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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen     

Møtedato: 07.09.2017 Tid: 16:00 – 21:00 

Dagsorden: 

16:00 - 16:05 Oppstart møte.  

16:05 – 16:35 Presentasjon Byplan masteroppgave – Bomiljø 

v/ Adeline Arnesen.  

16:35 – 17:05 Seriøsitetskrav v/ Jarl M. Pedersen, politiet.  

17:05 – 17:15 Orientering – Status Veterinærordning.  

17:15 – 17:30 Pause.  

17:30 – 18:00 Presentasjon – Post-it 2030.  

Ca. 18:00 saksliste. 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Medlem Anne Helene Sandum FO  

Medlem Arnfinn Baksvær   

Medlem Kirsten Orebråten   

Medlem Iren Rannekleiv FO  

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   

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   

Medlem Lise Bye Jøntvedt   

Medlem Tor Stein-Andersen FO  

Medlem Arne Broberg   

Medlem Marit Hollerud   

Medlem Dag Haakon Henriksen   

Medlem Helge Stiksrud   
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Medlem Anne-Marit Lillestø   

Medlem Arnfinn J. Holten   

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Tor Bøhn   

Medlem Richard Baksvær   

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Nena Bjerke FO  

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Mari Solheim Sandsund   

Medlem Anne Mari W. Ottesen   

Medlem Anders Braaten   

Medlem Axel Sjøberg FO  

Medlem Parviz Salimi FD Tar sete fra kl 16:10 

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Knut Arild Melbøe FD Permisjon fra kl 19:30 

Varamedlem Ulf Magnussen  Nena Bjerke 

Varamedlem Ana Gladys Cospin Soberanis  Axel Sjøberg 

Varamedlem Bente Louise Aabel tar sete i 

sak 91/17 

FD Mari Solheim Sandsund  

Varamedlem Viera Rozmara-Frydenlund  Inger Synnøve Kammerud 

Varamedlem Ivar Eskestrand  Tor Stein-Andersen 

Varamedlem Ahmad Mahmoudi  Anne Helene Sandum 

Varamedlem Eli Johanne Ruud  Iren Rannekleiv 

Varamedlem Runhild Vestby  Ståle Skjønhaug 

Varamedlem Inger Mari Steinhovden tar sete 

kl 19:30 til sak94/17 

FD Knut Arild Melbøe 

 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann, Tore Isaksen. Kommunalsjefene, Trude Bredal Steinmo, 

Marianne Mortensen, Magnar Ågotnes, Gunn Edvardsen, Christine 

Myhre Bråthen og Gyrid Løvli. Kommuneadvokat Rune Erstad. 

Kommunikasjonssjef Mats Øieren. 

 

 

Merknader Mari S. Sandsund (Sp) er saksbehandler i sak 91/17 og erklærte seg  

inhabil. 

Bente Louise Aabel (Sp) tok sete under behandling av sak 91/17. 

Knut Arild Melbøe (MDG) ble innvilget permisjon fra kl 19:30. før 

behandling av sak 94/17. 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) tar sete fra kl 19:30 før behandling 

av sak94/17 

Presentasjon - Post-it 2030 utgår.  

 

Behandlede saker Fra og med sak 9/17, 84/17 

til og med sak  13/17, 99/17 
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Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og 

møtet satt. 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Magnus Herstad Kjell B. Hansen Kirsten Orebråten 

 

 

 

Møtesekretær 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

9/17 16/2281   

 Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (Sol)  

 

 

10/17 17/3500   

 Interpellasjon fra Anders Braaten (Sp)  - HRA - avfall fra loppemarked  

 

 

84/17 17/3312   

 Revidert plan økonomirapportering høsten 2017  

 

 

85/17 17/3271   

 Månedsrapportering  Ringerike kommune juli 2017  

 

 

86/17 17/906   

 Kontrollutvalget - Protokoll 04/17  

 

 

87/17 17/799   

 Ringerike kirkelig fellesråd - oppsigelse av punkt 10 i tjenesteytelsesavtale  

 

 

88/17 17/3343   

 Ringerike skytesenter  

 

 

89/17 14/285   

 0605_376 Detaljregulering for Fisketjern - 2. gangsbehandling  

 

 

90/17 17/792   

 0605_377 Detaljregulering for Vikersetra - 2. gangsbehandling  

 

 

91/17 14/1015   

 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - Klage på vedtak - 

behandling av 3 klagesaker  
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92/17 17/2689   

 Ullerål gamle skole  

 

 

93/17 17/2108   

 Orienteringssak seriøsitetskrav  

 

 

94/17 17/3057   

 Høringsuttalelse om forslag til å innføre forbud mot bruk av hodeplaplagg 

som helt eller delvis dekker ansiktet  

 

 

95/17 17/1577   

 Handlingsplan for grunnskolen 2017-2021 - Sammen skaper vi 

Ringeriksskolen  

 

 

96/17 17/2769   

 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017  

 

 

97/17 17/996   

 Særlig farlige skoleveier fra 01.08.2017  

 

 

98/17 17/2246   

 Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag 2017-2021  

 

 

99/17 17/2986   

 Soveareal, kommunale barnehager  

 

 

11/17 17/3508   

 Interpellasjon fra Ana Cospin Soberanis (SV) - Retusjert reklame  

 

 

12/17 17/3553   

 Grunngitt spørsmål fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) - Delegeringsreglement for 

Ringerike kommune.  

