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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen     

Møtedato: 06.04.2017 Tid: 16:00 – 20:20 

Temamøte: 

Orientering – Ringeriksbadet IKS v/styreleder Anita Haugland 

Gomnæs. 

Orientering – Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16 v/Morten 

Klokkersveen, prosjektdirektør og Knut Sørgaard leder for 

planprosesser og samfunnskontakt. 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall    Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Medlem Anne Helene Sandum   

Medlem Arnfinn Baksvær   

Medlem Kirsten Orebråten FO  

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Stein-Roar Eriksen   

Medlem Ståle Skjønhaug FO  

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Trine Sandum   

Medlem Ragnhild Lilleeng FO  

Medlem Mons-Ivar Mjelde   

Medlem Jim Hagen Warp   

Medlem Nora Sande   

Medlem Håkon Kvissel Ohren FO  

Medlem Signe Maurtvedt   

Medlem Erna Skaugerud   

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   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Anne-Marit Lillestø   

Medlem Arnfinn J. Holten   
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Medlem Magnus Herstad   

Medlem Tor Bøhn   

Medlem Richard Baksvær   

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Mari Solheim Sandsund FO  

Medlem Anne Mari W. Ottesen FO  

Medlem Anders Braaten   

Medlem Axel Sjøberg   

Medlem Parviz Salimi   

Medlem Nanna Kristoffersen FO  

Medlem Knut Arild Melbøe   

Varamedlem Ahmad Mahmoudi  Kirsten Orebråten 

Varamedlem Reidar Sollie  Ståle Skjønhaug 

Varamedlem Eli Johanne Ruud  Ragnhild Lilleeng 

Varamedlem Runhild Vestby  Håkon Kvissel Ohren 

Varamedlem Magnus Bratli Holte  Mari Solheim Sandsund 

Varamedlem Harald Fagerås  Anne Mari W. Ottesen 

Varamedlem Ivar Eskestrand  Tor Stein-Andersen 

Varamedlem Dag Haakon Henriksen  Maria Tjøm Eikeland 

Varamedlem Leila Khalayli  Nanna Kristoffersen 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefer Trude Bredal Steinmo, 

Gyrid Løvli, Magnar Ågotnes, Marianne Mortensen, Gunn 

Edvardsen, Christine Myhre Bråthen og kommunikasjonsrådgiver 

Mats Øieren. 

 

 

Merknader Notat fremlagt i møtet - Pressemelding ang. nasjonal transportplan 

følger protokollen 

Behandlede saker Fra og med sak 32/17 

til og med sak  47/17 

 

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

satt. 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Kirsten Orebråten (Sett) Kjell B. Hansen Magnus Herstad 

 

 

 

Møtesekretær 

Trude S. Bjerkås og Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

32/17 17/1415   

 Interpellasjon -  Ole Johan Andersen (FrP)  - Helse & omsorg  

 

 

33/17 17/1400   

 Interpellasjon - Tor Bøhn (FrP) - Vi trenger et lokalt tiggerforbud også i 

Ringerike kommune  

 

 

34/17 17/1398   

 Interpellasjon - Hans-Petter Aasen (Sp) - Situasjonen i grunnskolene på 

Ringerike  

 

 

35/17 17/1413   

 Interpellasjon - Knut Arild Melbøe (MDG) Markering av  Earth Hour og 

Earth Day i Ringerike kommune  

 

 

36/17 17/1183   

 Månedsrapport februar 2017  

 

 

37/17 17/1151   

 Årsrapport 2016 Finansområdet  

 

 

38/17 17/906   

 Kontrollutvalget - Protokoll 01/17  

 

 

39/17 17/906   

 Kontrollutvalget - Protokoll 02/17  

 

 

40/17 14/1015   

 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - 2. gangs behandling  

 

 

41/17 15/8516   

 10006 Heradsbygda omsorgssenter mulighetsstudie  
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42/17 16/3857   

 Ringmoen Vel - Flaskerud skole  

 

 

43/17 16/4067   

 Rabattsystem for rv 7 Sokna - Ørgenvika  

 

 

44/17 16/6422   

 Refusjon Nerbytunet Foreløpig godkjenning av plan for utførelse 

Ringkollveien/Bånntjernveien 

 

 

45/17 17/1215   

 Refusjon mellom kommuner - Høring  

 

 

46/17 17/244   

 Fylkesmannens tilsynsrapporter etter tilsyn ved to skoler  

 

 

47/17 17/763   

 Status godkjenning av skoler og barnehager pr. 01.02.17  

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

32/17   

Interpellasjon -  Ole Johan Andersen (FrP) - Helse & omsorg  

 

 

Ordførerens svar på interpellasjon fremsatt av Ole Johan Andersen (FrP) 

Innledning 

Representanten Ole Johan Andersen har i samsvar med reglement for kommunestyret fremsatt 

interpellasjon som besvares av ordfører i Kommunestyrets møte den 6. april 2017, jfr. 

sakslistens nr. 32/17. 

Tema 

Interpellasjon helse og omsorg.  Interpellanten stiller 3 spørsmål. Disse fremgår av saklistens 

nr. 32/17 og gjentas ikke i foreliggende svar. 

 

Ordførerens svar 

Stortinget vedtok 9. juni 2016 endring av Pasient- og brukerrettighetsloven og Helse- og 

omsorgstjenesteloven som innebærer «å tydeliggjøre retten til sykehjemsplass eller opphold i 

sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorg» ifølge innstilling fra 

Helse- og omsorgskomiteen.  

Flertallet i Stortingskomiteen (medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti 

og Venstre) viser til at regjeringen i Prop. 99 l (2015-2016) begrunner lovendringen slik:  

 Det er den enkeltes behov for sykehjemsplass, og ikke kapasiteten der den enkelte bor, 

som skal avgjøre.  

 Kommunen forpliktes sterkere enn i dag til å innfri de pliktene de har overfor den 

enkelte.  

 Krav om umiddelbare vedtak og ventelister gir forutsigbarhet som bruker og pårørende 

og gir også en helhetlig oversikt over hvor mange som venter på sykehjemsplass eller 

heldøgns tjenester i Norge.  

 Gjennom åpenhet om både kriterier for tildeling av plass og ventelister vil kunne se 

hvor behov er størst, noe som igjen vil kunne bidra til at kommunene styrker innsatsen 

der behovene tydeliggjøres.  

 

Ordfører viser til interpellasjonens innhold og vil poengtere at interpellantens oppfatning om at 

stortingets vedtak i juni 2016 ble fattet for å sikre at det er faglige kriterier og ikke 

økonomiske vurderinger, «trynefaktor» eller andre tilfeldigheter som legges til grunn for 

tildeling av sykehjemsplasser, må stå for interpellantens egen regning. 

Kommunen igangsatte tidlig arbeidet med den kommunale forskriften, og har samarbeidet med 

andre nærliggende kommuner i dette arbeidet. Framdriften har vært overvåket av 
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Fylkesmannen for å sikre at kommunene er klare til 1. juli 2017 da de resterende 

lovendringene da trer i kraft. 

Forskriften har vært oppe til høring i Eldrerådet 20. mars og i Rådet for funksjonshemmede 

21. mars, med likelydende anbefaling: 

Kommunestyret anbefales å vedta «Forskrift for Ringerike kommune til lovendringen om rett 

til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, - 

kriterier og ventelister». 

