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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Klækken Hotell/Kommunestyresalen     

Møtedato: 01.06.2017 Tid: 09:00 – 20:05 

TEMAMØTE/DAGSORDEN:  

09:00 – Klækken Hotell, møtesal Norefjell.  

09:00 - Velkommen v/ordfører.  

09:05 – Innledning og presentasjon av dagen v/rådmann.  

09:15 – Hva er et planprogram og hvor er vi i 

planprosessen v/Grethe Tollefsen.  

09:35 – Presentasjon av planprogrammet for 

områderegulering Hønefoss v/ Asplan Viak.  

10:15 – Pause.  

10:30 - 12:00 – Workshop, kommunestyret deles i 7 

grupper.  

10:30 – 11:15 – Tema 1. Målsettinger. Innledning v/ 

Linda Nethus. Gruppearbeid.  

11:15 – 12:00 – Tema 2. Medvirkning. Innledning v/ ikke 

avklart. Gruppearbeid.  

12:00 – 12:45 – Lunsj.  

12:45 – 13:45 – Tema 3. Trafikk, gange og sykkel, 

kollektiv. Knutepunktutvikling. Innledning v/ Gro Solberg 

(BFK).  

13:45 – 14:45 – Tema 4. Planavgrensning. Innledning v/ 

Ole Einar Gulbrandsen. Gruppearbeid.  

14:45 – 14:55 – Hvilke rolle skal BFK ha i planarbeidet? 

V/ Hilde Reine/Terje Lønnseth.  

14:55 - Avslutning v/ordfører.  

16:00 – Ordinær saksliste Rådhuset.  

16:00 – 16:30 – Orientering - Menova v/Magne Enger og 

Finn Moholdt.  

17:00 – 17:30 – Middag.  

17:30 – Saksliste 
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Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall   Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Medlem Anne Helene Sandum   

Medlem Arnfinn Baksvær FO  

Medlem Kirsten Orebråten   

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 FO  

Medlem Håkon Kvissel Ohren FO  

Medlem Signe Maurtvedt   

Medlem Erna Skaugerud   

Nestleder Dag Erik Henaug   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Inger Synnøve Kammerud FD  

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Jan Frantzen   

Medlem Lise Bye Jøntvedt FO  

Medlem Tor Stein-Andersen 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   

Medlem Richard Baksvær FO  

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Anne Mari W. Ottesen   

Medlem Anders Braaten   

Medlem Axel Sjøberg FO  

Medlem Parviz Salimi   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Knut Arild Melbøe   

Varamedlem Dag Haakon Henriksen   

Varamedlem Ulf Magnussen  Richard Baksvær 

Varamedlem Magnus Bratli Holte FO  

Varamedlem Ana Gladys Cospin Soberanis  Axel Sjøberg 
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Varamedlem Bente Louise Aabel  Magnus Bratli Holte 

Varamedlem Asbjørn Skille  Marit Hollerud 

Varamedlem Ivar Eskestrand  Lise Bye Jøntvedt 

Varamedlem Viera Rozmara-Frydenlund  Tor Stein-Andersen 

Varamedlem Ahmad Mahmoudi  Arnfinn Baksvær 

Varamedlem Eli Johanne Ruud  Ståle Skjønhaug 

Varamedlem Åge Andersen  Ragnhild Lilleeng 

Varamedlem Reidar Sollie  Nora Sande 

Varamedlem Runhild Vestby  Håkon Kvissel Ohren 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann, Tore Isaksen. Kommunalsjefene, Trude Bredal Steinmo, 

Marianne Mortensen, Magnar Ågotnes, Christine Myhre Bråthen og 

Gyrid Løvli. 

 

 

Merknader   

Behandlede saker Fra og med sak 60/17 

til og med sak  67/17 

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

satt med følgende til sakslisten:  

Tor Bøhn (FrP) fremmet forslag om kommunalt tiggerforbud som sak til Kommunestyret. 

Forslaget oppnådde 5 stemmer og falt. 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Magnus Herstad  Kjell B. Hansen  Kirsten Orebråten 

 

 

 

Møtesekretær 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

60/17 17/2039   

 1. Tertialrapport - april 2017  

 

 

61/17 17/1066   

 Rehabilitering av kommunale kjørebruer - finansiering.  

 

 

62/17 17/2035   

 Oppfølging Verbalforslag 2016 og 2017  

 

 

63/17 17/1956   

 Vurdering av tidligere vedtak om utsettelse med betaling av anleggsbidrag 

og tilkoblingsavgifter  

 

 

64/17 15/1534   

 Innpill til Ringeriksbane E16 prosessen  

 

 

65/17 17/1830   

 Kulturplan  

 

 

66/17 17/1634   

 Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgns tjenester  

 

 

67/17 17/2108   

 Orientering om kommunens arbeid med forebygging av sosial dumping  
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3/17 17/2290   

 Grunngitt spørsmål fra Knut Arild Melbøe (MDG) - Dumping av avfall i 

naturen  

 

 

4/17 17/2296   

 Grunngitt spørsmål fra Hans-Petter Aasen (SP) -  

Produksjonsdyrveterinærdekning i Ringerike kommune  

 

 

5/17 17/2321   

 Grunngitt spørsmål fra Anne Mari Ottesen (SP) - Tilkoblingsavgift for 

kommunalt vann/avløp i Åsa Om tilkoblingsavgift for kommunalt 

vann/avløp i Åsa 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

60/17   

1. Tertialrapport - april 2017  

 

Vedtak: 

 

1. 1. tertialrapport – april 2017 tas til orientering 

2. Følgende budsjettendringer foretas i DRIFTSbudsjettet 2017: 

a. Kulturtjenesten øker sin ramme med 2.400.000 kr grunnet tilskudd til 

idrettsanlegg på Tyristrand.  

b. Kulturtjenesten øker sin ramme med 162.000 kr til «Korps i skole» i regi av 

kulturskolen.  

c. Rammeområdet Avsetninger, overføringer får økt sin ramme med 583.000 kr 

som følge av tilskudd til Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv. 

d. Rammeområdet Avsetninger, overføringer får økt sin ramme med 60.000 kr 

som følge av tilskudd til Samarbeidsalliansen Osloregionen.  

e. Samfunn øker sin ramme med 567.500 kr til kartlegging av kvikkleiresone 

Støaveien. 

f. Rammeområde helse og omsorg øker sin ramme med 1.523.000 kr til drift i 

prosjekt Velferdsteknologi 

g. Punkene a-f dekkes inn ved at årets avsetning til disposisjonsfond reduseres 

med 5.295.500 kr fra 40.000.000 kr til 34.704.500 kr. 

h. Grunnet administrative organisasjonsendringer økes rammen til Helse og 

omsorg med 1.225.000. Samfunn reduserer sin ramme med 638.000 kr og 

Grunnskole reduserer sin ramme med 587.000 kr 

3. Følgende budsjettendringer foretas i INVESTERINGSbudsjettet 2017: 

a. Prosjekt 0710 Helse- Pilotprosjekt velferdsteknologi tilføres 3.115.000 kr. 

