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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen     

Møtedato: 29.06.2017 Tid: 13:00 – 19:10 

TEMAMØTE  

13:00 – 13:30 Vestre Torv/Meieriet – hvordan jobbe frem et 

godt prosjekt basert på analyse av markedet.  

utvikling av Hønefoss by v/Morten Pettersen fra Tronrud 

Holding AS.  

det i Hønefoss ut? Hva kan prosjektet 

tilføre byen? v/ Stine Søsveen fra Trippel Eiendom AS.  

– vårt prosjekt p.t. v/Aina Lian fra 

arkitektkontoret Halvorsen og Reine AS  

 

13:30 – 16:00 Saksliste.  

16:00 – 16:45 Pause/Middag.  

16:45 fortsetter saksliste 

 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall  Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Medlem Anne Helene Sandum FO  

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   

Medlem Mons-Ivar Mjelde   

Medlem Jim Hagen Warp   

Medlem Nora Sande FO  

Medlem Håkon Kvissel Ohren   

Medlem Signe Maurtvedt   

Medlem Erna Skaugerud   

Nestleder Dag Erik Henaug   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Inger Synnøve Kammerud FO  

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Jan Frantzen   
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Medlem Lise Bye Jøntvedt   

Medlem Tor Stein-Andersen   

Medlem Arne Broberg   

Medlem Marit Hollerud FO  

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Anne-Marit Lillestø FO  

Medlem Arnfinn J. Holten FO  

Medlem Magnus Herstad FO  

Medlem Tor Bøhn FO  

Medlem Richard Baksvær   

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Anne Mari W. Ottesen FO  

Medlem Anders Braaten FO  

Medlem Axel Sjøberg   

Medlem Parviz Salimi   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Knut Arild Melbøe FO  

Varamedlem Karoline Kverndalen  Magnus Herstad 

Varamedlem Magnus Bratli Holte   

Varamedlem Ulf Magnussen  Tor Bøhn 

Varamedlem Hilde Marie Steinhovden  Knut Arild Melbøe 

Varamedlem Bente Louise Aabel  Anne Mari W. Ottesen 

Varamedlem Harald Fagerås  Anders Braaten 

Varamedlem Ole-Gunnar Øhren  Anne Marit Lillestø 

Varamedlem Per Askilsrud  Arnfinn J. Holten 

Varamedlem Elin Fleischer  Inger Synnøve Kammerud 

Varamedlem Ivar Eskestrand  Marit Hollerud 

Varamedlem Reidar Sollie  Anne Helene Sandum 

Varamedlem Eli Johanne Ruud  Arnfinn Baksvær 

Varamedlem Runhild Vestby  Ståle Skjønhaug 

Varamedlem Morten Løken Kværnstrøm  Nora Sande 

Varamedlem Dag Haakon Henriksen   

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann Tore Isaksen. kommunalsjefene Magnar Ågotnes, Christine 

Myhre Bråthen, Gunn Edvardsen, kommunikasjonssjef Mats Øieren. 

 

 

Merknader  Jim Hagen Warp (AP) fikk muntlig svar på grunngitt spørsmål i 

møtet. Lise Bye Jøntvedt ble permittert før sak 77/17, kl 18:50. Signe 

Maurtvedt ble erklært inhabil i sak 80/17, og ble tatt ut av sete i sak 

80/17. Maurtvedt tok sete igjen i sak 81/17. 

Behandlede saker Fra og med sak 68/17, sak 6/17 

til og med sak  83/17, sak 8/17 

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

møtet satt. 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Magnus Herstad (sett)  Kjell B. Hansen  Kirsten Orebråten 

 

 

 

Møtesekretær 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

6/17 17/2724   

 Grunngitt spørsmål fra Hilde Marie Steinhoveden (MDG) - Merking av 

gjenvinningspunkter og kommunens søppelhåndtering  

 

 

7/17 17/2517   

 Interpellasjon - Lise Bye Jøntvedt (H) - Mens vi venter- og venter  

 

 

8/17 16/2046   

 Interpellasjon - Fra Hans-Petter Aasen (SP) -  Økt bruk av sykkel og 

økonomisk støtte til personer som kjøper el-sykkel  

 

 

68/17 17/2443   

 Månedsrapport mai 2017  

 

 

69/17 17/2386   

 Finansrapport 1. tertial 2017  

 

 

70/17 17/2387   

 Verbalforslag nr. 4, budsjett 2017 - Eksterne prosjektmidler  

 

 

71/17 15/337   

 2. gangs behandling 0605_406 Detaljregulering for Kistefos  

 

 

72/17 17/2403   

 Status planarbeid og prioriteringer fremover  

 

 

73/17 17/1973   

 Status og avklaringer vedr gang og sykkelbruer over Storelva  

 

 

74/17 17/2174   

 Hovedplan vei  
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75/17 17/2108   

 Ringerike kommunes seriøsitetskrav  

 

 

76/17 17/2110   

 Inkluderingsrådet - revisjon av vedtekter  

 

 

77/17 17/1972   

 Interkommunalt samarbeid/kjøp av logopedtjenester til barn og unge  

 

 

78/17 17/1827   

 Kommunale kriterier for tildeling av startlån, - endringsforslag  

 

 

79/17 17/2019   

 Samarbeidsavtale om opplæring av voksne mellom Hole-, Jevnaker- og 

Ringerike kommune  

 

 

80/17 17/2176   

 Orientering om avlastning for barn og unge  

 

 

81/17 17/2177   

 Ringerike kulturskoles fagtilbud  

 

 

82/17 17/2104   

 Navn på ny skole  

 

 

83/17 16/6185   

 Fritak fra politiske verv ut perioden 2019 Maria Tjøm Eikeland 

 

 

 

 



  

Side 6 av 28 

 

 

6/17   

Grunngitt spørsmål fra Hilde Marie Steinhoveden (MDG) - Merking av 

gjenvinningspunkter og kommunens søppelhåndtering  

 

 

Ordførerens svar på grunngitt spørsmål fremsatt av representant Hilde M. Steinhovden 

(MDG) 

Emne:  Merking av gjenvinningspunkter og kommunens søppelhåndtering 

 

Innledning 
Grunngitt spørsmål er fremsatt i tråd med reglement for kommunestyret.   Ordføreren vil 

besvare spørsmål i kommunestyrets møte den 29. juni 2017. 