Saken vil da bli lagt fram for Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 9. mai, 

Formannskapet 23. mai og Kommunestyret 1. juni, en måned før forskriften trer i kraft. Jurist 

fra Tildelingskontoret vil være tilstede ved samtlige behandlinger for å kunne svare på 

eventuelle spørsmål. 

Ordfører registrerer at Ringerike allerede har definert sine plasser som kort og langtidsplasser, 

og allerede opererer med ventelister. Kommunen trenger nå å utarbeide praksis for 

ventelistevedtak, og ha system for oppfølgning av disse. Dette arbeidet er opplyst og være i 

gang. Ellers er dagens praksis så godt som i tråd med forslag til forskrift. 

Når det gjelder interpellantens spørsmål om forskriftene også bør inneholde retten til felles rom 

for ektefeller/samboere når dette er ønskelig og praktisk mulig, vil ikke ordfører ha noen 

mening om dette på nåværende tidspunkt. Dette vil bl.a. måtte sees i sammenheng med om 

begge parter er omsorgstrengende, og således fyller kriteriene for tildeling av plass, og det 

faktum at kommunestyret tidligere har vedtatt at institusjonsomsorgen skal baseres på enerom. 

Ordfører finner det også riktig å minne om at forskriften omfatter både sykehjemsplass og 

plass i omsorgsbolig, og at slikt alternativ kanskje bør vurderes i forhold til ektepar/samboere. 

Ordfører regner med at interpellanten tar opp eventuelle endrings-forslag under den nevnte 

politiske prosess og realitetsbehandling i mai /juni. 

 

Ringerike 6. april 2017 

Kjell B Hansen 

ordfører 
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33/17   

Interpellasjon - Tor Bøhn (FrP) - Vi trenger et lokalt tiggerforbud også i Ringerike 

kommune  

 

 

ORDFØRERENS SVAR PÅ INTERPELLASJON FREMSATT AV TOR BØHN (FrP) 

 

Innledning 

Representanten Tor Bøhn (FrP) har i samsvar med reglement for kommunestyret fremsatt 

interpellasjon som besvares av ordfører i Kommunestyrets møte den 6. april 2017, jfr. 

sakslistens nr. 33/17. 

Tema 

Vi trenger et lokalt tiggerforbud også i Ringerike kommune. 

 

Ordførerens svar 

 

Interpellantens spørsmål til ordføreren: Vil det fra ordføreren sin side bli tatt noe initiativ til at 

vi her i Ringerike kommune kan få innført et lokalt tiggerforbud? 

 

Ordføreren har i Politirådet den 31. mars 2017 tatt opp det aktuelle spørsmålet og i den 

forbindelse reist spørsmål om det ut fra den faktiske sitasjonen er behov for ett tigger forbud i 

Ringerike kommune, herunder i så fall hvorfor. Videre har ordfører drøftet spørsmålet ut fra 

folkerettslig og lovmessige perspektiv med kommuneadvokaten. 

 

I Politirådet fremkom det klart og tydelige fra politiledelsen at de ikke anser at det foreligger 

behov og at det ikke ansees og foreligge en samfunnsmessig og ordensmessig vanskelig 

situasjon som følge av denne aktiviteten. Det ble orientert om at Politiet har god oversikt og 

kontroll. Oppstår ordensforstyrelser løses dette på ordinær måte.  Videre ble det vist til at det 

faktisk er god dialog mellom tiggere, Politiet, næringsliv og kommunen. 

 

Ordførerens dialog med kommuneadvokaten bekrefter at det er lovhjemmel for kommunene til 

og innføre forbud, men forbud gis ikke med mindre lokale myndigheter mener at det er behov 

for det. For ordens skyld vedlegges kommuneadvokatens kommentarer hva gjelder det folke- 

og lovmessige.   
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Ordførerens konklusjon    

Ordføreren har vært i kontakt med politiet vedrørende tigging i kommunen. Politiet opplyser at 

dette per i dag er uproblematisk. Å innføre et forbud mot tigging i en slik situasjon vil kunne 

være i strid med EMK art. 10 da forbudet ikke er nødvendig for å bekjempe ordensproblemer.  

 

Ordføreren vil i samråd med administrasjon og Politiet uansett følge utviklingen nøye og 

dersom det skulle oppstå et behov for å bekjempe ordensproblemer, kriminalitet eller at tigging 

skaper utrygghet i befolkningen har kommunen mulighet for å innføre et forbud.     

 

Følgelig er det i situasjonen uaktuelt for ordføreren og ta initiativ med sikte på innføring av 

lokalt tiggerforbud.  

  

Ringerike 6. april 2017 

 

Kjell B Hansen 

 

 

 

Vedlegg til ordførerens svar på interpellasjon fra Tor Bøhn om tiggerforbud. 

 

Det følger av politiloven (lov av 4. august 1995 nr. 53) § 14 første ledd nr. 8:  

 

«I vedtekter som fastsettes av kommunen og godkjennes av departementet eller den instans 

departementet fastsetter, kan det gis bestemmelser 

 

om forbud mot eller nærmere vilkår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. Det kan 

fastsettes at den som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd». 

 

I forarbeidene til bestemmelsen ble det fremhevet som en viktig del av det lokale selvstyre at 

kommunene ble gitt adgang til både å stanse og regulere tigging dersom virksomheten får et 

for stort omfang, bringer med seg uorden og kriminalitet eller skaper utrygghet i befolkningen. 

 

Forarbeidene tok også opp spørsmålet om et slikt forbud kunne være i strid med 

menneskerettskonvensjon (EMK) og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP). 

EMK og SP er gjort til norsk lov gjennom menneskerettsloven. 

 

Det ble særlig vist til EMK artikkel 10 som beskytter retten til ytringsfrihet og som favner vidt. 

Den dekker både å meddele opplysninger eller tanker ved hjelp av talte eller skrevne ord og 

ved hjelp av nonverbale handlinger, og formidling av både faktiske opplysninger og 

vurderinger. 

 

Med det vide nedslagsfeltet EMK artikkel 10 er gitt i EMDs praksis kan det argumenteres for 

at det å be forbipasserende om penger eller annen hjelp trolig også vil være omfattet, selv om 

det kan sies å være i randsonen for den type ytringer som er beskyttet av bestemmelsen. Med 

det vide ytringsbegrep som EMD har lagt til grunn, må i så fall også enhver form for tigging 

anses som en ytring, enten det skjer verbalt, skriftlig eller gjennom kroppsspråk.  

 

Dersom det legges til grunn at tigging er omfattet av EMK artikkel 10 nr. 1, må det vurderes 

om et forbud mot tigging likevel vil være tillatt etter EMK artikkel 10 nr. 2, som tillater 
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inngrep i ytringsfriheten som er foreskrevet ved lov, har et særlig formål og er nødvendige i et 

demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, territoriale integritet eller offentlige 

trygghet, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, for å 

verne andres omdømme eller rettigheter, for å forebygge at fortrolige opplysninger blir røpet, 

eller for å bevare domstolenes autoritet og upartiskhet. 

