vil kunne løfte frem Ringeriksregionens unike 

natur- og kulturverdier.  

21.  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.   

22.  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.   

23. 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.   

 

24. Rådmannen legger frem en revidert Miljø og klimaplan («Det grønne skiftet») i løpet 

av 2017.  

Følgende underpunkter tas med som innspill og vurdering i det videre arbeid med 

miljø og klimaplan. 

1. Det vurderes en 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 vurderes 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.   
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3. Det vurderes å arbeide for en 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.   

4. HRA produserer i dag biogass. Postens biler og HRAs egne biler bruker denne gassen, 

men mye av denne ressursen kjøres ut av vårt distrikt. Det vurderes om kommunen 

kan ta i bruk denne bioenergien i egne større kjøretøy.    

5. Det vurderes 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.   

6. Det vurderes å 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.   

7. Det vurderes om at alle tak på kommunale nybygg skal utstyres med solcellepanel og 

mulighetene for å kle eksisterende kommunale bygg med solcellepanel.    

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

Det vurderes om kommunen vil gi en generell oppfordring til alle utbyggere om også å 

vurdere nybygg i tre.  

9. Rådmannen utreder muligheten for å etablere et kommunalt klimafond (ENØK- fond). 

«  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslaget fra A, FrP, H, KrF, MDG, SP, SOL, SV og V ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannen skal i 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.  

2. 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.     

3. Rådmannen bes i løpet av første halvår 2017 legge frem en analyse av samlet gebyr og 

avgiftsøkning for innbyggerne som følge av de rentable investeringene i 

handlingsprogrammet for 2017-2020.    

4. Rådmannen sørger for at sektoransvarlige har oversikt over - og søker på – søkbare 

eksterne midler innenfor de respektive sektorene.   

5.  Ekstern bruk av konsulenttjenester over kr 500 000 rapporteres i tertialrapporter.   
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6.  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.   

7.  Det utredes hvorvidt det er behov for flere lærlingplasser i kommunal virksomhet for 

å støtte opp om de aktuelle fagene.   

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

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

9. Rådmannen utreder støtteordninger for barn i familier som ikke har ressurser nok til at 

barna kan delta på kulturskole, kulturelle og idrettslige aktiviteter. 

10. Rådmannen bes gi en redegjørelse om hvordan driften av Røsholmstranda 

gjennomføres ut fra gjeldende avtale med Røde Kors.   

11. Det utarbeides en egen kulturarvstrategi i løpet av handlingsplanperioden.   

12. 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.   

13. 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.    

14. 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  

15. 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 aktivitets 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.    

16. 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.   

17. 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  

18. 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.   

19. 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.   
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20. Rådmannen fremmer en sak om evaluering av nåværende turistinformasjons samarbeid 

og mulig etablering av turistinformasjon for Ringeriksregionen.  Etableringen kan 

skape flere grønne arbeidsplasser og vil kunne løfte frem Ringeriksregionens unike 

natur- og kulturverdier.  

21.  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.   

22.  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.   

23. 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.   

24. Rådmannen legger frem en revidert Miljø og klimaplan («Det grønne skiftet») i løpet 

av 2017. Følgende underpunkter tas med i det videre arbeid med miljø og klimaplan. 

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. 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.   

4. 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.    

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

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

vurderes.   

6. 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.   

7. 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 
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fremmes sak for kommunestyret med hensikt (hvis mulig) om å fremskynde 

utskifting av eksisterende anlegg med varmepumper.   

8. 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.    

9. 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.  

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

fond).   
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4/17   

Månedsrapport november 2016  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Månedsrapport november 2016 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: 

 

Månedsrapport november 2016 tas til orientering 
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Plan økonomirapportering 2017  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Rådmannens forslag til datoplan for økonomirapportering 2017 godkjennes 

 

 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: 

 

Rådmannens forslag til datoplan for økonomirapportering 2017 godkjennes 
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Ståstedsanalyse IT  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1: Kommunestyret tar «Tilstandsvurdering for Ringerike kommune- virksomhetsområde IT» 

til orientering. 

 

2: Tilstandsvurderingen avdekker at Ringerike Kommune ikke har et modent nok forhold til 

sikkerhet og risiko knyttet til informasjonssikring.  Dette kan i stor grad sees i sammenheng 

med at ansvar for sikkerhet i kommunen per i dag ikke er plassert på et beslutningsmyndig 

nivå i organisasjonen. Én av konsekvensene er usikkerhet knyttet til overholdelse av 

regelverk. 