Svaret fremlegges samlet med henvisning til de respektive to spørsmål. 

Ordførerens svar 
HRA opplyser at det pågår en plan om fornyelse av renovasjonsstasjonene inkludert 

standardisering av skilter.  HRA følger de standardiserte tegn/symboler som gjelder og brukes i 

landet for øvrig. Det er kommet signaler på at skiltene/skrifttypene er i minste laget og 

selskapet foretar fortløpende vurdering om forbedring.  Målet er tydelig skilting og 

anvisninger.  HRA ønsker dialog med befolkningen og ønsker tilbakemeldinger som kan gjøre 

både skilting og produkter bedre.    Virksomhetens virkefelt er innsamling og behandling av 

ulikt avfall fra kommunene Gran, Lunner, Jevnaker, Ringerike og Hole.  

Dialogen mellom disse eierne og selskapets ledelse er god, med fellesmålsettinger for 

avfallshåndtering.  

Når det gjelder kommunens egen håndtering av avfall viser ordfører til vedlagt kopi av 

ordningen med avfallshåndtering/kildesortering ved kommunenes egne avdelinger.  Det er liten 

tvil om at det har drøyd i tid før tilfredsstillende ordninger kom på plass.  Nå er dette på plass 

og implementering rent praktisk pågår.   Håndteringen av papiravfall, jfr. representantens 

spørsmål, fremgår av vedlagt dokument.  Det samme gjelder for plast og de øvrige ulike avfalls 

fraksjoner. 

Oppsummering  

Ordføreren mener at Ringerike kommune nå har etablert gode kontrollerbare ordninger for 

håndtering av avfall og sortering av ulike fraksjoner.  Det bør imidlertid være løpende fokus på 

forbedringsarbeid knyttet til ordningen.   Når det kommer til merking av gjenvinnings-stasjoner 

fremgår det at utviklingsarbeid og forbedringsarbeid pågår løpende.   

Kommunenes felles intensjon, som eiere, er forutsigbar innsamling, håndtering og 

tilgjengelighet knyttet til HRA s virksomhet.   

   29. juni 2017 
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Kjell B. Hansen 

ordfører 
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7/17   

Interpellasjon - Lise Bye Jøntvedt (H) - Mens vi venter- og venter  

 

Ordførerens svar interpellasjon fremsatt av representanten Lise Bye Jøntvedt (H) 

Emne Mens vi venter og venter.. 

Innledning  

Interpellasjonen er fremsatt i tråd med reglementet for Kommunestyret. Ordføreren vil besvare 

interpellantens fire spørsmål samlet i Kommunestyrets møte den 29.06.17.  

 

Ordførerens svar 

 

Ordfører registrerer at det i perioder er mye motorisert trafikk i Hønefoss by og hovedsakelig 

ved gjennomfartsåren Kongensgate/Hønengata.  

 

 Hva dette har å si for luftkvaliteten er vanskelig å svare på da det ikke er gjennomført 

målinger.   

Ordfører er enig i at det er behov for å gjøre tiltak for å styrke trafikksikkerheten og bedre 

fremkommeligheten både for mennesker og biler i og omkring Hønefoss by.  Representanten 

Lise Bye Jøntvedt har rett i at vi i Ringerike nok er vel mye bilbaserte. Imidlertid er det grunn 

til å minne om at kommunens store omland utløser transportbehov i den sammenheng.  

Likevel, mener ordfører at omfanget av motorbasert kjøretøy i byen også handler om vaner og 

holdninger.  

 Det er samlet sett lett og erkjenne behov for vesentlig bedre tilrettelegging for gange-, sykkel- 

og kollektivtilbud. Noe også vegmyndigheten har tatt til orde for. Utfordringene som knytter 

seg til gode løsninger handler også om evnen til å utvirke nytt helhetlig system for samferdsel -  

i og omkring byen.   

Representanten Lise Bye Jøntvedt etterlyser tiltak på både kort og lang sikt. 

Det skal gjennomføres en trafikkanalyse i forbindelse med områderegulering Hønefoss.  Den 

skal være ferdig våren 2018. Delutredning om økt kollektivtransport er godt i gang. Bestilling 

av trafikkutredninger som vurderer løsninger for bil, sykkel og gange er ikke utført. Dette er en 

naturlig del av det arbeid, og samarbeid som pågår, mellom fylkeskommunen og kommunen.  

Utredningen er varslet satt i bestilling etter sommerferien 2017. 

Ordfører forventer at analysen vil gi oss svar på hvordan trafikken vil fordele seg ved ulike 

scenarier, med stengte veier, omlegging av veier, nye veier, nedklassifisering av veier til gater, 

hvor kollektivaksene bør gå, hvor det er behov for gang og sykkelveier/bruer osv. Herunder 

forventes at analysen fører til tydelige anbefalinger om hvilke tiltak som bør gjennomføres både 

på kort- og langsikt.   
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Utgangspunktet er målene som er satt i blant annet klimaplanen, sykkelby Hønefoss og 

kommuneplanen. 