 

Kommunens hjemmel til å gi et generelt tiggeforbud vil være egnet til å oppnå formålet om å 

bekjempe de ordensproblemer som er oppstått som følge av den stadig økende tilstrømmingen 

av tiggere og sikre innbyggernes behov for trygghet i hverdagen. Hensynet til å unngå at folk 

utsettes for aggressiv eller pågående oppførsel på gaten, må anses å utgjøre en relevant og 

tilstrekkelig begrunnelse for et slikt forbud. Mindre vidtgående forbud knyttet for eksempel til 

geografiske eller tidsmessig begrensinger vil ikke alltid være tilstrekkelig. En lovhjemmel til å 

gi forbud lokalt sikrer fleksibilitet og at forbud ikke gis med mindre lokale myndigheter 

oppfatter at det er behov for det.  

 

Det følger av forarbeidene at lovgiver vurderte at en lovhjemmel for kommunene til å vedta 

forbud mot tigging var tilstrekkelig begrunnet i hensynet til å hindre uorden og kriminalitet og 

dermed tillatt etter EMK artikkel 10 nr. 2. 

 

Lovgiver konkluderte med at et forbud mot tigging ikke ville være i strid med EMK art 10 

forutsatt at et forbud ikke ble gitt med mindre lokale myndigheter oppfatter at det er behov 

for dette. Dette betyr at kommunen først kan innføre et forbud dersom det er nødvendig for 

bekjempe de ordensproblemer som er oppstått som følge av den stadig økende tilstrømmingen 

av tiggere og sikre innbyggernes behov for trygghet i hverdagen. 
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34/17   

Interpellasjon - Hans-Petter Aasen (Sp) - Situasjonen i grunnskolene på Ringerike  

 

 

Ordførerens svar på interpellasjon fremsatt av Hans-Petter Aasen (SP) 

 

Innledning 

Representanten Hans-Petter Aasen (SP) har i samsvar med reglement for kommunestyret 

fremsatt interpellasjon som besvares av ordfører i Kommunestyrets møte den 6. april 2017, jfr. 

sakslistens nr. 34/17. 

 

Tema 

Situasjonen i grunnskolene på Ringerike. Interpellanten stiller 6 konkrete spørsmål som 

besvares i det følgende. 

 

Ordførerens svar  

Det er svært viktig at skolene i kommunen har god kvalitet og at elevene har godt 

læringsutbytte. Dette er gjennomgående og vesentlige målsettinger både i kommuneplanen og 

kommunens handlingsprogram. Kommunestyret har vedtatt dette. 

 

Kommunestyret informeres og følger med på resultatene i skolen gjennom tertialrapporter, 

årsmelding, den årlige tilstandsrapport for grunnskolen og gjennom politisk oppnevnte 

medlemmer i skolenes samarbeidsutvalg.  Hovedutvalget for oppvekst og kultur informeres 

jevnlig om kvalitet og resultater. Dette i samsvar med Kommunestyrets forventinger.   

 

Så til spørsmålene: 

 

1.  Hvordan har utviklingen av antallet elever som mottar spesialundervisning vært de siste 5 

årene i Ringerike kommune? 

 

 Andel elever med enkeltvedtak, totalt 

 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Hele landet 8,6 8,3 8,0 7,9 7,8 

Ringerike 11,5 11,0 8,7 7,0 7,5 

 

Etter tre år med nedgang i antall elever som får spesialundervisning, har antallet økt noe det 

siste året. Andelen av elever som mottar spesialundervisning på Ringerike er dette skoleåret på 

7,5 %, noe som er nær landsgjennomsnittet.   

 

2.  Har det i skoleåret 2016/2017 forekommet at det ikke har satt inn vikar i undervisningen 

ved sykefravær?  

 

Hovedregel er at elevene skal ha en lærer i alle timer. Ved sykefravær ordnes dette ved at det 

settes inn vikar eller ved at grupper eller klasser slås sammen. Ordfører kjenner ikke til at 

elever har vært uten lærer i undervisningstimene dette skoleåret. 
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3.  Ved hvor mange tilfeller i 2016 ble det benyttet ufaglærte vikarer? 

 

Høsten 2016 hadde 95 % av undervisningspersonalet godkjent utdanning. Det betyr at 5 % av 

personalet mangler noe for å få godkjent utdanning, og jobbet i korte eller lengre vikariater og 

i engasjement. Når det ved fravær settes inn vikarer, kan disse være utdannet lærere, eller 

vikarer som ikke har godkjent utdanning.  Jo lengre fraværet er, jo høyere krav settes til 

kompetanse hos vikaren. 

4. Kan ordfører angi hva normal gruppestørrelse i praktisk-estetiske fag er? 

 

Gruppestørrelse i praktisk-estetiske fag varierer mye i skolene.  Det samme gjelder 

klassestørrelse. Mange av klassene er relativt små, 2 av 3 av klasser på barnetrinnet har under 

20 elever. Som oftest er klassen den ytre ramme også i de praktisk-estetiske fagene. 

 

I kroppsøving er det vanlig å undervise samlet klasse. I musikk og kunst og håndverk, 

undervises det i hovedsak også i samlet klasse. På en del av skolene, særlig de med de største 

klassene, deles elevene i noe mindre grupper eller det settes inn ekstra voksenressurser i 

perioder eller hele året.  I faget mat og helse, er det til vanlig ikke grupper over 16 -17. 

 

Det er altså stor variasjon, og voksentettheten styrkes eller elevene deles i mindre grupper ut 

fra hvilke læreplanmål og emner det undervises. I musikk for eksempel, undervises mange 

emner i samlet klasse, men det settes inn ekstra ressurser så gruppene blir mindre i noen 

perioder med for eksempel instrumentalopplæring.  Slik kan det også være i kunst og 

håndverk. Så normal gruppestørrelse i praktisk-estetiske fag varierer ut elevtall på 

klassetrinnet, fag og emne som undervises. 

 

5. Er ordfører av den oppfatning at gruppestørrelsen i praktisk-estetiske fag er slik at man 

klarer å gjennomføre praktisk undervisning? 

 

Praktisk og variert undervisning er en målsetting i alle skolens fag. Mange praktiske oppgaver 

og arbeidsmåter kan tilrettelegges for samlet klasse, men for en del emner i blant annet i 

musikk og mat og helse og er det en klar fordel at ikke det blir for store grupper.  

 

Skolene planlegger og disponerer ressursene sine på best mulig måte ut fra dette. Ordfører har 

merket seg at ressurssituasjonen oppleves krevende.  Flere sektorer, også skolene, ønsker seg 

større rammer.  Dette er ordfører klar over, og det er viktig at kommunen i gjennom årlig 

budsjettprosess og budsjettvedtak fordeler kommunens ramme på best mulig måte til gagn for 

alle kommunens innbyggere.  
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6. Vil ordfører ta initiativ til at det gjennomføres en høring i medhold av kommunestyrets 

reglement § 6.2 hvor både lærerorganisasjoner, FAU og elever gis anledning til å beskrive 

situasjonen og utfordringene? 

De folkevalgte organene behandler saker i kommunestyret og i hovedutvalg.  De mottar 

informasjon og følger opp skolene gjennom budsjettprosessen og i høringsuttalelser, i tillegg til 

de årlige saker og rapporter som er nevnt i innledningen.  

 

Ordfører vurderer i utgangspunktet dette som tilstrekkelig, men avviser ikke høring som et 

nyttig supplement og vil derfor anmode admininstrasjonen om å utarbeide konkret forslag til 

hvordan dette best kan gjennomføres.  Forslaget anmodes da fremlagt i forbindelse med 

Formannskapets strategisamling før ferien 2017 med sikte på innarbeidelse i selve 

budsjettprosessen.   