 

Rapporten peker på at kommunen bør utnevne en sikkerhetsansvarlig for kommunen, og at det 

bør gjennomføres en utvidet kartlegging av dagens sikkerhet - og risikosituasjon for å avdekke 

kritiske trusler og avvik fra regelverk. 

 

Kommunestyret mener at IT-sikkerhet og beredskap skal inngå som en sentral forutsetning i 

kommunens IKT arbeid og ber på bakgrunn av denne rapporten rådmannen komme tilbake 

med en konkret tiltaksplan for utbedring av de svakheter i informasjonssikkerheten som er 

avdekket. 

 

 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 

Mons-Ivar Mjelde (Ap) på vegne av Ap, V, Krf og H. fremmet følgende forslag til nytt pkt. 

2: 

«1: Kommunestyret tar «Tilstandsvurdering for Ringerike kommune- virksomhetsområde IT» 

til orientering. 

 

2: Tilstandsvurderingen avdekker at Ringerike Kommune ikke har et modent nok forhold til 

sikkerhet og risiko knyttet til informasjonssikring.  Dette kan i stor grad sees i sammenheng 

med at ansvar for sikkerhet i kommunen per i dag ikke er plassert på et beslutningsmyndig 

nivå i organisasjonen. Én av konsekvensene er usikkerhet knyttet til overholdelse av 

regelverk. 

 

Rapporten peker på at kommunen bør utnevne en sikkerhetsansvarlig for kommunen, og at det 

bør gjennomføres en utvidet kartlegging av dagens sikkerhet - og risikosituasjon for å avdekke 

kritiske trusler og avvik fra regelverk. 
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Kommunestyret mener at IT-sikkerhet og beredskap skal inngå som en sentral forutsetning i 

kommunens IKT arbeid og ber på bakgrunn av denne rapporten rådmannen komme tilbake 

med en konkret tiltaksplan for utbedring av de svakheter i informasjonssikkerheten som er 

avdekket.» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling som er i samråd med rådmannens forslag til vedtak, samt Mons 

Ivar Mjeldes (Ap) på vegne av Ap, V, Krf og H ble enstemmig vedtatt. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet tar «Tilstandsvurdering for Ringerike kommune- virksomhetsområde IT» til 

orientering. 
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Ny sentral parkeringsforskrift  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

 

1. Ny sentral parkeringsforskrift tas til orientering. 

2. Det innføres 2 timers gratisparkering for el- og hydrogendrevne motorvogner. 

3. Ved etablering av nye ladepunkter på kommunale p-plasser forberedes disse for mulig 

framtidig innføring av betaling for ladestrøm.  

 

 

 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. 

 

Anne Marie Ottesen (Sp) fremmet tilleggsforslag til nytt pkt 4: 

«Kommunestyret ber rådmannen utrede de økonomiske konsekvensene av å innføre 2 timers 

gratis parkering for alle kjøretøy på kommunale parkeringsplasser. Rådmannen fremmer egen 

sak om dette» 

 

Lise Bye Jøntvedt (H) fremmet rådmannens forslag. 

 

Avstemming: 

Forslagene ble avstemt enkeltvis: 

Rådmannens forslag fikk 14 stemmer og falt. 

 

Anne Marie Ottesen (Sp) falt mot 23 stemmer. 

 

Formannskapet innstilling ble vedtatt mot 8 stemmer (Arnfinn Holten KrF, Elsa Lill Strande 

(H), Jan Frantzen (H), Lise Bye Jøntvedt (H), Viera Rozmara-Frydenlund (H), Dag Haakon 

Henriksen (H), Arne Broberg (H), og Ivar Eskestrand (H)) 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Ny sentral parkeringsforskrift tas til orientering. 

2. Det innføres betaling på kommunale parkeringsplasser også for elektrisk og 

hydrogendrevne motorvogner.  

3. Ved etablering av nye ladepunkter på kommunale p-plasser forberedes disse for mulig 

framtidig innføring av betaling for ladestrøm.  
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Innfordring kommunale avgifter vann og avløp - ny praksis  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Etablering av ny praksis ved innfordring av vann- og avløpsgebyrer 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: 

 

Etablering av ny praksis ved innfordring av vann- og avløpsgebyrer tas til orientering.  