Denne trafikkanalysen vil være et viktig grunnlag for å kunne gjøre prinsippvedtak om hoved-

veisystemet i Hønefoss og ut fra det fremvise effektive og miljøriktige løsninger for fremtiden 

samt den videre planleggingen av utviklingen i Hønefoss. Ordfører forventer at analysen med 

anbefaling forelegges kommunestyret så snart analysen er gjennomført. 

 

Ordfører mener det ikke finnes en rask løsning for å løse trafikkutfordringene i Hønefoss by.  

I dette ligger også synet om at man ikke nå bør forhaste seg om tiltak for tiltakets egen skyld, 

men at vi nå i den pågående prosessen faktisk gjør tiltak som er utredet og fremstår som mest 

effektive.  Stenging av veier eller gater kan være alternativer, men ordfører anbefaler ikke dette 

før det er gjort en analyse av konsekvensene. Dessuten er det ikke kommunen som bestemmer 

om eksempelvis Hønefoss brua skal stenges.  Hovedvegen gjennom byen er tross alt en 

fylkesvei. 

Elektroniske skilter mener ordfører generelt kan være et virkningsfullt tiltak både kortsiktig og 

på varig basis.  Skilter som sier noe om tiden det tar å kjøre igjennom Hønefoss.  

 I dette ligger opplysninger om alternative fremkommeligheter, som vil være nyttig for 

trafikantene. Ordfører har tatt initiativ til å følge opp forslag om slik elektronisk skilting både 

internt og med Statens vegvesen.    

Kommunestyret har tidligere bevilget penger til nye gangbroer i Hønefoss. Imidlertid bør det 

også være slik at konkrete løsninger og broenes beliggenhet bør settes inn i en helhetlig 

sammenheng og forankres i byplanen.  Ordføreren viser i den forbindelse til saknummer 73 på 

sakskartet for dagens møte og vil der anbefale at kommunestyret slutter seg til Formannskapets 

forslag til vedtak.  

Gangbroer vil knytte områdene i og rundt Hønefoss bedre sammen, og utgjøre en del av 

helheten opp mot det øvrige samferdselsnettet.  Det vil utvilsomt bidra til at flere kan gå og 

sykle for på den måte redusere behovet for motorisert ferdsel i byområdene.  Imidlertid bør 

man, som før nevnt, ikke forhaste seg om løsninger og lokaliseringer før konkrete utredninger 

er gjennomført og løsninger fremgår av en helhetlig gjennomtenkt byplan. Prosessen med 

byplan er iverksatt og det er i denne man bør forankre virkningsfulle tiltak som reelt skal til for 

økt gange, sykkel og kollektiv løsninger fremfor det motoriserte. 

Kjell B Hansen 
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8/17   

Interpellasjon - Fra Hans-Petter Aasen (SP) -  Økt bruk av sykkel og økonomisk støtte 

til personer som kjøper el-sykkel  

 

 Vedtak: 

 

 

Kommunestyret ber rådmannen utrede prøveordning for økonomisk støtte til privatpersoner 

bosatt i RINGERIKE ved erverv av EL-sykkel.  

Sak om omfang, iverksettelse, vilkår og økonomiske konsekvenser fremmes i forbindelse ved 

behandling av årsbudsjett for 2018. 

 
 

 

 

 

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

Tema: Økt bruk av sykkel og økonomisk støtte til personer som kjøper el-sykkel   

Innledning 

Interpellasjonen er fremsatt i tråd med reglement for Kommunestyret.  Ordføreren vil besvare 

tre spørsmål i Kommunestyrets møte den 29.06.17. 

Spørsmål 1 

Mener ordfører at Ringerike kommune har en god nok strategi for utvikling av Hønefoss 

som sykkelby? 

Ordførerens svar:  

 

Sykkelbyen Hønefoss er navnet på avtale mellom Ringerike kommune, Buskerud 

fylkeskommune og Statens vegvesen. Hensikten med avtalen er å etablere et felles grunnlag for 

videre arbeid med å utvikle sykkelbyen Hønefoss. Så langt har strategien ut fra dette vært å få 

en god organisering av prosjektet og å arbeide med finansiering av tiltak som kan øke bruken 

av sykkel i Hønefoss.  

 

For året 2017 er det avsatt 50 % prosjektlederstilling på Areal- og byplan for prosjektet 

Sykkelby Hønefoss. Det er opprettet en styringsgruppe og en prosjektgruppe. Begge gruppene 

har representanter fra partene som direkte knytter seg til avtalen.  

 

Siden arbeidet med sykkelby prosjektet herunder strategiutvikling pågår, kan man ikke si at 

status for Hønefoss som sykkel by p.t. er god nok sammenliknet med ambisjonene.  
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Spørsmål 2 

Mener ordfører at strategien i dag har konkrete virkemidler for å øke sykkelbruken? 

Ordførerens svar:  

 

Arbeidet med å etablere virkemidler for å øke bruken av sykkel er lagt til areal- og 

byplankontoret i en 50 % prosjektstilling i 2017.  Det er også satt av midler i kommunens 

budsjett årlig frem til 2020 som bl. a. vil brukes til egenandel ved tildeling av tilskuddsmidler. 

 

Det er i 2016 og 2017 søkt tilskuddsmidler for flere tiltak. Det er tildelt tilskuddsmidler for 

2017 til å etablere sykkelparkering på flere steder i sentrum. Arbeidet med å etablere sykkel-

parkeringer er igangsatt.  

Den 23.6.2017 fikk kommunen tildelt midler til et prøveprosjekt som er blitt kalt 

«Hverdagssykling i Ringerike» (se vedlegg).   

Tiltaket vil bl. a. rette seg til ca. 70 ansatte i Ringerike kommune etter flytting til Fossveien. 

Der er det ingen gratis bilparkering i nærområdet og kommunen vil heller ikke legge til rette 

for at det skal bli det.  