Inndekning gjøres ved bruk av ubrukte lånemidler innenfor årets låneopptak. 

Korrigeres slik: 

091000.690000.870.0001 kredit kr 3 115 000 

023000.654000.253.0710 debet kr 3 115 000 

b. Prosjekt 10003 Sokna skole justeres ned med 2.000.000 kr. Bruk av lån 

nedjusteres tilsvarende. Korrigeres slik:  

091000.690000.870.0001 debet kr 2 000 000 

023000.657000.222.10003 kredit kr 2 000 000 

c. Prosjekt 19401 VPI – Utskifting 2100 gatelyspunkter har et merforbruk fra 

2016. Inndekning gjøres ved bruk av ubrukte lånemidler. Korrigeres slik: 

023000.654000.332.19401 debet kr 1 838 426 

091000.690000.870.0001 kredit kr 1 838 426 

d. Prosjekt 19101 Utskifting avløpsledninger 2017 tilføres 1.200.000 kr som 

dekkes av ubrukte lånemidler fra prosjekt 19100 Utskifting avløpsledninger 

2016. Korrigeres slik: 

023000.651100.353.19101 debet kr 1 200 000 

091000.690000.870.0001 kredit kr 1 200 000 
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e. Det foretas en omdisponering på 10.000.000 kr fra overordnet prosjekt 19300 

Kommunale veier, gatelys, park og idrett til eget prosjekt 14013 Forsterking 

Hen – Skårflogan. Korrigeres slik: 

023000.657000.332.14013 debet kr 10 000 000 

023000.654000.332.19300 kredit kr 10 000 000 

f. Budsjettert bruk av lånemidler i investeringsbudsjettet 2017 nedjusteres med 

121.800.000 kr som følge av endret betalingsplan. Korrigeres slik: 

091000.690000.870.0001 debet kr 121 800 000 (redusert bruk av lån) 

023000.657000.222.10004 kredit 25 000 000 (Ny Hønefoss barneskole syd) 

023000.657000.265.10006 kredit 16 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter nye 

omsorgsboliger) 

023000.657000.265.10007 kredit 5 400 000 (Omsorgsboliger foreldrekonsept) 

023000.657000.265.10008 kredit 2 300 000 (Hov allé omsorgsboliger) 

023000.657000.241.10015 kredit kr 5 300 000 (Ny legevakt) 

023000.651000.340.15006 kredit kr 35 000 000 (Ringerike vannverk) 

023000.651000.345.15008 kredit kr 10 000 000 (Overføringsledninger Åsa - 

Monserud) 

023000.651000.353.15008 kredit kr 12 000 000 (Overføringsledninger Åsa - 

Monserud) 

023000.651000.353.15014 kredit kr 1 800 000 (Sanering Nes i Ådal etappe 2) 

023000.651000.350.15037 kredit kr 5 000 000 (Styresystem Nes RA og 

Monserud RA) 

023000.651000.353.15038 kredit kr 4 000 000 (Overvannskulvert Storjordet – 

St.Hanshaugen) 

4. Det overføres 949.783 kr fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet for å dekke 

investeringskostnader i forbindelse med flyktningkontor og migrasjons-/ 

smittevernkontor i Storgt 11-13. Beløpet dekkes ved å redusere årets budsjetterte 

avsetning til disposisjonsfond i driftsbudsjettet.  

Regnskapsføres slik: 

157000.941000.880 debet 949.783 kr 

097000.690000.880.0001 kredit 949 783 kr 

Budsjettkorrigeres slik: 

157000.941000.880 debet 949.783 kr (driftsbudsjettet) 

154000.951000.880 kredit 949.783 kr (driftsbudsjettet) 

097000.690000.880.0001 kredit kr 949 783 (investeringsbudsjettet) 

023000.656000.242.0112 debet kr 239 301 (investeringsbudsjettet) 

020000.656000.233.0126 debet kr 710 482 (investeringsbudsjettet) 

 

 

 

 



  

Side 8 av 24 

 

Behandling: 

 

Hans-Petter Aasen (SP) fremmet følgende forslag: 

«Nytt pkt 2i:  

Det innføres forsøksordning med 2 timers gratis parkering på alle kommunale 

parkeringsplasser. Ordningen trer i kraft 01.07.17, og evalueres i samarbeid med 

handelsstanden før endelig behandling av årsbudsjett for 2018. Det avsettes 1 650 000,-. Dette 

dekkes inn gjennom årets avsetning til disposisjonsfond reduseres tilsvarende». 

«Nytt pkt 2j: 

Punktvis Rammeområde oppvekst økes med kr 3 mill. Økt ramme brukes til å øke 

lærertettheten for skoleåret 2017-2017. Rammeøkningen dekkes gjennom at årets avsetning til 

disposisjonsfond reduseres tilsvarende». 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

Formannskapets innstilling til pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 

Aasens (SP) forslag til nytt pkt. 2i oppnådde 13 stemmer og falt. 

Aasens (SP) forslag til nytt pkt. 2j oppnådde 8 stemmer og falt. 

Formannskapets innstilling til pkt. 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

1. 1. tertialrapport – april 2017 tas til orientering 

2. Følgende budsjettendringer foretas i DRIFTSbudsjettet 2017: 

a. Kulturtjenesten øker sin ramme med 2.400.000 kr grunnet tilskudd til 

idrettsanlegg på Tyristrand.  

b. Kulturtjenesten øker sin ramme med 162.000 kr til «Korps i skole» i regi av 

kulturskolen.  

c. Rammeområdet Avsetninger, overføringer får økt sin ramme med 583.000 kr 

som følge av tilskudd til Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv. 

d. Rammeområdet Avsetninger, overføringer får økt sin ramme med 60.000 kr 

som følge av tilskudd til Samarbeidsalliansen Osloregionen.  

e. Samfunn øker sin ramme med 567.500 kr til kartlegging av kvikkleiresone 

Støaveien. 

f. Rammeområde helse og omsorg øker sin ramme med 1.523.000 kr til drift i 

prosjekt Velferdsteknologi 

g. Punkene a-f dekkes inn ved at årets avsetning til disposisjonsfond reduseres 

med 5.295.500 kr fra 40.000.000 kr til 34.704.500 kr. 

h. Grunnet administrative organisasjonsendringer økes rammen til Helse og 

omsorg med 1.225.000. Samfunn reduserer sin ramme med 638.000 kr og 

Grunnskole reduserer sin ramme med 587.000 kr 

3. Følgende budsjettendringer foretas i INVESTERINGSbudsjettet 2017: 

a. Prosjekt 0710 Helse- Pilotprosjekt velferdsteknologi tilføres 3.115.000 kr. 

Inndekning gjøres ved bruk av ubrukte lånemidler innenfor årets låneopptak. 