Ringerike 6. april 2017 

Kjell B. Hansen 

ordfører 
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Interpellasjon - Knut Arild Melbøe (MDG) Markering av Earth Hour og Earth Day i 

Ringerike kommune  

 

 

Ordførerens svar på interpellasjon fremsatt av Knut Arild Melbøe (MDG)  

 

Innledning 

Representanten Knut Arild Melbøe (MDG) har i samsvar med reglement for kommunestyret 

fremsatt interpellasjon, som besvares av ordfører i Kommunestyrets møte den 6 april 2017, jfr. 

sakslistens nr. 35/17. 

 

Tema 

Markering av Earth Hour og Earth Day i Ringerike kommune. I den forbindelse fremsetter 

interpellanten to forslag til vedtak. 

 

Ordførerens svar  

Ordfører er enig med interpellanten om at Ringerike kommune bør sette Earth Hour og Earth 

Day sterkere på dagsorden. Videre vil ordfører anbefale kommunestyret om å slutte seg til 

interpellantens 2 forslag med tanke på fremtidige markeringer. Ordfører viser til at årets Earth 

hour 2017 ble avholdt 25. mars, mens Earth day gjelder 22 april. Med henvisning til tid 

herunder påskeavvikling er et mer omfattende opplegg 22 april krevende, men kommunen kan 

bistå frivillige med informasjon og opplysning. 

 

Kommunestyret bør gi Rådmannen, med utgangspunkt i det nevnte, oppgaven og etablere 

fremtidige opplegg/samarbeid for avholdelse av både Jorden time og Jorden dag gjeldende fra 

og med 2018.  Kommunalsjef og kommunikasjonssjef bør kunne bidra i dette, som også 

omfatter mulig opplegg for Jordens dag 22 april 2017.   

 

Ringerike 6. april 2017 

Kjell B. Hansen 

ordfører 
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Månedsrapport februar 2017  
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Vedtak: 

 

Månedsrapport februar 2017 tas til orientering 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport februar 2017 tas til orientering 
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Årsrapport 2016 Finansområdet  

 

Vedtak: 

 

 Årsrapport 2016 for finansområdet tas til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Årsrapport 2016 for finansområdet tas til orientering. 
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Kontrollutvalget - Protokoll 01/17  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Kontrollutvalgets protokoll nr 01/17 tas til orientering. 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Kontrollutvalget protokoll ble enstemmig tatt til orientering. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr 01/17 tas til orientering. 
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Kontrollutvalget - Protokoll 02/17  

 

Vedtak: 

 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 02/17 tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

Kontrollutvalgets protokoll ble enstemmig tatt til orientering. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 02/17 tas til orientering. 
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344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - 2. gangs behandling  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. 0605_344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 171 Nedre Kilemoen, vedtatt 29.08.02 som overlappes 

av ny plan, oppheves ved vedtak av områderegulering 0605_344 Kilemoen sanduttak. 

 

3. Innenfor området for råstoffutvinning BSMI kan det foretas uttak og lagring av grus og 

sand. Det kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 160. Uttak under kote 160 

vil kreve ny reguleringsplan. Maksimal mønehøyde for bebyggelse i området BSMI er 

15 m. 

 

4. Innenfor område for råstoffutvinning BSM2 tillates et nedre uttaksnivå på kote 160. 

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i område BSM2 er 40 m. 
 

5. Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om verdifullt naturmangfold 

av nasjonal verdi, endre formål ved revidering av kommuneplanens arealdel for 244,2 

daa i de nordligste delene av områdereguleringen; GV. Nytt formål settes til LNF-

område. Det skal gjøres en vurdering om en hensynssone legges inn over området. 
 

6. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon rundt uttaksskråningene. 

Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå i 

uttaksområdet for de enkelte delene av uttaksområdet. 
 

7. Det innarbeides et rekkefølgekrav i bestemmelsene om opparbeidelse av en 

tverrforbindelse i form av sti mellom øst og vest, lengst nord i planområdet 

 

8. Ny reguleringsplan skal sikre etterbruk av planområdet og denne skal overlappe plan 

nr. 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak i tid. 
 

9. Drift av anlegget ved normal drift mandag – fredag kl. 07.00 – 15.30, lørdag kl. 06.00 - 

14.00. Ved utvidet drift kl 06.00 – 22.30 tillates ikke støyende aktivitet Levening < 50 dB 

inn i kveldsperioden. T 1442/2016 og Forurensningsforskriften kap. 30 definerer 

kveldsperioden fra kl 19.00 – 23.00. 

 

 

 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
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Behandling: 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) p.v.a. Ap fremmet Hovedutvalgets (HMA) forslag til pkt. 3: 

«Innenfor området for råstoffutvinning BSMI kan det foretas uttak og lagring av grus og sand. 

Det kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 160. Uttak under kote 160 vil kreve ny 

reguleringsplan. Maksimal mønehøyde for bebyggelse i området BSMI er 15.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 
Pkt 1: Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 6 stemmer. 

Pkt 2: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Pkt 3: Formannskapets innstilling ble satt opp mot Stein-Roar Eriksens forslag p.v.a. 

Ap. Stein-Roar Eriksens (Ap) forslag oppnådde 23 stemmer og ble vedtatt. 

Pkt 4 – 9: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 171 Nedre Kilemoen, vedtatt 29.08.02 som overlappes 

av ny plan, oppheves ved vedtak av områderegulering 0605_344 Kilemoen sanduttak. 

 

3. Innenfor område for råstoffutvinning BSM1 tillates et nedre uttaksnivå på kote 145. 

Det skal føres kontroll av bunn uttak i område BSM1 mht. grunnvannsnivå. Det skal 

være en umettet sone på 2-3 meter under bunn uttak, slik at evt. senere nedgravde 

anlegg/ledninger blir liggende over grunnvann.                                                 

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i område BSM1 er 15 m.  
 

4. Innenfor område for råstoffutvinning BSM2 tillates et nedre uttaksnivå på kote 160. 

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i område BSM2 er 40 m. 
 

5. Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om verdifullt naturmangfold 

av nasjonal verdi, endre formål ved revidering av kommuneplanens arealdel for 244,2 

daa i de nordligste delene av områdereguleringen; GV. Nytt formål settes til LNF-

område. Det skal gjøres en vurdering om en hensynssone legges inn over området. 
 

6. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon rundt uttaksskråningene. 

Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå i 

uttaksområdet for de enkelte delene av uttaksområdet. 
 

7. Det innarbeides et rekkefølgekrav i bestemmelsene om opparbeidelse av en 

tverrforbindelse i form av sti mellom øst og vest, lengst nord i planområdet 
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8. Ny reguleringsplan skal sikre etterbruk av planområdet og denne skal overlappe plan 

nr. 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak i tid. 
 

9. Drift av anlegget ved normal drift mandag – fredag kl. 07.00 – 15.30, lørdag kl. 06.00 - 

14.00. Ved utvidet drift kl 06.00 – 22.30 tillates ikke støyende aktivitet Levening < 50 dB 

inn i kveldsperioden. T 1442/2016 og Forurensningsforskriften kap. 30 definerer 

kveldsperioden fra kl 19.00 – 23.00. 
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10006 Heradsbygda omsorgssenter mulighetsstudie  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar planlegging og bygging av nye omsorgsboliger i henhold til planer som 

er fremkommet i mulighetsstudie. Kostnadsrammen er kalkulert til 330 MNOK som må 

indeksreguleres frem til en ferdigstillelse. Senteret kan tidligst stå ferdig vinteren/våren 2020. 