 

 

 

 

 



  

Side 27 av 36 

9/17   

422 detaljregulering for Grenda i Åsa Endring av opprinnelig plan 325 Grenda i Åsa 

 

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. 422 Detaljregulering for Grenda Åsa vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 325 for Grenda i Åsa, sist vedtatt 23.04.2009, som blir berørt 

av ny plan, oppheves. 

 

 

 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. 422 Detaljregulering for Grenda Åsa vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 325 for Grenda i Åsa, sist vedtatt 23.04.2009, som blir berørt 

av ny plan, oppheves. 
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Spillemidler 2017  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Kommunestyre vedtar prioriteringen av spillemiddelsøknader i samsvar med rådmannens 

innstilling slik det fremgår av saksfremstillingen. 

 

 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: 

 

Formannskapet vedtar prioriteringen av spillemiddelsøknader i samsvar med rådmannens 

innstilling slik det fremgår av saksfremstillingen. 
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10004 Ny barneskole Hønefoss sør Energiløsning 

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Primær energiløsning for ny barneskole skal være fjernvarme. 

 

 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 

Stein-Roar Eriksen (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak p.v.a. flertallspartiene Ap, 

H, KrF og V: 

«Primær energiløsning for ny barneskole skal være fjernvarme» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

  

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble satt opp mot flertallspartienes forslag til vedtak 

Rådmannens forslag oppnådde 5 stemmer (FrP) og falt. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

Utredning om valg av energiløsning på «Ny barneskole Hønefoss sør» tas til orientering. 
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Innbyggerinitiativ Nikkelverket  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Kommunestyret viser til innbyggerforslag fra initiativtaker Kaare Fleten angående 

Nikkelverket, gnr/bnr 270/9. 

1. Innbyggerforslaget tas til orientering. 

2. Forslagets pkt. 1 avvises med begrunnelse at det ikke finnes hjemmel i 

konsesjonsloven for å nekte behandling av konsesjonssøknader på eiendommen. 

3. Forslagets pkt. 2 avvises med begrunnelse at det ikke finnes hjemmel for at kommunen 

kan nekte mutingsrett på eiendommen. Undersøkelsesrett og utvinningsrett må ivaretas 

av rett myndighet. 

 

Ringerike kommunestyre er opptatt av at området der Nikkelverket på Tyristrand lå, blir ivaretatt 

som kulturminner, samt at det blir gjort tiltak for å fjerne forurensingen som Nikkelverket har ført 

til. Rådmannen bes i løpet av 2017 fremme en sak med forslag til strategi for å få til dette. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Arnfinn Holten (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

«Ringerike kommunestyre er opptatt av at området der Nikkelverket på Tyristrand lå, blir 

ivaretatt som kulturminner, samt at det blir gjort tiltak for å fjerne forurensingen som 

Nikkelverket har ført til. Rådmannen bes i løpet av 2017 fremme en sak med forslag til strategi 

for å få til dette.» 

 

Anders Bråthen (Sp) fremmet følgende forslag til vedtak p.v.a. Sp: 

«Kommunestyret ber om at innbyggerinitiativet tas med i den videre behandling av 

kommuneplanens arealdel.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Anders Bråthens (Sp) forslag oppnådde 9 stemmer og falt (MDG. SOL, SV og Sp) 

Arnfinn Holtens (KrF) tilleggsforslag samt rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig 

vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret viser til innbyggerforslag fra initiativtaker Kaare Fleten angående 

Nikkelverket, gnr/bnr 270/9. 

1. Innbyggerforslaget tas til orientering. 

2. Forslagets pkt. 1 avvises med begrunnelse at det ikke finnes hjemmel i 

konsesjonsloven for å nekte behandling av konsesjonssøknader på eiendommen. 

3. Forslagets pkt. 2 avvises med begrunnelse at det ikke finnes hjemmel for at kommunen 

kan nekte mutingsrett på eiendommen. Undersøkelsesrett og utvinningsrett må ivaretas 

av rett myndighet. 
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Valg av leder til felles forliksråd for Jevnaker-, Hole-  og Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Som leder for felles forliksråd for Jevnaker-, Hole-  og Ringerike kommune  

velges Alf Meier. 