Korrigeres slik: 

091000.690000.870.0001 kredit kr 3 115 000 

023000.654000.253.0710 debet kr 3 115 000 

b. Prosjekt 10003 Sokna skole justeres ned med 2.000.000 kr. Bruk av lån 

nedjusteres tilsvarende. Korrigeres slik:  
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091000.690000.870.0001 debet kr 2 000 000 

023000.657000.222.10003 kredit kr 2 000 000 

c. Prosjekt 19401 VPI – Utskifting 2100 gatelyspunkter har et merforbruk fra 

2016. Inndekning gjøres ved bruk av ubrukte lånemidler. Korrigeres slik: 

023000.654000.332.19401 debet kr 1 838 426 

091000.690000.870.0001 kredit kr 1 838 426 

d. Prosjekt 19101 Utskifting avløpsledninger 2017 tilføres 1.200.000 kr som 

dekkes av ubrukte lånemidler fra prosjekt 19100 Utskifting avløpsledninger 

2016. Korrigeres slik: 

023000.651100.353.19101 debet kr 1 200 000 

091000.690000.870.0001 kredit kr 1 200 000 

e. Det foretas en omdisponering på 10.000.000 kr fra overordnet prosjekt 19300 

Kommunale veier, gatelys, park og idrett til eget prosjekt 14013 Forsterking 

Hen – Skårflogan. Korrigeres slik: 

023000.657000.332.14013 debet kr 10 000 000 

023000.654000.332.19300 kredit kr 10 000 000 

f. Budsjettert bruk av lånemidler i investeringsbudsjettet 2017 nedjusteres med 

121.800.000 kr som følge av endret betalingsplan. Korrigeres slik: 

091000.690000.870.0001 debet kr 121 800 000 (redusert bruk av lån) 

023000.657000.222.10004 kredit 25 000 000 (Ny Hønefoss barneskole syd) 

023000.657000.265.10006 kredit 16 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter nye 

omsorgsboliger) 

023000.657000.265.10007 kredit 5 400 000 (Omsorgsboliger foreldrekonsept) 

023000.657000.265.10008 kredit 2 300 000 (Hov allé omsorgsboliger) 

023000.657000.241.10015 kredit kr 5 300 000 (Ny legevakt) 

023000.651000.340.15006 kredit kr 35 000 000 (Ringerike vannverk) 

023000.651000.345.15008 kredit kr 10 000 000 (Overføringsledninger Åsa - 

Monserud) 

023000.651000.353.15008 kredit kr 12 000 000 (Overføringsledninger Åsa - 

Monserud) 

023000.651000.353.15014 kredit kr 1 800 000 (Sanering Nes i Ådal etappe 2) 

023000.651000.350.15037 kredit kr 5 000 000 (Styresystem Nes RA og 

Monserud RA) 

023000.651000.353.15038 kredit kr 4 000 000 (Overvannskulvert Storjordet – 

St.Hanshaugen) 
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4. Det overføres 949.783 kr fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet for å dekke 

investeringskostnader i forbindelse med flyktningkontor og migrasjons-/ 

smittevernkontor i Storgt 11-13. Beløpet dekkes ved å redusere årets budsjetterte 

avsetning til disposisjonsfond i driftsbudsjettet.  

Regnskapsføres slik: 

157000.941000.880 debet 949.783 kr 

097000.690000.880.0001 kredit 949 783 kr 

Budsjettkorrigeres slik: 

157000.941000.880 debet 949.783 kr (driftsbudsjettet) 

154000.951000.880 kredit 949.783 kr (driftsbudsjettet) 

097000.690000.880.0001 kredit kr 949 783 (investeringsbudsjettet) 

023000.656000.242.0112 debet kr 239 301 (investeringsbudsjettet) 

020000.656000.233.0126 debet kr 710 482 (investeringsbudsjettet) 
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61/17   

Rehabilitering av kommunale kjørebruer - finansiering.  

 

Vedtak: 

 

 Saken tas til orientering. 

 Nødvendige investeringsmidler innarbeides i behandlingen av 1. tertial  2017. 

 Nødvendige investeringsmidler på 4 millioner kr innarbeides i behandlingen av 2. 

tertial 2017. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Korrigerende notat til vedtak fremlagt kommunestyre 01.06.17 følger protokollen. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapet innstilling som er i samsvar med Rådmannens forslag, ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Saken tas til orientering. 

 Nødvendige investeringsmidler innarbeides i behandlingen av 1. tertial  2017. 
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62/17   

Oppfølging Verbalforslag 2016 og 2017  

 

Vedtak: 

 

 

1. Nåværende status og informasjon om verbalforslag 2016 og 2017 tas til orientering. 

2. Rådmannen rapporterer for videre fremdrift i henhold til paragraf 32 i reglement for 

kommunestyre. 

 

 

 

Behandling: 

 

Mons-Ivar Mjelde (AP) fremmet følgende forslag: 

«Oppfølging av verbalforslag 2016 og 2017 

1. Nåværende status og informasjon om verbalforslag 2016 og 2017 tas til orientering. 

2. Rådmannen rapporterer for videre fremdrift i henhold til paragraf 32 i reglement for 

kommunestyre». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Mons-Ivar Mjeldes (AP) forslag til pkt. 1 som er i samsvar med Formannskapets innstilling 

samt Mjeldes (AP) forslag til pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

Status og informasjon om verbalforslag 2016 og 2017 tas til orientering 
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63/17   

Vurdering av tidligere vedtak om utsettelse med betaling av anleggsbidrag og 

tilkoblingsavgifter  

 

Vedtak: 

 

 

1. Vedtak av 20. januar 1992 av Ringerike formansskap om utsettelse med betaling av 

anleggsbidrag og tilkoblingsavgifter – renteberegning/indeksregulering oppheves. 

 

2. Kommunestyret ber om at rådmannen fremmer sak som belyser hvilke 

muligheter/handlingsrom kommunen har for å etablere sosiale ordninger ved innkreving 

av gebyr/tilkoblingsavgift for offentlig vann/kloakk. 

  

 

 

Behandling: 

 

Hans-Petter Aasen (SP) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Alternativt forslag til vedtak: 

1. Saken utsettes. 

2. Kommunestyret ber om at rådmannen fremmer sak som belyser hvilke 

muligheter/handlingsrom kommunen har for å etablere sosiale ordninger ved innkreving 

av gebyr/tilkoblingsavgift for offentlig vann/kloakk». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

Følgende voteringsrekkefølge ble valgt: 

Hans-Petter Aasens (SP) utsettelsesforslag ble først stemt over og oppnådde 9 stemmer og 

falt. 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Aasens (SP) forslag til pkt. 2 som tillegg til rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Avstemming: 

Hans-Petter Aasens (SP) utsettelsesforslag oppnådde 9 stemmer og falt. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedtak av 20. januar 1992 av Ringerike formansskap om utsettelse med betaling av 

anleggsbidrag og tilkoblingsavgifter – renteberegning/indeksregulering oppheves. 
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64/17   

Innpill til Ringeriksbane E16 prosessen  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune ønsker at det legges til rette for en veiforbindelse mellom tiltenkt 

kryss i Styggedalen og stasjonen via storskjæringa. 