Prosjektet må fullfinansieres av kommunen. Husbanken vil kunne gi tilskudd på inntil 96,2 

MNOK.                                          

 

 

 

 

Behandling: 

 

Runar Johansen (H) fremmet forslag til følgende endring i formannskapets innstilling til 

vedtak: «Kommunestyret vedtar»  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling samt Runar Johansens (H) forslag til endring ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rådmannen foreslår planlegging og bygging av nye omsorgsboliger i henhold til planer som er 

fremkommet i mulighetsstudie. Kostnadsrammen er kalkulert til 330 MNOK som må 

indeksreguleres frem til en ferdigstillelse. Senteret kan tidligst stå ferdig vinteren/våren 2020. 

Prosjektet må fullfinansieres av kommunen. Husbanken vil kunne gi tilskudd på inntil 96,2 

MNOK.                                          
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Ringmoen Vel - Flaskerud skole  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune benytter seg av tilbakefallsretten i h.h.t. skjøte på eiendommen, 

gnr. 300, bnr. 4, Mastehaugen (tidl. Flaskerud skole). 

Eiendommen legges ut til salg på det åpne marked via eiendomsmegler. 

 

2. Dersom lokale ideelle organisasjoner melder sin interesse for å overta eiendommen bes 

rådmannen om å fremme egen sak om dette 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) p.v.a. Sv, MDG og Sp fremmet forslag til nytt pkt. 2: 

«Dersom lokale ideelle organisasjoner melder sin interesse for å overta eiendommen bes 

rådmannen om å fremme egen sak om dette.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling som er i samsvar med rådmannens forslag, samt Braatens (Sp) 

forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune benytter seg av tilbakefallsretten i h.h.t. skjøte på eiendommen,        gnr. 

300, bnr. 4, Mastehaugen (tidl. Flaskerud skole). 

Eiendommen legges ut til salg på det åpne marked via eiendomsmegler. 
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Rabattsystem for rv 7 Sokna - Ørgenvika  

 

Vedtak: 

 

1) Ringerike kommunestyre slutter seg til at ny takst- og rabattordning innføres for rv. 7 Sokna – 

Ørgenvika. 

 
2) Det innføres en rabatt på 20 % for kjøretøy i takstgruppe 1 som er utstyrt med elektronisk brikke. 

Det gis ikke rabatter for kjøretøy i takstgruppe 2. 

 
3) Takstene settes til (2014-kroneverdi): 

 Kr 78,25 for takstgruppe 1 

 Kr 157,96 for takstgruppe 2 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1) Ringerike kommunestyre slutter seg til at ny takst- og rabattordning innføres for rv. 7 Sokna – 

Ørgenvika. 

 
2) Det innføres en rabatt på 20 % for kjøretøy i takstgruppe 1 som er utstyrt med elektronisk brikke. 

Det gis ikke rabatter for kjøretøy i takstgruppe 2. 

 
3) Takstene settes til (2014-kroneverdi): 

 Kr 78,25 for takstgruppe 1 

 Kr 157,96 for takstgruppe 2 
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Refusjon Nerbytunet Foreløpig godkjenning av plan for utførelse 

Ringkollveien/Bånntjernveien 

 

Vedtak: 

 

Etter plan- og bygningsloven §18-8 godkjennes planene for utførelse, kostnadsoverslag og 

forslag til fordeling med endring av beregnet totalbeløp for refusjon. Totalbeløpet som 

godkjennes for refusjonssaken er kr 3 880 366. Andel i refusjonssaken samt refusjonspliktig 

beløp fremkommer av vedlegg 1: «Godkjent fordeling av refusjonsandeler og kostnader» datert 

24.03.2017. 

 

Rådmannen utfører varsling om vedtak av godkjenning av forslag til refusjon til 

refusjonspliktige. Saken fremmes for endelig vedtak om fastsettelse av refusjon i 

kommunestyret når refusjonsberettigede tiltak er gjennomført og regnskap for disse er innsendt 

og gjennomgått av kommunen. 

 

Rådmannen igangsetter evaluering av arbeidet med refusjonssaken med hensikt å fremme 

politisk sak med anbefaling om håndtering av refusjonssaker. Saken tar sikte på å avklare 

følgende forhold: 

Anbefaling av organisering og plassering av ansvar på avdeling for saksfremstilling og 

vurdering av refusjonssaker. 

Anbefaling om delegering av myndighet til vedtak i refusjonssaker. 

Anbefaling om beregning av gebyr ved saksbehandling av refusjonssaker. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak: 

 

Etter plan- og bygningsloven §18-8 godkjennes planene for utførelse, kostnadsoverslag og 

forslag til fordeling med endring av beregnet totalbeløp for refusjon. Totalbeløpet som 

godkjennes for refusjonssaken er kr 3 880 366. Andel i refusjonssaken samt refusjonspliktig 

beløp fremkommer av vedlegg 1: «Godkjent fordeling av refusjonsandeler og kostnader» datert 

24.03.2017. 

 

Rådmannen utfører varsling om vedtak av godkjenning av forslag til refusjon til 

refusjonspliktige. Saken fremmes for endelig vedtak om fastsettelse av refusjon i 

kommunestyret når refusjonsberettigede tiltak er gjennomført og regnskap for disse er innsendt 

og gjennomgått av kommunen. 

 

Rådmannen igangsetter evaluering av arbeidet med refusjonssaken med hensikt å fremme 

politisk sak med anbefaling om håndtering av refusjonssaker. Saken tar sikte på å avklare 

følgende forhold: 

Anbefaling av organisering og plassering av ansvar på avdeling for saksfremstilling og 

vurdering av refusjonssaker. 

Anbefaling om delegering av myndighet til vedtak i refusjonssaker. 

Anbefaling om beregning av gebyr ved saksbehandling av refusjonssaker. 
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Refusjon mellom kommuner - Høring  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret støtter Rådmannens forslag om en høringsuttalelse om å motsette seg 

opphevelse av forskrift om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester 

(For-2011-12-16-1348). 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Et samlet kommunestyret fremmet følgende forslag til endring: 

«Formannskapet byttes ut med kommunestyret» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling, med kommunestyrets endring ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Formannskapet støtter Rådmannens forslag om en høringsuttalelse om å motsette seg 

opphevelse av forskrift om kommunens. 
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Fylkesmannens tilsynsrapporter etter tilsyn ved to skoler  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Fylkesmannens tilsynsrapporter om elevens rett til et godt psykososialt skolemiljø tas til 

etterretning. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Fylkesmannens tilsynsrapporter om elevens rett til et godt psykososialt skolemiljø tas til 

etterretning. 
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Status godkjenning av skoler og barnehager pr. 01.02.17  

 

Vedtak: 

 

Status om godkjenning av skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler tas til orientering.  

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braatens (Sp) fremmet følgende forslag til tillegg, p.v.a. Sv, MDG og Sp: 

«Ved fremtidig rapportering av status på skoler bør usikrede skoleveier være et element.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

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

vedtatt. 