 

I henhold til tidligere valg, har dermed felles forliksråd for Jevnaker-, Hole-  og Ringerike 

kommune slik sammensetning: 

1. Alf Meier (leder) 

2. Jane Andersen (medlem) 

3.  Svein Solheim 

Varamenn: 

1. Arne Ivar Johnsrud 

2. Beate Heieren 

3. Kristin Bjella 

 

 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: 

 

Som leder for felles forliksråd for Jevnaker-, Hole-  og Ringerike kommune  

velges Alf Meier. 
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I henhold til tidligere valg, har dermed felles forliksråd for Jevnaker-, Hole-  og Ringerike 

kommune slik sammensetning: 

1. Alf Meier (leder) 

2. Jane Andersen (medlem) 

3.  Svein Solheim 

Varamenn: 

1. Arne Ivar Johnsrud 

2. Beate Heieren 

3. Kristin Bjella 
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Høring- ny barnevernslov  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Administrasjonens høringssvar til NOU 2016: 16 tas til orientering.  

 

Kommunestyret ber om at fremtidige høringer blir behandlet i folkevalgte organ før tidsfrist. 

 

 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 

Runar Johansen (H) fremmet forslag til tilleggspunkt på vegne av et samlet 

kommunestyre: 

«Kommunestyret ber om at fremtidige høringer blir behandlet i folkevalgte organ før 

tidsfrist.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, i tillegg ble Runar 

Johansens forslag enstemmig vedtatt.  

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

Administrasjonens høringssvar til NOU 2016: 16 tas til orientering.  
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Grunngitt spørsmål fra Jim Hagen Warp (Ap) - Tilfluktsrom i Ringerike kommune  

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Ordførerens svar: 

ORDFØREREN s svar på grunngitt spørsmål 2. februar 2017 

Emne: Tilfluktsrom 

 

Bakgrunn 

Representanten Jim Hagen Warp (AP) har i samsvar med reglement for kommunestyret levert 

følgende grunngitte spørsmål til kommunestyrets møte 2. februar 2017.   

 

Over de fleste offentlige bygg Ringerike kommune er det tilfluktsrom/Bomberom, har vert og 

sett litt i tilfluktsrommene og der er det Sanitets kofferter og innhold fra kanskje fra 70 tallet, 

jeg regner med disse produktene som ligger i disse Sanitets koffertene er gått ut på dato. 

Spørsmål 1 

Er det Ringerike Kommune som har ansvar for tilfluktsrommene? 

Spørsmål 2 

Vis Ringerike Kommune har ansvar for tilfluktsrommene hvem har ansvaret for de tingene 

eller beredskap kofferter/ Sanitets utstyr blir oppdatert? 

 

Ordførerens svar 

Representanten tar her opp et interessant tema knyttet til beredskap og samfunnssikkerhet. 

I Ringerike kommune er det 7 offentlige tilfluktsrom og i tillegg 133 private tilfluktsrom.   

Ringerike kommune eier og er ansvarlig for tilfluktsrom som befinner seg i forbindelse med 

kommunens institusjoner, skoler og administrative bygg.  Disse rommene er dimensjonert for 

det antall pasienter, elever og ansatte som oppholder seg i aktuelle bygg.  

Tilfluktsrommene brukes nok i vår tid til ulike formål, men har fortsatt beredskapsfunksjon.  

At man i rommene eller i tilknytning til disse kan finne utdatert materiell og utstyr er nok 

utvilsomt.    

Dagens situasjon krever ikke at eier forhåndslagrer slikt materiell.  Imidlertid, dersom en 

situasjon oppstår som krever operative tilfluktsrom har eier 72 timer på seg til å aktivisere 

eget bomberom. Dette innebærer rydding og klargjøring, bl.a. å skaffe tilveie nødvendig 

sanitetsutstyr. Dette er som regel «hyllevare» i Norge i dag eller anskaffes ved Norsk 

medisinaldepot. 
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Rådmannen opplyser at det er planlagt en gjennomgang av samtlige tilfluktsrom som ligger 

inn under kommunens ansvar i løpet av våren. Dette vi skje i samarbeid med sivilforsvaret. 

 

Ringerike 2. februar 2017 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



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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