2. Det er ønskelig at dette reguleres inn i den statlige planen. 

3. Det bør avsettes tilstrekkelig plass slik at en mulig hensetting på Tolpinrud ikke hindrer 

en veiforbindelse. 

4. Den statlige planen bør ikke hindre en mulig omlegging av eksisterende Askvei. 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (SP) fremmet følgende forslag: 

«Alternativt forslag 

1. Ringerike kommune ber om at hensettingsplass for tog ikke legges på dyrka-mark eller 

i umiddelbar nærhet til boligområder, og ber om at andre alternativer enn Tolpinrud 

benyttes til dette formålet. 

2. Evt nye veiforbindelser til stasjonen må anlegges slik at de ikke kommer i konflikt med 

jordvern. Avbøtende tiltak som kulverter bør søkes benyttet. 

3. Det bes om at dette tas hensyn til ved utarbeidelsen av den statlige planen». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Braatens (SP) forslag ble rådmannens 

forslag vedtatt mot 9 stemmer.  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune ønsker at det legges til rette for en veiforbindelse mellom tiltenkt 

kryss i Styggedalen og stasjonen via storskjæringa. 

2. Det er ønskelig at dette reguleres inn i den statlige planen. 

3. Det bør avsettes tilstrekkelig plass slik at en mulig hensetting på Tolpinrud ikke hindrer 

en veiforbindelse. 

4. Den statlige planen bør ikke hindre en mulig omlegging av eksisterende Askvei. 
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65/17   

Kulturplan  

 

Vedtak: 

 

Kulturplan for Ringerike kommune 2017 - 2025 vedtas. Planen rulleres etter fire år. 

 

Ber om at administrasjonen kan få utarbeidet et tillegg til planen hvor betydningen av Ringerike 

VGS sin rolle for utvikling av lokale aktører innen musikk, dans og drama vektlegges mer. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble fremlagt og enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kulturplan for Ringerike kommune 2017 - 2025 vedtas. Planen rulleres etter fire år. 
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66/17   

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgns tjenester  

 

Vedtak: 

 

1. Vedlagte forslag til forskrift, vedtas som Ringerike kommunes «Forskrift til 

lovendringen om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt 

for heldøgns tjenester, - kriterier og ventelister». 

 

2. Forslag om å oversende saken til innarbeidelse i forbindelse med revisjon av 

tildelingskriterier. «Ektepar/samboere tildeles felles rom der det er hensiktsmessig og 

helsemessig forsvarlig». 

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ole Johan Andersen (FrP) fremmet følgende forslag: 

«Ektepar/samboere tildeles felles rom der det er hensiktsmessig og helsemessig forsvarlig» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

Formannskapets innstilling til pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

Alternativt forslag mellom formannskapets innstilling og Ole Johan Andersens (Frp) forslag til 

pkt. 2 ble formannskapets innstilling vedtatt mot 14 stemmer.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte forslag til forskrift, vedtas som Ringerike kommunes «Forskrift til lovendringen om 

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

kriterier og ventelister». 
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67/17   

Orientering om kommunens arbeid med forebygging av sosial dumping  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

2. Konkret forslag til Ringerike kommunes retningslinjer og handlingsplan mot sosial 

dumping, svart arbeid og arbeidskriminalitet utarbeides og legges frem til politisk 

behandling i kommunestyrets møte 29.06.17, basert på egne vurderinger samt vedtak 

og erfaringer fra andre kommuner og fylkeskommuner, for eksempel Skien kommune, 

Oslo kommune og Telemark fylkeskommune. 

 

 

 

Behandling: 

 

Stein-Roar Eriksen (AP) fremmet forslag p.v.a. AP: 

1. «Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

2. Konkret forslag til Ringerike kommunes retningslinjer og handlingsplan mot sosial 

dumping, svart arbeid og arbeidskriminalitet utarbeides og legges frem til politisk 

behandling i kommunestyrets møte 29.06.17, basert på egne vurderinger samt vedtak 

og erfaringer fra andre kommuner og fylkeskommuner, for eksempel Skien kommune, 

Oslo kommune og Telemark fylkeskommune». 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Stein-Roar Eriksens (AP) forslag p.v.a AP ble vedtatt mot 10 stemmer. 

  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar saken til orientering. 
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3/17   

Grunngitt spørsmål fra Knut Arild Melbøe (MDG) - Dumping av avfall i naturen  

Ordførerens svar til grunngitt spørsmål fra representanten Knut Arild Melbøe 

Emne tilknytningsavgift for kommunalt vann/avløp i Åsa 

 

Innledning 

Det vises til grunngitt spørsmål fra Miljøpartiet de grønne v/Knut Arild Melbøe fremført i tråd 

med reglement for kommunestyret § 9, jfr. bokstav a.  Ordførerens fremlegger sitt svar til 

representanten i Kommunestyrets møte den 1. juni 2017. 

Spørsmål 1 

Hva vil kommunen gjøre for å rydde opp i gamle synder; altså med hensyn til eldre tilfeller av 

dumping? Hvem har ansvaret for at en opprydding skjer? Og har kommunen til hensikt å ta på seg 

en oppgave som antagelig også vil ha en preventiv effekt. 

Svar 

Representanten viser til artikler i lokalavisen om forsøpling flere steder i Ringerike. Saken 

opptar innbyggere, og enkelte peker på prisnivået for levering av hageavfall mm., som en av 

årsakene til den forsøpling som omtales.. 

 

Ordføreren mener det er positivt at det blir satt fokus på utfordringen med forsøpling rundt om 

i Ringerike.  

 

Kommunen er forurensningsmyndighet for oppfølging av forsøplingssaker. Det betyr at man 

har en rekke virkemidler til å sørge for at opprydding blir gjennomført, samt plikt til å føre 

tilsyn. Imidlertid, den ansvarlige for å rydde opp er forurenser selv. Der det ikke er mulighet til 

å vite hvem som har forsøplet, har grunneier ansvaret. 

 

I innlegget til Melbøe vises det til at det i artikkelen til Ringblad 27.mai ikke var kommentar fra 

kommunen. Kommunen ble kontaktet i forbindelse med saken og kommunikasjonsenheten ga 

følgende kommentar:  

https://www.ringblad.no/nyheter/soppel/natur-og-miljo/denne-soppelhaugen-fant-hun-midt-

ute-i-naturen-pa-begnamoen/s/5-45-401540 

 

Av dette fremgår at det på denne tiden av året dukker opp forsøplingssaker og at kommunen 

ikke har kapasitet til å følge opp alle, så derfor prioriteres de sakene som har størst 

miljøkonsekvenser og hvor det er mulig å finne forurenser. For øvrig ble vist til at når 

kommunen mottar saker eller oppdager forsøpling, ser man på omfang, vurderer behov for 

befaring, og avklarer med rett myndighet før eventuell anmeldelse.  

 

Kommunen kan gi pålegg om opprydding (til forurenser eller grunneier) og har mulighet til å gi 

tvangsmulkt dersom pålegget ikke blir oppfylt.  Kommunen har også myndighet til selv og 

gjennomføre oppryddingen og kreve refusjon av kostnadene fra den som har forsøplet. 