 

Kommunestyre samlet seg om følgende vedtak: 

Rådmannen fremmer Anders Braatens forslag p.v.a. Sv, MDG og Sp som egen sak. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Status om godkjenning av skoler og barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler tas til orientering.  
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1415-3  Arkiv: H00 &29  

 

Sak: 32/17 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon -  Ole Johan Andersen (FrP)  - Helse & omsorg  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordførerens svar på interpellasjon fremsatt av Ole Johan Andersen (FrP) 

Innledning 

Representanten Ole Johan Andersen har i samsvar med reglement for kommunestyret fremsatt 

interpellasjon som besvares av ordfører i Kommunestyrets møte den 6. april 2017, jfr. 

sakslistens nr. 32/17. 

Tema 

Interpellasjon helse og omsorg.  Interpellanten stiller 3 spørsmål. Disse fremgår av saklistens 

nr. 32/17 og gjentas ikke i foreliggende svar. 

 

Ordførerens svar 

Stortinget vedtok 9. juni 2016 endring av Pasient- og brukerrettighetsloven og Helse- og 

omsorgstjenesteloven som innebærer «å tydeliggjøre retten til sykehjemsplass eller opphold i 

sykehjem og tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorg» ifølge innstilling fra 

Helse- og omsorgskomiteen.  

Flertallet i Stortingskomiteen (medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti 

og Venstre) viser til at regjeringen i Prop. 99 l (2015-2016) begrunner lovendringen slik:  

 Det er den enkeltes behov for sykehjemsplass, og ikke kapasiteten der den enkelte bor, 

som skal avgjøre.  

 Kommunen forpliktes sterkere enn i dag til å innfri de pliktene de har overfor den 

enkelte.  

 Krav om umiddelbare vedtak og ventelister gir forutsigbarhet som bruker og pårørende 

og gir også en helhetlig oversikt over hvor mange som venter på sykehjemsplass eller 

heldøgns tjenester i Norge.  

 Gjennom åpenhet om både kriterier for tildeling av plass og ventelister vil kunne se 

hvor behov er størst, noe som igjen vil kunne bidra til at kommunene styrker innsatsen 

der behovene tydeliggjøres.  

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Ordfører viser til interpellasjonens innhold og vil poengtere at interpellantens oppfatning om at 

stortingets vedtak i juni 2016 ble fattet for å sikre at det er faglige kriterier og ikke 

økonomiske vurderinger, «trynefaktor» eller andre tilfeldigheter som legges til grunn for 

tildeling av sykehjemsplasser, må stå for interpellantens egen regning. 

Kommunen igangsatte tidlig arbeidet med den kommunale forskriften, og har samarbeidet med 

andre nærliggende kommuner i dette arbeidet. Framdriften har vært overvåket av 

Fylkesmannen for å sikre at kommunene er klare til 1. juli 2017 da de resterende 

lovendringene da trer i kraft. 

Forskriften har vært oppe til høring i Eldrerådet 20. mars og i Rådet for funksjonshemmede 

21. mars, med likelydende anbefaling: 

Kommunestyret anbefales å vedta «Forskrift for Ringerike kommune til lovendringen om rett 

til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, - 

kriterier og ventelister». 

Saken vil da bli lagt fram for Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 9. mai, 

Formannskapet 23. mai og Kommunestyret 1. juni, en måned før forskriften trer i kraft. Jurist 

fra Tildelingskontoret vil være tilstede ved samtlige behandlinger for å kunne svare på 

eventuelle spørsmål. 

Ordfører registrerer at Ringerike allerede har definert sine plasser som kort og langtidsplasser, 

og allerede opererer med ventelister. Kommunen trenger nå å utarbeide praksis for 

ventelistevedtak, og ha system for oppfølgning av disse. Dette arbeidet er opplyst og være i 

gang. Ellers er dagens praksis så godt som i tråd med forslag til forskrift. 

Når det gjelder interpellantens spørsmål om forskriftene også bør inneholde retten til felles rom 

for ektefeller/samboere når dette er ønskelig og praktisk mulig, vil ikke ordfører ha noen 

mening om dette på nåværende tidspunkt. Dette vil bl.a. måtte sees i sammenheng med om 

begge parter er omsorgstrengende, og således fyller kriteriene for tildeling av plass, og det 

faktum at kommunestyret tidligere har vedtatt at institusjonsomsorgen skal baseres på enerom. 

Ordfører finner det også riktig å minne om at forskriften omfatter både sykehjemsplass og 

plass i omsorgsbolig, og at slikt alternativ kanskje bør vurderes i forhold til ektepar/samboere. 

Ordfører regner med at interpellanten tar opp eventuelle endrings-forslag under den nevnte 

politiske prosess og realitetsbehandling i mai /juni. 

 

Ringerike 6. april 2017 

Kjell B Hansen 

ordfører 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1400-3  Arkiv: X06 &00  

 

Sak: 33/17 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon - Tor Bøhn (FrP) - Vi trenger et lokalt tiggerforbud også i 

Ringerike kommune  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
ORDFØRERENS SVAR PÅ INTERPELLASJON FREMSATT AV TOR BØHN (FrP) 

 

Innledning 

Representanten Tor Bøhn (FrP) har i samsvar med reglement for kommunestyret fremsatt 

interpellasjon som besvares av ordfører i Kommunestyrets møte den 6. april 2017, jfr. 

sakslistens nr. 33/17. 

Tema 

Vi trenger et lokalt tiggerforbud også i Ringerike kommune. 

 

Ordførerens svar 

 

Interpellantens spørsmål til ordføreren: Vil det fra ordføreren sin side bli tatt noe initiativ til at 

vi her i Ringerike kommune kan få innført et lokalt tiggerforbud? 

 

Ordføreren har i Politirådet den 31. mars 2017 tatt opp det aktuelle spørsmålet og i den 

forbindelse reist spørsmål om det ut fra den faktiske sitasjonen er behov for ett tigger forbud i 

Ringerike kommune, herunder i så fall hvorfor. Videre har ordfører drøftet spørsmålet ut fra 

folkerettslig og lovmessige perspektiv med kommuneadvokaten. 

 

I Politirådet fremkom det klart og tydelige fra politiledelsen at de ikke anser at det foreligger 

behov og at det ikke ansees og foreligge en samfunnsmessig og ordensmessig vanskelig 

situasjon som følge av denne aktiviteten. Det ble orientert om at Politiet har god oversikt og 

kontroll. Oppstår ordensforstyrelser løses dette på ordinær måte.  Videre ble det vist til at det 

faktisk er god dialog mellom tiggere, Politiet, næringsliv og kommunen. 

 

Ordførerens dialog med kommuneadvokaten bekrefter at det er lovhjemmel for kommunene til 

og innføre forbud, men forbud gis ikke med mindre lokale myndigheter mener at det er behov 

for det. For ordens skyld vedlegges kommuneadvokatens kommentarer hva gjelder det folke- 

og lovmessige.   

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Ordførerens konklusjon    

Ordføreren har vært i kontakt med politiet vedrørende tigging i kommunen. Politiet opplyser 

at dette per i dag er uproblematisk. Å innføre et forbud mot tigging i en slik situasjon vil kunne 

være i strid med EMK art. 10 da forbudet ikke er nødvendig for å bekjempe ordensproblemer.  