Kommunen ønsker derimot å legge til rette for bruk av sykkel gjennom etablering av 

sykkelparkeringsanlegg, gode garderobefasiliteter og innkjøp av EL-sykler og sykkelvogner til 

utlån for de ansatte. Her kan kommunen foregå med godt eksempel og selv prøve ut om utlån 

av EL-sykkel kan gi endrede reisevaner hos de ansatte og innbyggerne.  Oppfølging og 

evaluering av prosjektet vil gi kunnskap som har overføringsverdi for andre og det skal 

rapporteres tilbake til sykkelbyprosjektet.  

Kommunen er også tildelt midler fra Klimasats for å kunne hente inn ekstern kompetanse til 

utarbeiding av en sykkelstrategi og en parkeringsstrategi.  En sykkelstrategi og en 

parkeringsstrategi vil samlet bidra til en langsiktig plan for hvordan man kan øke antall gående 

og syklende og hvordan man kan planlegge bilparkering i Hønefoss for å utvikle et gang og 

sykkelvennlig sentrum.  

Sykkelbyprosjektet har også vært en viktig part i utarbeidelsen av innspill til Handlingsprogram 

for fylkesveier og kollektivtransport 2018-2021 og Handlingsprogram for riksveier 2018-2021 

(23). 

Spørsmål 3 
Mener ordfører at en prøveordning med økonomisk støtte til kjøp av el-sykkel kan være 

ett av flere virkemidler for å øke sykkelbruken? 

Ordførerens svar: 

Til opplysning avsatte Oslo kommune 4 millioner kroner til en støtteordning for innkjøp av 

vanlig EL-sykkel. Enkeltstøtten var 20 % av kjøpesummen, maks 5000 kroner. Denne 

støtteordningen er avsluttet. 

 Nå har Oslo en ny støtteordning hvor innbyggere kan få støtte til elektrisk lastesykkel med 

inntil 10 000 kroner.  

 

En prøveordning med økonomisk støtte til kjøp av EL-sykkel kan være et virkemiddel for å 

øke sykkelbruken Ringerike, men bør utredes. 
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Oppsummering 
Interpellanten ber om at kommunestyret voterer over følgende forslag: 

Kommunestyret ber rådmannen utrede prøveordning for økonomisk støtte til privatpersoner 

bosatt i RINGERIKE ved erverv av EL-sykkel.  

Sak om omfang, iverksettelse, vilkår og økonomiske konsekvenser fremmes i forbindelse ved 

behandling av årsbudsjett for 2018. 

Ordføreren støtter intensjonen i og vil slutte seg til forslaget. 

Kjell B. Hansen. 

 

 

Ordfører fremmet Aasens (SP) forslag: 

«Kommunestyret ber rådmannen utrede prøveordning for økonomisk støtte til privatpersoner 

bosatt i RINGERIKE ved erverv av EL-sykkel.  

Sak om omfang, iverksettelse, vilkår og økonomiske konsekvenser fremmes i forbindelse ved 

behandling av årsbudsjett for 2018.» 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme. 
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68/17   

Månedsrapport mai 2017  

 

Vedtak: 

 

Månedsrapport mai 2017 tas til orientering 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport mai 2017 tas til orientering 
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69/17   

Finansrapport 1. tertial 2017  

 

Vedtak: 

 

Finansrapport 1. tertial 2017 tas til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

 

Forslag til vedtak: 

 

Finansrapport 1. tertial 2017 tas til orientering. 
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70/17   

Verbalforslag nr. 4, budsjett 2017 - Eksterne prosjektmidler  

 

Vedtak: 

 

Rådmannens oversikt over søkte og tildelte eksterne prosjektmidler til Ringerike kommune fra 

eksterne kilder, tas til orientering.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rådmannens oversikt over søkte og tildelte eksterne prosjektmidler til Ringerike kommune fra 

eksterne kilder, tas til orientering.  
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2. gangs behandling 0605_406 Detaljregulering for Kistefos  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_406 Detaljregulering for Kistefos vedtas. 

 

2. Planområdet ligger i to kommuner og fylker. Saken skal behandles for de arealer som ligger 

i Ringerike kommune, saken må sees på i sin helhet. 

 

3. Den delen av plankart som overlapper med plan nr. 389 E16 Eggemoen – Olum, vedtatt 

26.03.2015, er angitt med sone for videreføring av reguleringsplan.  

 

4. Kommunestyre vedtar at planbestemmelse 7.1.1 endres i tråd med brev fra 

Fylkesmannen i Oppland, datert 13.06.17. 

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Notat i saken med nytt pkt 4 ble lagt til sak: 

«Kommunestyre vedtar at planbestemmelse 7.1.1 endres i tråd med brev fra Fylkesmannen i 

Oppland, datert 13.06.17.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_406 Detaljregulering for Kistefos vedtas. 

 

2. Planområdet ligger i to kommuner og fylker. Saken skal behandles for de arealer som ligger 

i Ringerike kommune, saken må sees på i sin helhet. 

 

3. Den delen av plankart som overlapper med plan nr. 389 E16 Eggemoen – Olum, vedtatt 

26.03.2015, er angitt med sone for videreføring av reguleringsplan.  
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Status planarbeid og prioriteringer fremover  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret tar rådmannens prioriteringer og foreslåtte tiltak til orientering. 

 

Kommunestyret ber om ny status rapport oktober 2017. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling til kommunestyre ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret tar rådmannens prioriteringer og foreslåtte tiltak til orientering. 

 

Kommunestyret ber om ny status rapport oktober 2017. 
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Status og avklaringer vedr gang og sykkelbruer over Storelva  

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører fremmet forslag om utsettelse av sak. 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslaget til utsettelse av sak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Bruenes plassering skal være i henhold til parallelloppdragets forslag, se vedlagte 

skisse.  