 

 

Når det gjelder straff, bøter eller fengsel, er det påtalemyndigheten (politiet og Økokrim) og 

domstolene som har ansvar for å straffeforfølge dette.  
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Til slutt peker ordføreren på at selv om det er ulovlig å forsøple, er det vanskelig å finne 

synderne hvis det ikke er øyenvitner eller sporbar identifikasjon blant søppelet. Det er derfor 

bra om at lokalbefolkningen følger med og melder fra om slik forsøpling.  

 

Spørsmål 2 

Hva kan kommunene gjøre for å hindre nye tilfeller av dumping utover en 

opprydding? Kan kommunene i denne sammenhengen også vurdere bøter for 

syndere, som tas. Gamle dekk på felger er et svært vanlig syn der det dumpes. Er 

det mulig å gjøre ordningen med innlevering av f.eks. bildekk på HRA gratis? Kan 

det tenkes andre justeringer som gjør avfallshåndteringen i kommunen bedre og 

smidigere? 

Svar 

Ordfører viser til at det er POLITIET, og ikke kommunen, som har mulighet til å ilegge bøter. 

For øvrig viser ordfører til kommunens adgang til og kunne gi pålegg om fjerning og i den 

forbindelse også utskrive tvangsmulkt.  

Avgiftene på levering av noen typer avfall: usortert restavfall, trevirke og hageavfall ble økt fra 

01.01.17. 

Det er viktig å understreke at HRA er et Aksjeselskap eid av 5 kommuner i fellesskap. Dette 

innebærer at arbeidet med avfallshåndtering er regulert av selvkostprinsippet, men også at 

selskapet må sørge for at driften skjer på en måte veid opp mot forpliktelser ved drift og anlegg 

av denne type virksomhet. Spesielt usortert restavfall opplyses å være dyrt å håndtere for 

selskapet. 

Man kan ikke se bort fra at økte avgifter kan være en årsak til at enkelte innbyggere heller 

dumper avfall i naturen, og at det brennes mer avfall i hager, med det ubehag og fare det 

medfører. Det er usikkert hvor stor den eventuelle økningen er, da det å dumpe avfall i naturen 

dessverre ikke er noe nytt. 

Viktige tiltak for å forebygge forsøpling er godt holdningsskapende arbeid, gode åpningstider 

på gjenvinningsstasjonene og gode priser på levering av avfall. 

Hvis vi har et økende problem med dumping og brenning av avfall, kan Ringerike kommune ta 

opp avgiftsnivået på et eiermøte i HRA.  Avgiftsnivået bør holdes på et lavt nivå, slik at 

innbyggerne leverer avfallet til gjenvinning og ikke dumper dette i naturen. Det er for øvrig 

god dialog med selskapet om dette med prising og praktisering ved mottak som finnes flere 

steder i de 5 kommunene.  I dag kan man eksempelvis levere bildekk uten felg gratis, mens 

med felg koster det 50kr dekket å levere. 

Til slutt, vil Ordføreren oppfordrer administrasjonen til å drøfte og avklare alternative tiltak 

med de 4 øvrige eierne og med selskapets ledelse med sikte på gode løsninger, 

Ringerike, 1. juni 2017 

Kjell B Hansen 
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4/17   

Grunngitt spørsmål fra Hans-Petter Aasen (SP) -  Produksjonsdyrveterinærdekning i 

Ringerike kommune  

 

 

Ordførerens svar til grunngitt spørsmål fra representanten Hans-Petter Aasen  

Emne:  

Om produksjonsdyrveterinærdekningen i Ringerike kommune 

 
Innledning 

Det vises til grunngitt spørsmål fra Senterpartiet v/Hans-Petter Aasen fremført i tråd med 

reglement for kommunestyret § 9, jfr. bokstav a.  Ordførerens svar fremlegger sitt svar til 

representanten i Kommunestyrets møte den 1. juni 2017. 

Spørsmål 1  

 

Medfører det riktighet at kommunen ikke har veterinær på dagtid fra 01.06.17? 

Svar 

 

Ja, det er ingen veterinær som kjører produksjonsdyrpraksis i Ringerike og Hole på hverdager 

kl. 8-16 i Ringerike fra 1. juni 2017.  

 

Veterinærene i området (Ringerike, Hole, Modum, Hadeland og Nedre Hallingdal) og 

veterinærene i vaktordningen er tilbudt kr 1000,- per dag i kompensasjon for å kjøre 

produksjonsdyrpraksis i overgangsfasen frem til en fast veterinær er på plass.  

 

I april og mai har veterinærer i området delt på dagene, men fra juni er det ingen som har sagt 

seg villig til å ta på seg noen dager. 

 

Til orientering så er det en kommunal vaktordning for veterinærtjenester utenom ordinære 

arbeidstider på hverdager og i helgene, dvs. for tidsrommet mellom kl. 16.00-08.00.  

 

Spørsmål 2 

 

Hvis nei, mener ordfører at det er en tilfredsstillende ordning? 

Svar 

 

Det er langt fra tilfredsstillende uten produksjonsdyreveterinær tilgjengelig på dagtid. 

 

Ordfører har fått opplyst at det er mange veterinærer i området, men at det er vanskelig å få de 

til å arbeide med produksjonsdyr - da hest og smådyr gir et bedre inntektsgrunnlag. 

Kommunen har brukt mye tid på å få løst situasjonen da vi i april ble gjort kjent med at 

tidligere veterinær ikke lenger ville praktisere.  

 

Kommunen har, frem til nå, ikke hatt noen aktiv rolle i å sikre tilgangen på veterinærtjenester 

for produksjonsdyr.  Etterspørsel og grunnlaget har så langt gjort det mulig med tilgjengelig 

veterinær, som har tatt over når andre har avvikla sin praksis. Imidlertid ser kommunen nå at 

nedgangen i produksjonsdyr har gjort at næringsgrunnlaget til produksjonsdyrveterinærene må 
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styrkes.  For å få på plass en varig ordning tilbys det derfor nå et årlig driftstilskudd til 

veterinæren eller klinikken, som kan ta ansvar for produksjonsdyrpraksisen i området.  

 

Spørsmål 3 

 

Hvilken tidshorisont har man for å få på plass varige ordninger, og hvilket informasjonsarbeid 

er gjort fra kommunens side for å informere brukerne? 

Svar 

Administrasjonen opplyser å være i gang med å få på plass en ordning hvor det blir tilbudt 

driftstilskudd til selvstendig næringsdrivende veterinær eller veterinærkontor på kr 150 000,- i 

året.  

Det har vært to utlysninger, hvor siste utlysning hadde frist 19. mai og 3 søknader mottatt. 

Intervjuer av aktuelle kandidater er gjennomført og de fleste referanser er kontaktet. Det vil bli 

sendt ut tilbud til veterinæren som innstilles så snart som mulig med sikte på å få på plass 

veterinær innen månedsskiftet august/september. 