 

Ordføreren vil i samråd med administrasjon og Politiet uansett følge utviklingen nøye og 

dersom det skulle oppstå et behov for å bekjempe ordensproblemer, kriminalitet eller at 

tigging skaper utrygghet i befolkningen har kommunen mulighet for å innføre et forbud.     

 

Følgelig er det i situasjonen uaktuelt for ordføreren og ta initiativ med sikte på innføring av 

lokalt tiggerforbud.  

  

Ringerike 6. april 2017 

 

Kjell B Hansen 

 

 

 

Vedlegg til ordførerens svar på interpellasjon fra Tor Bøhn om tiggerforbud. 

 

Det følger av politiloven (lov av 4. august 1995 nr. 53) § 14 første ledd nr. 8:  

 

«I vedtekter som fastsettes av kommunen og godkjennes av departementet eller den instans 

departementet fastsetter, kan det gis bestemmelser 

 

om forbud mot eller nærmere vilkår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. Det kan 

fastsettes at den som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd». 

 

I forarbeidene til bestemmelsen ble det fremhevet som en viktig del av det lokale selvstyre at 

kommunene ble gitt adgang til både å stanse og regulere tigging dersom virksomheten får et 

for stort omfang, bringer med seg uorden og kriminalitet eller skaper utrygghet i befolkningen. 

 

Forarbeidene tok også opp spørsmålet om et slikt forbud kunne være i strid med 

menneskerettskonvensjon (EMK) og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP). 

EMK og SP er gjort til norsk lov gjennom menneskerettsloven. 

 

Det ble særlig vist til EMK artikkel 10 som beskytter retten til ytringsfrihet og som favner vidt. 

Den dekker både å meddele opplysninger eller tanker ved hjelp av talte eller skrevne ord og 

ved hjelp av nonverbale handlinger, og formidling av både faktiske opplysninger og 

vurderinger. 

 

Med det vide nedslagsfeltet EMK artikkel 10 er gitt i EMDs praksis kan det argumenteres for 

at det å be forbipasserende om penger eller annen hjelp trolig også vil være omfattet, selv om 

det kan sies å være i randsonen for den type ytringer som er beskyttet av bestemmelsen. Med 

det vide ytringsbegrep som EMD har lagt til grunn, må i så fall også enhver form for tigging 

anses som en ytring, enten det skjer verbalt, skriftlig eller gjennom kroppsspråk.  
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Dersom det legges til grunn at tigging er omfattet av EMK artikkel 10 nr. 1, må det vurderes 

om et forbud mot tigging likevel vil være tillatt etter EMK artikkel 10 nr. 2, som tillater 

inngrep i ytringsfriheten som er foreskrevet ved lov, har et særlig formål og er nødvendige i et 

demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, territoriale integritet eller 

offentlige trygghet, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, 

for å verne andres omdømme eller rettigheter, for å forebygge at fortrolige opplysninger blir 

røpet, eller for å bevare domstolenes autoritet og upartiskhet. 

 

Kommunens hjemmel til å gi et generelt tiggeforbud vil være egnet til å oppnå formålet om å 

bekjempe de ordensproblemer som er oppstått som følge av den stadig økende tilstrømmingen 

av tiggere og sikre innbyggernes behov for trygghet i hverdagen. Hensynet til å unngå at folk 

utsettes for aggressiv eller pågående oppførsel på gaten, må anses å utgjøre en relevant og 

tilstrekkelig begrunnelse for et slikt forbud. Mindre vidtgående forbud knyttet for eksempel til 

geografiske eller tidsmessig begrensinger vil ikke alltid være tilstrekkelig. En lovhjemmel til å 

gi forbud lokalt sikrer fleksibilitet og at forbud ikke gis med mindre lokale myndigheter 

oppfatter at det er behov for det.  

 

Det følger av forarbeidene at lovgiver vurderte at en lovhjemmel for kommunene til å vedta 

forbud mot tigging var tilstrekkelig begrunnet i hensynet til å hindre uorden og kriminalitet og 

dermed tillatt etter EMK artikkel 10 nr. 2. 

 

Lovgiver konkluderte med at et forbud mot tigging ikke ville være i strid med EMK art 10 

forutsatt at et forbud ikke ble gitt med mindre lokale myndigheter oppfatter at det er behov 

for dette. Dette betyr at kommunen først kan innføre et forbud dersom det er nødvendig for 

bekjempe de ordensproblemer som er oppstått som følge av den stadig økende tilstrømmingen 

av tiggere og sikre innbyggernes behov for trygghet i hverdagen. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1398-3  Arkiv: A20 &29  

 

Sak: 34/17 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon - Hans-Petter Aasen (Sp) - Situasjonen i grunnskolene på 

Ringerike  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordførerens svar på interpellasjon fremsatt av Hans-Petter Aasen (SP) 

 

Innledning 

Representanten Hans-Petter Aasen (SP) har i samsvar med reglement for kommunestyret 

fremsatt interpellasjon som besvares av ordfører i Kommunestyrets møte den 6. april 2017, jfr. 

sakslistens nr. 34/17. 

 

Tema 

Situasjonen i grunnskolene på Ringerike. Interpellanten stiller 6 konkrete spørsmål som 

besvares i det følgende. 

 

Ordførerens svar  

Det er svært viktig at skolene i kommunen har god kvalitet og at elevene har godt 

læringsutbytte. Dette er gjennomgående og vesentlige målsettinger både i kommuneplanen og 

kommunens handlingsprogram. Kommunestyret har vedtatt dette. 

 

Kommunestyret informeres og følger med på resultatene i skolen gjennom tertialrapporter, 

årsmelding, den årlige tilstandsrapport for grunnskolen og gjennom politisk oppnevnte 

medlemmer i skolenes samarbeidsutvalg.  Hovedutvalget for oppvekst og kultur informeres 

jevnlig om kvalitet og resultater. Dette i samsvar med Kommunestyrets forventinger.   

 

Så til spørsmålene: 

 

1.  Hvordan har utviklingen av antallet elever som mottar spesialundervisning vært de siste 5 

årene i Ringerike kommune? 

 

 Andel elever med enkeltvedtak, totalt 

 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Hele landet 8,6 8,3 8,0 7,9 7,8 

Ringerike 11,5 11,0 8,7 7,0 7,5 

 

Etter tre år med nedgang i antall elever som får spesialundervisning, har antallet økt noe det 

siste året. Andelen av elever som mottar spesialundervisning på Ringerike er dette skoleåret på 

7,5 %, noe som er nær landsgjennomsnittet.   



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

2.  Har det i skoleåret 2016/2017 forekommet at det ikke har satt inn vikar i undervisningen 

ved sykefravær?  

 

Hovedregel er at elevene skal ha en lærer i alle timer. Ved sykefravær ordnes dette ved at det 

settes inn vikar eller ved at grupper eller klasser slås sammen. Ordfører kjenner ikke til at 

elever har vært uten lærer i undervisningstimene dette skoleåret. 
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3.  Ved hvor mange tilfeller i 2016 ble det benyttet ufaglærte vikarer? 

 

Høsten 2016 hadde 95 % av undervisningspersonalet godkjent utdanning. Det betyr at 5 % av 

personalet mangler noe for å få godkjent utdanning, og jobbet i korte eller lengre vikariater og 

i engasjement. Når det ved fravær settes inn vikarer, kan disse være utdannet lærere, eller 

vikarer som ikke har godkjent utdanning.  Jo lengre fraværet er, jo høyere krav settes til 

kompetanse hos vikaren. 