2. I henhold til parallelloppdragets anbefaling prioriteres gangbru 1 og 2.  

3. Alle 4 bruer skal symbolisere Hønefoss og ha likt design/ «fotavtrykk» 

 

 

 

 

 

 



  

Side 19 av 28 

74/17   

Hovedplan vei  

 

Vedtak: 

 

1. Statusrapport hovedplan vei tas til orientering. 

2. Rådmannen bes om å innarbeide tilstrekkelige driftsmidler (inkl vedlikeholdsmidler) i 

framtidige budsjetter for stanse og ta igjen forfall på veinettet. 

3. Rådmannen bes å innarbeide nødvendige investeringsmidler etter prioriterte behov. 

4. Rådmannen legger fram forslag på årlige prioriterte tiltak i forbindelse med 

budsjettbehandlingen hvert år. 

5. Hovedplan vei rulleres hvert 4 år. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Statusrapport hovedplan vei tas til orientering. 

2. Rådmannen bes om å innarbeide tilstrekkelige driftsmidler (inkl vedlikeholdsmidler) i 

framtidige budsjetter for stanse og ta igjen forfall på veinettet. 

3. Rådmannen bes å innarbeide nødvendige investeringsmidler etter prioriterte behov. 

4. Rådmannen legger fram forslag på årlige prioriterte tiltak i forbindelse med 

budsjettbehandlingen hvert år. 

5. Hovedplan vei rulleres hvert 4 år. 
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Ringerike kommunes seriøsitetskrav  

 

Vedtak: 

 

Arbeiderpartiets tilleggsnotat undertegnet Stein-Roar Eriksen, oversendes saken til rådmannen 

for utredning og kvalitetssikring. 

Saken legges frem i september møte. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Kirsten Orebråten (AP) fremmet p.v.a AP følgende forslag: 

«Arbeiderpartiets tilleggsnotat undertegnet Stein-Roar Eriksen, oversendes saken til 

rådmannen for utredning og kvalitetssikring. 

Saken legges frem i september møte.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Kirsten Orebråtens (AP) forslag p.v.a AP ble satt opp mot rådmannens forslag. Orebråtens 

(AP) forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret vedtar Ringerike kommunes retningslinjer for å motvirke 

arbeidslivskriminalitet. 
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Inkluderingsrådet - revisjon av vedtekter  

 

Vedtak: 

 

1. Inkluderings- og integreringsrådet endrer navn til Integreringsrådet 

2. Utkast til nye vedtekter vedtas med endring i §2, annet kulepunkt. 

Endret kulepunkt: 3 medlemmer oppnevnes blant kommunestyrets medlemmer. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Helge Stiksrud (V) fremmet følgende forslag: 

«Saken utsettes» 

 

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

«I §2i vedtektene annet kulepunkt strykes setningen fra hvorav minst 2 skal være etniske 

nordmenn. Dette for å sikre slik representasjon i rådet». 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

Forslaget om utsettelse fra Helge Stiksrud (V) oppnådde 2 stemmer og falt. 

Pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 2 med Aasens (SP) forslag til endring i 2. kulepunkt ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Inkluderings- og integreringsrådet endrer navn til Integreringsrådet 

2. Utkast til nye vedtekter vedtas. 
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Interkommunalt samarbeid/kjøp av logopedtjenester til barn og unge  

 

Vedtak: 

 

Vedlagte forslag til avtale om samarbeid om logopedtjenester til barn og unge godkjennes. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte forslag til avtale om samarbeid om logopedtjenester til barn og unge godkjennes. 
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Kommunale kriterier for tildeling av startlån, - endringsforslag  

 

Vedtak: 

 

1. 1.Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av startlån harmoniseres med 

husbankens kriterier. Dette innebærer at kravet til at man må ha registrert bosted i 

kommunen for å være søknadsberettiget startlån, strykes. 

2. 2.KS ber rådmannen i løpet av høsten kartlegge og vurdere om endring av kriteriene for 

startlån, fører til behov for økt kapasitet ved denne avd. (Boligtjenesten). 

      Hvis dette er tilfelle innarbeides dette i budsjettforslag 2018. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Nanna Kristoffersen (SOL) fremmet følgende forslag til nytt pkt 2: 

«KS ber rådmannen i løpet av høsten kartlegge og vurdere om endring av kriteriene for 

startlån, fører til behov for økt kapasitet ved denne avd. (Boligtjenesten). 

Hvis dette er tilfelle innarbeides dette i budsjettforslag 2018» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som pkt 1. 

Nanna Kristoffersens (SOL) forslag til pkt 2, ble vedtatt mot 1 stemme. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av startlån harmoniseres med husbankens 

kriterier. Dette innebærer at kravet til at man må ha registrert bosted i kommunen for å være 

søknadsberettiget startlån, strykes. 
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Samarbeidsavtale om opplæring av voksne mellom Hole-, Jevnaker- og Ringerike 

kommune  

 

Vedtak: 

 

1. Det inngås et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike om 

grunnskoletilbud for voksne etter opplæringslovens § 4a, introduksjonsordningen og norskopplæring 

for nyankomne innvandrere i regi av Læringssenteret for voksne.  

2. Samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 

28-1 b. Deltagerkommunene har selv ansvaret for å fatte enkeltvedtak etter opplæringsloven om rett 

til grunnskoletilbud og vedtak om introduksjonsordning.  

3. Vedlagte samarbeidsavtale godkjennes. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det inngås et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Hole, Jevnaker og 

Ringerike om grunnskoletilbud for voksne etter opplæringslovens § 4a, 

introduksjonsordningen og norskopplæring for nyankomne innvandrere i regi av 

Læringssenteret for voksne. 

2. Samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommunelovens § 28-1 b. Deltagerkommunene har selv ansvaret for å fatte 

enkeltvedtak etter opplæringsloven om rett til grunnskoletilbud og vedtak om 

introduksjonsordning. 

3. Vedlagte samarbeidsavtale godkjennes. 

 

 

 

 

 



  

Side 25 av 28 

80/17   

Orientering om avlastning for barn og unge  

 

Vedtak: 

 

Avlastning for barn og unge tas til orientering.  

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

 

Forslag til vedtak: 

 

Avlastning for barn og unge tas til orientering.  
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Ringerike kulturskoles fagtilbud  

 

Vedtak: 

 

1. Saken om Ringerike kulturskoles tilbud tas til orientering 

2. Fagtilbudet suppleres med dans, teater og tilrettelagt musikk fra høsten 2017. 

3. Videre utvidelse av tilbudene vurderes i arbeidet med Handlingsprogram for Ringerike 

kommune i 2018-2021  

4. Større gradering av betalingssatser utredes i sak om vedtekter og betalingsreglement 

høsten 2017. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Saken om Ringerike kulturskoles tilbud tas til orientering 

2. Fagtilbudet suppleres med dans, teater og tilrettelagt musikk fra høsten 2017. 

3. Videre utvidelse av tilbudene vurderes i arbeidet med Handlingsprogram for Ringerike 

kommune i 2018-2021  

4. Større gradering av betalingssatser utredes i sak om vedtekter og betalingsreglement 

høsten 2017. 

 

 

 

 

 



  

Side 27 av 28 

82/17   

Navn på ny skole  

 

Vedtak: 

 

Ny skole i Hønefoss sør får navnet Benterud skole. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ny skole i Hønefoss sør får navnet Benterud skole. 
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Fritak fra politiske verv ut perioden 2019 Maria Tjøm Eikeland 

 

Vedtak: 

 

 

Maria Tjøm Eikeland innvilges fritak fra samtlige av sine politiske verv fra 1.juli 2017 og ut 

valgperioden 2015-2019 

 

Som faste medlemmer i hennes verv velges: 

Kommunestyret:  Dag Håkon Henriksen (H) 

Hovedutvalg for oppvekst: Asbjørn Skille (H) 

Ungdomsrådet:  Benedikte Hundhammer (H) 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Maria Tjøm Eikeland innvilges fritak fra samtlige av sine politiske verv fra 1.juli 2017 og ut 

valgperioden 2015-2019 

 

Som faste medlemmer i hennes verv velges: 

Kommunestyret:  Dag Håkon Henriksen (H) 

Hovedutvalg for oppvekst: Asbjørn Skille (H) 

Ungdomsrådet:  Benedikte Hundhammer (H) 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2724-3  Arkiv: M60  

 

Sak: 6/17 

 

Saksprotokoll - Grunngitt spørsmål  fra Hilde Marie Steinhoveden (MDG) - Merking av 

gjenvinningspunkter og og kommunens søppelh  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordførerens svar på grunngitt spørsmål fremsatt av representant Hilde M. Steinhovden 

(MDG) 

Emne:  Merking av gjenvinningspunkter og kommunens søppelhåndtering 

 

Innledning 
Grunngitt spørsmål er fremsatt i tråd med reglement for kommunestyret.   Ordføreren vil 

besvare spørsmål i kommunestyrets møte den 29. juni 2017. 

Svaret fremlegges samlet med henvisning til de respektive to spørsmål. 

Ordførerens svar 
HRA opplyser at det pågår en plan om fornyelse av renovasjonsstasjonene inkludert 

standardisering av skilter.  HRA følger de standardiserte tegn/symboler som gjelder og brukes 

i landet for øvrig. Det er kommet signaler på at skiltene/skrifttypene er i minste laget og 

selskapet foretar fortløpende vurdering om forbedring.  Målet er tydelig skilting og 

anvisninger.  HRA ønsker dialog med befolkningen og ønsker tilbakemeldinger som kan gjøre 

både skilting og produkter bedre.    Virksomhetens virkefelt er innsamling og behandling av 

ulikt avfall fra kommunene Gran, Lunner, Jevnaker, Ringerike og Hole.  

Dialogen mellom disse eierne og selskapets ledelse er god, med fellesmålsettinger for 

avfallshåndtering.  

Når det gjelder kommunens egen håndtering av avfall viser ordfører til vedlagt kopi av 

ordningen med avfallshåndtering/kildesortering ved kommunenes egne avdelinger.  Det er liten 

tvil om at det har drøyd i tid før tilfredsstillende ordninger kom på plass.  Nå er dette på plass 

og implementering rent praktisk pågår.   Håndteringen av papiravfall, jfr. representantens 

spørsmål, fremgår av vedlagt dokument.  Det samme gjelder for plast og de øvrige ulike 

avfalls fraksjoner. 

Oppsummering  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Ordføreren mener at Ringerike kommune nå har etablert gode kontrollerbare ordninger for 

håndtering av avfall og sortering av ulike fraksjoner.  Det bør imidlertid være løpende fokus på 

forbedringsarbeid knyttet til ordningen.   Når det kommer til merking av gjenvinnings-

stasjoner fremgår det at utviklingsarbeid og forbedringsarbeid pågår løpende.   

Kommunenes felles intensjon, som eiere, er forutsigbar innsamling, håndtering og 

tilgjengelighet knyttet til HRA s virksomhet.   

   29. juni 2017 

Kjell B. Hansen 

ordfører 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 29.06.2017: 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2517-5  Arkiv: Q14 &29  

 

Sak: 7/17 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon - Lise Bye Jøntvedt (H) - Mens vi venter- og venter  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordførerens svar interpellasjon fremsatt av representanten Lise Bye Jøntvedt (H) 

Emne Mens vi venter og venter.. 