 

Det har også vært utstrakt kontakt med aktuelle dyreklinikker både på Ringerike og Hadeland 

for å høre hvorvidt de kan bidra. Det har lykkes å få på plass personell i april og mai, men fra 

juni og utover får vi dessverre ingen til å ta på seg oppgaven. 

 

Til å informere brukerne er nettsidene til kommunen benyttet. I tillegg er det sendt ut 

informasjons e-poster til sentrale aktører i husdyrnæringen med ønske om at de informerer sine 

brukere og kollegaer. Eksempelvis til leder av Norderhov Sogneselskap, leder av Soknedalen 

bonde og småbrukarlag og leder av Hole landbrukslag. Mattilsynet er også orientert om 

situasjonen.  

Spørsmål 4 

 

Hvilket ansvar har Ringerike kommune i medhold av dyrevelferdsloven for å ha tilgjengelig 

veterinærtjeneste? 

Svar 

 

Kommunen har ansvar og dette fremgår av Lov om veterinær og dyrehelsepersonell § 3a. lyder 

hvor det fremgår: «Kommunene skal sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra 

dyrehelsepersonell.»  

 

Kommunen har dermed ansvar for å ha tilbud om veterinærhjelp til alle dyreslag, inseminering 

regnes ikke som veterinærhjelp. Lovverket er svært kortfattet om hvilket ansvar kommunen 

har og hvilke virkemidler kommunen kan benytte for å sørge for tilfredsstillende tilgang på 

tjenester. 
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Spørsmål 5 

 

Kan kommunen pådra seg erstatningsansvar dersom man ikke kan tilby veterinærtjenester? 

Svar 

Det er et definisjonsspørsmål om hva som ligger i lovens formulering   

«tilfredsstillende tilgang», ettersom det er veterinærer i kommunen. Det vil også være et 

definisjonsspørsmål om dyret hadde overlevd eller vært økonomisk og dyrevelferdsmessig 

forsvarlig å redde dersom det hadde vært veterinær til stede.  

 

Dersom svaret er at kommunen ikke har sørget for dyrehelsepersonell og at en veterinær kunne 

gitt dyret forsvarlig behandling kan det være kommunen som står med erstatnings-ansvaret for 

tap av dyr. 

 

Ringerike 31.05 2017 

Kjell B. Hansen 

ordfører  
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5/17   

Grunngitt spørsmål fra Anne Mari Ottesen (SP) - Tilkoblingsavgift for kommunalt 

vann/avløp i Åsa Om tilkoblingsavgift for kommunalt vann/avløp i Åsa 

 

 

Ordførerens svar - grunngitt spørsmål fra representanten Anne Mari Ottesen 

Emne tilknytningsavgift for kommunalt vann/avløp i Åsa 

 

Innledning 

Det vises til grunngitt spørsmål fra Senterpartiet v/Anne Mari Ottesen fremført i tråd med 

reglement for kommunestyret § 9, jfr. bokstav a.  Ordførerens svar fremlegger sitt svar til 

representanten i Kommunestyrets møte den 1. juni 2017. 

  

Spørsmål 

 

Hvordan vil kommunen fastsette tilkoblingsavgiften på kloakk og eventuelt vann i området, for 

husstander som er tilknyttet, eller ikke er knyttet KUR-anleggene? 

  

Svar 

 

Når KUR – anleggene i Åsa ble bygget, og husstander ble tilknyttet, ble det krevd 

tilknytningsavgift for avløp ved tilknytning til kommunalt anlegg. 

Ved at kommunen nå overfører avløp fra Åsa til Monserud vil dette ikke utløse ny 

tilknytningsavgift.  Dersom der er noen som ikke er tilknyttet per i dag vil de få 

tilknytningsavgift ved tilkobling til offentlig nett. 

Når kommunen fører offentlig vann til Åsa så vil det tilkomme tilknytningsavgift for vann. 

 

Ringerike 31.05.17 

Kjell B Hansen 

ordfører 
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NOTAT 

 

 

 

Sak 17/1066 - Rehabilitering av kommunale kjørebruer - finansiering 
 

 

Nødvendige investeringsmidler på 4 millioner kr innarbeides i behandlingen av 2. tertial 2017 

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1956-3  Arkiv: 231  

 

Sak: 63/17 

 

Saksprotokoll - Vurdering av tidligere vedtak om utsettelse med betaling av 

anleggsbidrag og tilkoblingsavgifter  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

1. Vedtak av 20. januar 1992 av Ringerike formansskap om utsettelse med betaling av 

anleggsbidrag og tilkoblingsavgifter – renteberegning/indeksregulering oppheves. 

 

2. Kommunestyret ber om at rådmannen fremmer sak som belyser hvilke 

muligheter/handlingsrom kommunen har for å etablere sosiale ordninger ved 

innkreving av gebyr/tilkoblingsavgift for offentlig vann/kloakk. 

  

 
 

Behandling i Kommunestyret 01.06.2017: 

 

Hans-Petter Aasen (SP) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Alternativt forslag til vedtak: 

1. Saken utsettes. 

2. Kommunestyret ber om at rådmannen fremmer sak som belyser hvilke 

muligheter/handlingsrom kommunen har for å etablere sosiale ordninger ved 

innkreving av gebyr/tilkoblingsavgift for offentlig vann/kloakk». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

Følgende voteringsrekkefølge ble valgt: 

Hans-Petter Aasens (SP) utsettelsesforslag ble først stemt over og oppnådde 9 stemmer og 

falt. 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Aasens (SP) forslag til pkt. 2 som tillegg til rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Avstemming: 

Hans-Petter Aasens (SP) utsettelsesforslag oppnådde 9 stemmer og falt. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2108-2  Arkiv: 400  

 

Sak: 67/17 

 

Saksprotokoll - Orientering om kommunens arbeid med forebygging av sosial dumping  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

2. Konkret forslag til Ringerike kommunes retningslinjer og handlingsplan mot sosial 

dumping, svart arbeid og arbeidskriminalitet utarbeides og legges frem til politisk 

behandling i kommunestyrets møte 29.06.17, basert på egne vurderinger samt vedtak 

og erfaringer fra andre kommuner og fylkeskommuner, for eksempel Skien kommune, 

Oslo kommune og Telemark fylkeskommune. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 01.06.2017: 

 

Stein-Roar Eriksen (AP) fremmet forslag p.v.a. AP: 

1. «Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

2. Konkret forslag til Ringerike kommunes retningslinjer og handlingsplan mot sosial 

dumping, svart arbeid og arbeidskriminalitet utarbeides og legges frem til politisk 

behandling i kommunestyrets møte 29.06.17, basert på egne vurderinger samt vedtak 

og erfaringer fra andre kommuner og fylkeskommuner, for eksempel Skien kommune, 

Oslo kommune og Telemark fylkeskommune». 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Stein-Roar Eriksens (AP) forslag p.v.a AP ble vedtatt mot 10 stemmer. 