4. Kan ordfører angi hva normal gruppestørrelse i praktisk-estetiske fag er? 

 

Gruppestørrelse i praktisk-estetiske fag varierer mye i skolene.  Det samme gjelder 

klassestørrelse. Mange av klassene er relativt små, 2 av 3 av klasser på barnetrinnet har under 

20 elever. Som oftest er klassen den ytre ramme også i de praktisk-estetiske fagene. 

 

I kroppsøving er det vanlig å undervise samlet klasse. I musikk og kunst og håndverk, 

undervises det i hovedsak også i samlet klasse. På en del av skolene, særlig de med de største 

klassene, deles elevene i noe mindre grupper eller det settes inn ekstra voksenressurser i 

perioder eller hele året.  I faget mat og helse, er det til vanlig ikke grupper over 16 -17. 

 

Det er altså stor variasjon, og voksentettheten styrkes eller elevene deles i mindre grupper ut 

fra hvilke læreplanmål og emner det undervises. I musikk for eksempel, undervises mange 

emner i samlet klasse, men det settes inn ekstra ressurser så gruppene blir mindre i noen 

perioder med for eksempel instrumentalopplæring.  Slik kan det også være i kunst og 

håndverk. Så normal gruppestørrelse i praktisk-estetiske fag varierer ut elevtall på 

klassetrinnet, fag og emne som undervises. 

 

5. Er ordfører av den oppfatning at gruppestørrelsen i praktisk-estetiske fag er slik at man 

klarer å gjennomføre praktisk undervisning? 

 

Praktisk og variert undervisning er en målsetting i alle skolens fag. Mange praktiske oppgaver 

og arbeidsmåter kan tilrettelegges for samlet klasse, men for en del emner i blant annet i 

musikk og mat og helse og er det en klar fordel at ikke det blir for store grupper.  

 

Skolene planlegger og disponerer ressursene sine på best mulig måte ut fra dette. Ordfører har 

merket seg at ressurssituasjonen oppleves krevende.  Flere sektorer, også skolene, ønsker seg 

større rammer.  Dette er ordfører klar over, og det er viktig at kommunen i gjennom årlig 

budsjettprosess og budsjettvedtak fordeler kommunens ramme på best mulig måte til gagn for 

alle kommunens innbyggere.  
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6. Vil ordfører ta initiativ til at det gjennomføres en høring i medhold av kommunestyrets 

reglement § 6.2 hvor både lærerorganisasjoner, FAU og elever gis anledning til å beskrive 

situasjonen og utfordringene? 

De folkevalgte organene behandler saker i kommunestyret og i hovedutvalg.  De mottar 

informasjon og følger opp skolene gjennom budsjettprosessen og i høringsuttalelser, i tillegg til 

de årlige saker og rapporter som er nevnt i innledningen.  

 

Ordfører vurderer i utgangspunktet dette som tilstrekkelig, men avviser ikke høring som et 

nyttig supplement og vil derfor anmode admininstrasjonen om å utarbeide konkret forslag til 

hvordan dette best kan gjennomføres.  Forslaget anmodes da fremlagt i forbindelse med 

Formannskapets strategisamling før ferien 2017 med sikte på innarbeidelse i selve 

budsjettprosessen.   

Ringerike 6. april 2017 

Kjell B. Hansen 

ordfører 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1413-3  Arkiv: K20 &29  

 

Sak: 35/17 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon - Knut Arild Melbøe (MDG) Markering av  Earth Hour 

og Earth Day i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordførerens svar på interpellasjon fremsatt av Knut Arild Melbøe (MDG)  

 

Innledning 

Representanten Knut Arild Melbøe (MDG) har i samsvar med reglement for kommunestyret 

fremsatt interpellasjon, som besvares av ordfører i Kommunestyrets møte den 6 april 2017, jfr. 

sakslistens nr. 35/17. 

 

Tema 

Markering av Earth Hour og Earth Day i Ringerike kommune. I den forbindelse fremsetter 

interpellanten to forslag til vedtak. 

 

Ordførerens svar  

Ordfører er enig med interpellanten om at Ringerike kommune bør sette Earth Hour og Earth 

Day sterkere på dagsorden. Videre vil ordfører anbefale kommunestyret om å slutte seg til 

interpellantens 2 forslag med tanke på fremtidige markeringer. Ordfører viser til at årets Earth 

hour 2017 ble avholdt 25. mars, mens Earth day gjelder 22 april. Med henvisning til tid 

herunder påskeavvikling er et mer omfattende opplegg 22 april krevende, men kommunen kan 

bistå frivillige med informasjon og opplysning. 

 

Kommunestyret bør gi Rådmannen, med utgangspunkt i det nevnte, oppgaven og etablere 

fremtidige opplegg/samarbeid for avholdelse av både Jorden time og Jorden dag gjeldende fra 

og med 2018.  Kommunalsjef og kommunikasjonssjef bør kunne bidra i dette, som også 

omfatter mulig opplegg for Jordens dag 22 april 2017.   

 

Ringerike 6. april 2017 

Kjell B. Hansen 

ordfører 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/4067-7  Arkiv: 205  

 

Sak: 43/17 

 

Saksprotokoll - Rabattsystem for rv 7 Sokna - Ørgenvika  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 

1) Ringerike kommunestyre slutter seg til at ny takst- og rabattordning innføres for rv. 7 Sokna – 

Ørgenvika. 

 
2) Det innføres en rabatt på 20 % for kjøretøy i takstgruppe 1 som er utstyrt med elektronisk brikke. 

Det gis ikke rabatter for kjøretøy i takstgruppe 2. 

 
3) Takstene settes til (2014-kroneverdi): 

 Kr 78,25 for takstgruppe 1 

 Kr 157,96 for takstgruppe 2 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 06.04.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/6422-7  Arkiv: L12  

 

Sak: 44/17 

 

Saksprotokoll - Refusjon Nerbytunet Foreløpig godkjenning av plan for utførelse 

Ringkollveien/Bånntjernveien 

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Etter plan- og bygningsloven §18-8 godkjennes planene for utførelse, kostnadsoverslag og 

forslag til fordeling med endring av beregnet totalbeløp for refusjon. Totalbeløpet som 

godkjennes for refusjonssaken er kr 3 880 366. Andel i refusjonssaken samt refusjonspliktig 

beløp fremkommer av vedlegg 1: «Godkjent fordeling av refusjonsandeler og kostnader» 

datert 24.03.2017. 

 

Rådmannen utfører varsling om vedtak av godkjenning av forslag til refusjon til 

refusjonspliktige. Saken fremmes for endelig vedtak om fastsettelse av refusjon i 

kommunestyret når refusjonsberettigede tiltak er gjennomført og regnskap for disse er 

innsendt og gjennomgått av kommunen. 

 

Rådmannen igangsetter evaluering av arbeidet med refusjonssaken med hensikt å fremme 

politisk sak med anbefaling om håndtering av refusjonssaker. Saken tar sikte på å avklare 

følgende forhold: 

Anbefaling av organisering og plassering av ansvar på avdeling for saksfremstilling og 

vurdering av refusjonssaker. 

Anbefaling om delegering av myndighet til vedtak i refusjonssaker. 

Anbefaling om beregning av gebyr ved saksbehandling av refusjonssaker. 
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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