Innledning  

Interpellasjonen er fremsatt i tråd med reglementet for Kommunestyret. Ordføreren vil besvare 

interpellantens fire spørsmål samlet i Kommunestyrets møte den 29.06.17.  

 

Ordførerens svar 

 

Ordfører registrerer at det i perioder er mye motorisert trafikk i Hønefoss by og hovedsakelig 

ved gjennomfartsåren Kongensgate/Hønengata.  

 

 Hva dette har å si for luftkvaliteten er vanskelig å svare på da det ikke er gjennomført 

målinger.   

Ordfører er enig i at det er behov for å gjøre tiltak for å styrke trafikksikkerheten og bedre 

fremkommeligheten både for mennesker og biler i og omkring Hønefoss by.  Representanten 

Lise Bye Jøntvedt har rett i at vi i Ringerike nok er vel mye bilbaserte. Imidlertid er det grunn 

til å minne om at kommunens store omland utløser transportbehov i den sammenheng.  

Likevel, mener ordfører at omfanget av motorbasert kjøretøy i byen også handler om vaner og 

holdninger.  

 Det er samlet sett lett og erkjenne behov for vesentlig bedre tilrettelegging for gange-, sykkel- 

og kollektivtilbud. Noe også vegmyndigheten har tatt til orde for. Utfordringene som knytter 

seg til gode løsninger handler også om evnen til å utvirke nytt helhetlig system for samferdsel -  

i og omkring byen.   

Representanten Lise Bye Jøntvedt etterlyser tiltak på både kort og lang sikt. 

Det skal gjennomføres en trafikkanalyse i forbindelse med områderegulering Hønefoss.  Den 

skal være ferdig våren 2018. Delutredning om økt kollektivtransport er godt i gang. Bestilling 

av trafikkutredninger som vurderer løsninger for bil, sykkel og gange er ikke utført. Dette er 

en naturlig del av det arbeid, og samarbeid som pågår, mellom fylkeskommunen og 

kommunen.  Utredningen er varslet satt i bestilling etter sommerferien 2017. 

Ordfører forventer at analysen vil gi oss svar på hvordan trafikken vil fordele seg ved ulike 

scenarier, med stengte veier, omlegging av veier, nye veier, nedklassifisering av veier til gater, 

hvor kollektivaksene bør gå, hvor det er behov for gang og sykkelveier/bruer osv. Herunder 

forventes at analysen fører til tydelige anbefalinger om hvilke tiltak som bør gjennomføres 

både på kort- og langsikt.   



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Utgangspunktet er målene som er satt i blant annet klimaplanen, sykkelby Hønefoss og 

kommuneplanen. 

Denne trafikkanalysen vil være et viktig grunnlag for å kunne gjøre prinsippvedtak om hoved-

veisystemet i Hønefoss og ut fra det fremvise effektive og miljøriktige løsninger for fremtiden 

samt den videre planleggingen av utviklingen i Hønefoss. Ordfører forventer at analysen med 

anbefaling forelegges kommunestyret så snart analysen er gjennomført. 

 

Ordfører mener det ikke finnes en rask løsning for å løse trafikkutfordringene i Hønefoss by.  

I dette ligger også synet om at man ikke nå bør forhaste seg om tiltak for tiltakets egen skyld, 

men at vi nå i den pågående prosessen faktisk gjør tiltak som er utredet og fremstår som mest 

effektive.  Stenging av veier eller gater kan være alternativer, men ordfører anbefaler ikke 

dette før det er gjort en analyse av konsekvensene. Dessuten er det ikke kommunen som 

bestemmer om eksempelvis Hønefoss brua skal stenges.  Hovedvegen gjennom byen er tross 

alt en fylkesvei. 

Elektroniske skilter mener ordfører generelt kan være et virkningsfullt tiltak både kortsiktig og 

på varig basis.  Skilter som sier noe om tiden det tar å kjøre igjennom Hønefoss.  

 I dette ligger opplysninger om alternative fremkommeligheter, som vil være nyttig for 

trafikantene. Ordfører har tatt initiativ til å følge opp forslag om slik elektronisk skilting både 

internt og med Statens vegvesen.    

Kommunestyret har tidligere bevilget penger til nye gangbroer i Hønefoss. Imidlertid bør det 

også være slik at konkrete løsninger og broenes beliggenhet bør settes inn i en helhetlig 

sammenheng og forankres i byplanen.  Ordføreren viser i den forbindelse til saknummer 73 på 

sakskartet for dagens møte og vil der anbefale at kommunestyret slutter seg til 

Formannskapets forslag til vedtak.  

Gangbroer vil knytte områdene i og rundt Hønefoss bedre sammen, og utgjøre en del av 

helheten opp mot det øvrige samferdselsnettet.  Det vil utvilsomt bidra til at flere kan gå og 

sykle for på den måte redusere behovet for motorisert ferdsel i byområdene.  Imidlertid bør 

man, som før nevnt, ikke forhaste seg om løsninger og lokaliseringer før konkrete utredninger 

er gjennomført og løsninger fremgår av en helhetlig gjennomtenkt byplan. Prosessen med 

byplan er iverksatt og det er i denne man bør forankre virkningsfulle tiltak som reelt skal til for 

økt gange, sykkel og kollektiv løsninger fremfor det motoriserte. 

Kjell B Hansen 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 29.06.2017: 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/2046-11  Arkiv: L12  

 

Sak: 8/17 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon - Fra Hans-Petter Aasen (SP) -  Økt bruk av sykkel og 

økonomisk støtte til personer som kjøper e  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

Kommunestyret ber rådmannen utrede prøveordning for økonomisk støtte til privatpersoner 

bosatt i RINGERIKE ved erverv av EL-sykkel.  