  

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2290-4  Arkiv: K23  

 

Sak: 3/17 

 

Saksprotokoll - Grunngitt spørsmål fra Knut Arild Melbøe (MDG) - Dumping av avfall 

i naturen  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordførerens svar til grunngitt spørsmål fra representanten Knut Arild Melbøe 

Emne tilknytningsavgift for kommunalt vann/avløp i Åsa 

 

Innledning 

Det vises til grunngitt spørsmål fra Miljøpartiet de grønne v/Knut Arild Melbøe fremført i tråd 

med reglement for kommunestyret § 9, jfr. bokstav a.  Ordførerens fremlegger sitt svar til 

representanten i Kommunestyrets møte den 1. juni 2017. 

Spørsmål 1 

Hva vil kommunen gjøre for å rydde opp i gamle synder; altså med hensyn til eldre tilfeller av 

dumping? Hvem har ansvaret for at en opprydding skjer? Og har kommunen til hensikt å ta på 

seg en oppgave som antagelig også vil ha en preventiv effekt. 

Svar 

Representanten viser til artikler i lokalavisen om forsøpling flere steder i Ringerike. Saken 

opptar innbyggere, og enkelte peker på prisnivået for levering av hageavfall mm., som en av 

årsakene til den forsøpling som omtales.. 

 

Ordføreren mener det er positivt at det blir satt fokus på utfordringen med forsøpling rundt om 

i Ringerike.  

 

Kommunen er forurensningsmyndighet for oppfølging av forsøplingssaker. Det betyr at man 

har en rekke virkemidler til å sørge for at opprydding blir gjennomført, samt plikt til å føre 

tilsyn. Imidlertid, den ansvarlige for å rydde opp er forurenser selv. Der det ikke er mulighet til 

å vite hvem som har forsøplet, har grunneier ansvaret. 

 

I innlegget til Melbøe vises det til at det i artikkelen til Ringblad 27.mai ikke var kommentar 

fra kommunen. Kommunen ble kontaktet i forbindelse med saken og kommunikasjonsenheten 

ga følgende kommentar:  

https://www.ringblad.no/nyheter/soppel/natur-og-miljo/denne-soppelhaugen-fant-hun-midt-

ute-i-naturen-pa-begnamoen/s/5-45-401540 
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Av dette fremgår at det på denne tiden av året dukker opp forsøplingssaker og at kommunen 

ikke har kapasitet til å følge opp alle, så derfor prioriteres de sakene som har størst 

miljøkonsekvenser og hvor det er mulig å finne forurenser. For øvrig ble vist til at når 

kommunen mottar saker eller oppdager forsøpling, ser man på omfang, vurderer behov for 

befaring, og avklarer med rett myndighet før eventuell anmeldelse.  

 

Kommunen kan gi pålegg om opprydding (til forurenser eller grunneier) og har mulighet til å 

gi tvangsmulkt dersom pålegget ikke blir oppfylt.  Kommunen har også myndighet til selv og 

gjennomføre oppryddingen og kreve refusjon av kostnadene fra den som har forsøplet. 

 

 

Når det gjelder straff, bøter eller fengsel, er det påtalemyndigheten (politiet og Økokrim) og 

domstolene som har ansvar for å straffeforfølge dette.  

 

Til slutt peker ordføreren på at selv om det er ulovlig å forsøple, er det vanskelig å finne 

synderne hvis det ikke er øyenvitner eller sporbar identifikasjon blant søppelet. Det er derfor 

bra om at lokalbefolkningen følger med og melder fra om slik forsøpling.  

 

Spørsmål 2 

Hva kan kommunene gjøre for å hindre nye tilfeller av dumping utover en 

opprydding? Kan kommunene i denne sammenhengen også vurdere bøter for 

syndere, som tas. Gamle dekk på felger er et svært vanlig syn der det dumpes. Er 

det mulig å gjøre ordningen med innlevering av f.eks. bildekk på HRA gratis? Kan 

det tenkes andre justeringer som gjør avfallshåndteringen i kommunen bedre og 

smidigere? 

Svar 

Ordfører viser til at det er POLITIET, og ikke kommunen, som har mulighet til å ilegge bøter. 

For øvrig viser ordfører til kommunens adgang til og kunne gi pålegg om fjerning og i den 

forbindelse også utskrive tvangsmulkt.  

Avgiftene på levering av noen typer avfall: usortert restavfall, trevirke og hageavfall ble økt fra 

01.01.17. 

Det er viktig å understreke at HRA er et Aksjeselskap eid av 5 kommuner i fellesskap. Dette 

innebærer at arbeidet med avfallshåndtering er regulert av selvkostprinsippet, men også at 

selskapet må sørge for at driften skjer på en måte veid opp mot forpliktelser ved drift og 

anlegg av denne type virksomhet. Spesielt usortert restavfall opplyses å være dyrt å håndtere 

for selskapet. 

Man kan ikke se bort fra at økte avgifter kan være en årsak til at enkelte innbyggere heller 

dumper avfall i naturen, og at det brennes mer avfall i hager, med det ubehag og fare det 

medfører. Det er usikkert hvor stor den eventuelle økningen er, da det å dumpe avfall i naturen 

dessverre ikke er noe nytt. 

Viktige tiltak for å forebygge forsøpling er godt holdningsskapende arbeid, gode åpningstider 

på gjenvinningsstasjonene og gode priser på levering av avfall. 

Hvis vi har et økende problem med dumping og brenning av avfall, kan Ringerike kommune ta 

opp avgiftsnivået på et eiermøte i HRA.  Avgiftsnivået bør holdes på et lavt nivå, slik at 

innbyggerne leverer avfallet til gjenvinning og ikke dumper dette i naturen. Det er for øvrig 
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god dialog med selskapet om dette med prising og praktisering ved mottak som finnes flere 

steder i de 5 kommunene.  I dag kan man eksempelvis levere bildekk uten felg gratis, mens 

med felg koster det 50kr dekket å levere. 

Til slutt, vil Ordføreren oppfordrer administrasjonen til å drøfte og avklare alternative tiltak 

med de 4 øvrige eierne og med selskapets ledelse med sikte på gode løsninger, 

Ringerike, 1. juni 2017 

Kjell B Hansen 

 

Behandling i Kommunestyret 01.06.2017: 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2296-3  Arkiv: V50 &29  

 

Sak: 4/17 

 

Saksprotokoll - Grunngitt spørsmål fra Hans-Petter Aasen (SP) -  

Produksjonsdyrveterinærdekning i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordførerens svar til grunngitt spørsmål fra representanten Hans-Petter Aasen  

Emne:  

Om produksjonsdyrveterinærdekningen i Ringerike kommune 

 
Innledning 

Det vises til grunngitt spørsmål fra Senterpartiet v/Hans-Petter Aasen fremført i tråd med 

reglement for kommunestyret § 9, jfr. bokstav a.  Ordførerens svar fremlegger sitt svar til 

representanten i Kommunestyrets møte den 1. juni 2017. 

Spørsmål 1  

 

Medfører det riktighet at kommunen ikke har veterinær på dagtid fra 01.06.17? 

Svar 

 

Ja, det er ingen veterinær som kjører produksjonsdyrpraksis i Ringerike og Hole på hverdager 

kl. 8-16 i Ringerike fra 1. juni 2017.  

 

Veterinærene i området (Ringerike, Hole, Modum, Hadeland og Nedre Hallingdal) og 

veterinærene i vaktordningen er tilbudt kr 1000,- per dag i kompensasjon for å kjøre 

produksjonsdyrpraksis i overgangsfasen frem til en fast veterinær er på plass.  

 

I april og mai har veterinærer i området delt på dagene, men fra juni er det ingen som har sagt 

seg villig til å ta på seg noen dager. 

 

Til orientering så er det en kommunal vaktordning for veterinærtjenester utenom ordinære 

arbeidstider på hverdager og i helgene, dvs. for tidsrommet mellom kl. 16.00-08.00.  

 

Spørsmål 2 

 

Hvis nei, mener ordfører at det er en tilfredsstillende ordning? 

Svar 

 

Det er langt fra tilfredsstillende uten produksjonsdyreveterinær tilgjengelig på dagtid. 
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Ordfører har fått opplyst at det er mange veterinærer i området, men at det er vanskelig å få de 

til å arbeide med produksjonsdyr - da hest og smådyr gir et bedre inntektsgrunnlag. 

Kommunen har brukt mye tid på å få løst situasjonen da vi i april ble gjort kjent med at 

tidligere veterinær ikke lenger ville praktisere.  

 

Kommunen har, frem til nå, ikke hatt noen aktiv rolle i å sikre tilgangen på veterinærtjenester 

for produksjonsdyr.  Etterspørsel og grunnlaget har så langt gjort det mulig med tilgjengelig 

veterinær, som har tatt over når andre har avvikla sin praksis. Imidlertid ser kommunen nå at 

nedgangen i produksjonsdyr har gjort at næringsgrunnlaget til produksjonsdyrveterinærene må 

styrkes.  For å få på plass en varig ordning tilbys det derfor nå et årlig driftstilskudd til 

veterinæren eller klinikken, som kan ta ansvar for produksjonsdyrpraksisen i området.  

 

Spørsmål 3 

 

Hvilken tidshorisont har man for å få på plass varige ordninger, og hvilket informasjonsarbeid 

er gjort fra kommunens side for å informere brukerne? 

Svar 

Administrasjonen opplyser å være i gang med å få på plass en ordning hvor det blir tilbudt 

driftstilskudd til selvstendig næringsdrivende veterinær eller veterinærkontor på kr 150 000,- i 

året.  

Det har vært to utlysninger, hvor siste utlysning hadde frist 19. mai og 3 søknader mottatt. 

Intervjuer av aktuelle kandidater er gjennomført og de fleste referanser er kontaktet. Det vil bli 

sendt ut tilbud til veterinæren som innstilles så snart som mulig med sikte på å få på plass 

veterinær innen månedsskiftet august/september. 

 

Det har også vært utstrakt kontakt med aktuelle dyreklinikker både på Ringerike og Hadeland 

for å høre hvorvidt de kan bidra. Det har lykkes å få på plass personell i april og mai, men fra 

juni og utover får vi dessverre ingen til å ta på seg oppgaven. 

 

Til å informere brukerne er nettsidene til kommunen benyttet. I tillegg er det sendt ut 

informasjons e-poster til sentrale aktører i husdyrnæringen med ønske om at de informerer sine 

brukere og kollegaer. Eksempelvis til leder av Norderhov Sogneselskap, leder av Soknedalen 

bonde og småbrukarlag og leder av Hole landbrukslag. Mattilsynet er også orientert om 

situasjonen.  

Spørsmål 4 

 

Hvilket ansvar har Ringerike kommune i medhold av dyrevelferdsloven for å ha tilgjengelig 

veterinærtjeneste? 

Svar 

 

Kommunen har ansvar og dette fremgår av Lov om veterinær og dyrehelsepersonell § 3a. 

lyder hvor det fremgår: «Kommunene skal sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra 

dyrehelsepersonell.»  

 

Kommunen har dermed ansvar for å ha tilbud om veterinærhjelp til alle dyreslag, inseminering 

regnes ikke som veterinærhjelp. Lovverket er svært kortfattet om hvilket ansvar kommunen 
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har og hvilke virkemidler kommunen kan benytte for å sørge for tilfredsstillende tilgang på 

tjenester. 
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Spørsmål 5 

 

Kan kommunen pådra seg erstatningsansvar dersom man ikke kan tilby veterinærtjenester? 

Svar 

Det er et definisjonsspørsmål om hva som ligger i lovens formulering   

«tilfredsstillende tilgang», ettersom det er veterinærer i kommunen. Det vil også være et 

definisjonsspørsmål om dyret hadde overlevd eller vært økonomisk og dyrevelferdsmessig 

forsvarlig å redde dersom det hadde vært veterinær til stede.  

 

Dersom svaret er at kommunen ikke har sørget for dyrehelsepersonell og at en veterinær 

kunne gitt dyret forsvarlig behandling kan det være kommunen som står med erstatnings-

ansvaret for tap av dyr. 

 

Ringerike 31.05 2017 

Kjell B. Hansen 

ordfører  

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 01.06.2017: 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2321-3  Arkiv:   

 

Sak: 5/17 

 

Saksprotokoll - Grunngitt spørsmål fra Anne Mari Ottesen (SP) - Tilkoblingsavgift for 

kommunalt vann/avløp i Åsa Om tilkoblingsavgift for kommunalt vann/avløp i Åsa 

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordførerens svar - grunngitt spørsmål fra representanten Anne Mari Ottesen 

Emne tilknytningsavgift for kommunalt vann/avløp i Åsa 

 

Innledning 

Det vises til grunngitt spørsmål fra Senterpartiet v/Anne Mari Ottesen fremført i tråd med 

reglement for kommunestyret § 9, jfr. bokstav a.  Ordførerens svar fremlegger sitt svar til 

representanten i Kommunestyrets møte den 1. juni 2017. 

  

Spørsmål 

 

Hvordan vil kommunen fastsette tilkoblingsavgiften på kloakk og eventuelt vann i området, 

for husstander som er tilknyttet, eller ikke er knyttet KUR-anleggene? 

  

Svar 

 

Når KUR – anleggene i Åsa ble bygget, og husstander ble tilknyttet, ble det krevd 

tilknytningsavgift for avløp ved tilknytning til kommunalt anlegg. 

Ved at kommunen nå overfører avløp fra Åsa til Monserud vil dette ikke utløse ny 

tilknytningsavgift.  Dersom der er noen som ikke er tilknyttet per i dag vil de få 

tilknytningsavgift ved tilkobling til offentlig nett. 

Når kommunen fører offentlig vann til Åsa så vil det tilkomme tilknytningsavgift for vann. 

 

Ringerike 31.05.17 

Kjell B Hansen 

ordfører 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 01.06.2017: 
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