Sak om omfang, iverksettelse, vilkår og økonomiske konsekvenser fremmes i forbindelse ved 

behandling av årsbudsjett for 2018. 

 
 
 

Behandling i Kommunestyret 29.06.2017: 

 

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

Tema: Økt bruk av sykkel og økonomisk støtte til personer som kjøper el-sykkel   

Innledning 

Interpellasjonen er fremsatt i tråd med reglement for Kommunestyret.  Ordføreren vil besvare 

tre spørsmål i Kommunestyrets møte den 29.06.17. 

Spørsmål 1 

Mener ordfører at Ringerike kommune har en god nok strategi for utvikling av 

Hønefoss som sykkelby? 

Ordførerens svar:  

 

Sykkelbyen Hønefoss er navnet på avtale mellom Ringerike kommune, Buskerud 

fylkeskommune og Statens vegvesen. Hensikten med avtalen er å etablere et felles grunnlag 

for videre arbeid med å utvikle sykkelbyen Hønefoss. Så langt har strategien ut fra dette vært å 

få en god organisering av prosjektet og å arbeide med finansiering av tiltak som kan øke 

bruken av sykkel i Hønefoss.  

 

For året 2017 er det avsatt 50 % prosjektlederstilling på Areal- og byplan for prosjektet 

Sykkelby Hønefoss. Det er opprettet en styringsgruppe og en prosjektgruppe. Begge gruppene 

har representanter fra partene som direkte knytter seg til avtalen.  

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Siden arbeidet med sykkelby prosjektet herunder strategiutvikling pågår, kan man ikke si at 

status for Hønefoss som sykkel by p.t. er god nok sammenliknet med ambisjonene.  

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Spørsmål 2 

Mener ordfører at strategien i dag har konkrete virkemidler for å øke sykkelbruken? 

Ordførerens svar:  

 

Arbeidet med å etablere virkemidler for å øke bruken av sykkel er lagt til areal- og 

byplankontoret i en 50 % prosjektstilling i 2017.  Det er også satt av midler i kommunens 

budsjett årlig frem til 2020 som bl. a. vil brukes til egenandel ved tildeling av tilskuddsmidler. 

 

Det er i 2016 og 2017 søkt tilskuddsmidler for flere tiltak. Det er tildelt tilskuddsmidler for 

2017 til å etablere sykkelparkering på flere steder i sentrum. Arbeidet med å etablere sykkel-

parkeringer er igangsatt.  

Den 23.6.2017 fikk kommunen tildelt midler til et prøveprosjekt som er blitt kalt 

«Hverdagssykling i Ringerike» (se vedlegg).   

Tiltaket vil bl. a. rette seg til ca. 70 ansatte i Ringerike kommune etter flytting til Fossveien. 

Der er det ingen gratis bilparkering i nærområdet og kommunen vil heller ikke legge til rette 

for at det skal bli det.  

Kommunen ønsker derimot å legge til rette for bruk av sykkel gjennom etablering av 

sykkelparkeringsanlegg, gode garderobefasiliteter og innkjøp av EL-sykler og sykkelvogner til 

utlån for de ansatte. Her kan kommunen foregå med godt eksempel og selv prøve ut om utlån 

av EL-sykkel kan gi endrede reisevaner hos de ansatte og innbyggerne.  Oppfølging og 

evaluering av prosjektet vil gi kunnskap som har overføringsverdi for andre og det skal 

rapporteres tilbake til sykkelbyprosjektet.  

Kommunen er også tildelt midler fra Klimasats for å kunne hente inn ekstern kompetanse til 

utarbeiding av en sykkelstrategi og en parkeringsstrategi.  En sykkelstrategi og en 

parkeringsstrategi vil samlet bidra til en langsiktig plan for hvordan man kan øke antall gående 

og syklende og hvordan man kan planlegge bilparkering i Hønefoss for å utvikle et gang og 

sykkelvennlig sentrum.  

Sykkelbyprosjektet har også vært en viktig part i utarbeidelsen av innspill til 

Handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtransport 2018-2021 og Handlingsprogram for 

riksveier 2018-2021 (23). 

Spørsmål 3 
Mener ordfører at en prøveordning med økonomisk støtte til kjøp av el-sykkel kan være 

ett av flere virkemidler for å øke sykkelbruken? 

Ordførerens svar: 

Til opplysning avsatte Oslo kommune 4 millioner kroner til en støtteordning for innkjøp av 

vanlig EL-sykkel. Enkeltstøtten var 20 % av kjøpesummen, maks 5000 kroner. Denne 

støtteordningen er avsluttet. 

 Nå har Oslo en ny støtteordning hvor innbyggere kan få støtte til elektrisk lastesykkel med 

inntil 10 000 kroner.  

 

En prøveordning med økonomisk støtte til kjøp av EL-sykkel kan være et virkemiddel for å 

øke sykkelbruken Ringerike, men bør utredes. 
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Oppsummering 
Interpellanten ber om at kommunestyret voterer over følgende forslag: 

Kommunestyret ber rådmannen utrede prøveordning for økonomisk støtte til privatpersoner 

bosatt i RINGERIKE ved erverv av EL-sykkel.  

Sak om omfang, iverksettelse, vilkår og økonomiske konsekvenser fremmes i forbindelse ved 

behandling av årsbudsjett for 2018. 

Ordføreren støtter intensjonen i og vil slutte seg til forslaget. 

Kjell B. Hansen. 

 

 

Ordfører fremmet Aasens (SP) forslag: 

«Kommunestyret ber rådmannen utrede prøveordning for økonomisk støtte til privatpersoner 

bosatt i RINGERIKE ved erverv av EL-sykkel.  

Sak om omfang, iverksettelse, vilkår og økonomiske konsekvenser fremmes i forbindelse ved 

behandling av årsbudsjett for 2018.» 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme. 
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