 

 

13/17 14/1015   

 Grunngitt spørsmål fra Knut Arild Melbøe (MDG) - Omkring Kilemoen 

sanduttak  
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9/17   

Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (Sol)  

 

 

Ordførerens svar på interpellasjon fremsatt av representanten Nanna Kristoffersen (Sol) 

Tema: Spørsmål knyttet til forvaltningsloven og oppfølging, jfr. KS sak 9/17 

 

Innledning 

 Ordføreren mener at interpellasjonen setter fokus på viktige sider når det kommer til 

kommunens respons/agering når det mottas initiativ fra innbyggere. Generelt mener ordfører 

at kommunen opptrer i henhold til Forvaltningsloven.  Interpellanten peker på et konkret 

forhold og ordfører vil knytte noen kommentarer som kan relateres til det som der nevnes. 

Imidlertid vil ordfører først henvise til relevante bestemmelser i Forvaltningsloven.  

 

Forvaltningsloven 

 Først til lovens § 11 - veiledningsplikten   

Forvaltningsorganene har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet 

med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i 

bestemte saker på best mulig måte. Omfanget av veiledningen må likevel tilpasses det enkelte 

forvaltningsorgans situasjon og kapasitet til å påta seg slik virksomhet. 

Forvaltningsorganer som behandler saker med en eller flere private parter, skal av eget tiltak 

vurdere partenes behov for veiledning. Etter forespørsel fra en part og ellers når sakens art 

eller partens forhold gir grunn til det, skal forvaltningsorganet gi veiledning om: 

a)   gjeldende lover og forskrifter og vanlig praksis på vedkommende saksområde, og  

 b)  regler for saksbehandlingen, særlig om parters rettigheter og plikter etter forvaltnings-  

 loven. Om mulig bør forvaltningsorganet også peke på omstendigheter som i det 

 konkrete tilfellet særlig kan få betydning for resultatet.  

 Uavhengig av om sak pågår, plikter forvaltningsorganet innen sitt saksområde å gi veiledning 

som nevnt i annet ledd til en person som spør om sine rettigheter og plikter i et konkret 

forhold som har aktuell interesse for ham. 
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Så til lovens §11a – saksbehandlingstid, foreløpig svar  

Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. 

Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, 

skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I 

svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og så 

vidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som 

åpenbart unødvendig. 

I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en 

henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt. 

  

Aktuell sak – ordførerens svar spørsmål 1 og 2 

 

Ordfører har, om den aktuelle saken, fått opplyst følgende fra kommunalsjef:  

«Vi beklager at det har tatt lang tid med etablering av møteforum med Tyristrand 

landsbyforening og andre interessenter for å utvikle fylkesveier mm. Saksbehandler har 

informert skriftlig den 7. juli 2017 om at de kommunale parkeringsplassene er planlagt å 

asfaltere til neste år pga. planlagt graving på parkeringsplassene i år.   

Vi forstår at de ønsker å oppgradere Tyristrand sentrum og at de ønsker at kommunen skal 

kjøre prosessen opp mot andre interessenter og utenfor kommunal grunn. Veiforvaltningen har 

dessverre ikke informert tydelig at møteforumet ikke ble prioritert i år. Investeringsprosjekter 

og drift av eksisterende vei ble prioritert istedenfor etablering av arbeidsgruppe for å arbeide 

med utvikling av Tyristrand sentrum.  Vi ser i ettertid at saksbehandler skulle ha vært 

tydeligere på veiledningsplikten iht. forvaltningsloven § 11 og vi beklager dette.»  

Ordførerens svar på spørsmål 1 er at Forvaltningsloven gjelder og skal følges!  I den aktuelle 

sak er det avklart avvik, men dette er da nå beklaget.  Ordføreren anmoder rådmannen om å 

sørge for løpende fokus på viktigheten av at Forvaltningslovens etterleves uansett hvem som 

gjør henvendelse eller fremlegger innspill.  

Ordførerens svar på spørsmål 2 i denne aktuelle saken vil kommunalsjef innkalle til de 

forskjellige interessentene for å avklare forventninger og videre behandling av saken. Mer 

konkret og generelt gjeldende er at veiforvaltningen vil behandle alle på likeverdig måte og 

svar på alle henvendelser etter § 11a.   Forvaltningen vil bestrebe seg til å delta i de initiativ 

som blir initiert fra innbyggere. I tillegg vil Sektoren og enheten gjennomgå rutinene og 

etablere eventuelle forbedringer slik at Forvaltningslovens bestemmelser opprettholdes.  
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Avslutning 

Med dette har ordfører etter beste evne og innsikt besvart interpellantens spørsmål. I dette 

ligger også dialog med rådmann/kommunalsjef.  Ordføreren forventer at det som er nevnt i 

svar 1 og 2 blir fulgt opp, og at rådmannen sørger for forbedringer både i praksis og i rutiner.   

Ringerike, 07.0917 

Kjell B Hansen 

ordfører  

 

 

 

 

 



  

Side 9 av 37 

 

10/17   

Interpellasjon fra Anders Braaten (Sp) - HRA - avfall fra loppemarked  

 

Ordførerens svar på interpellasjon fremsatt av representanten Anders Braaten (SP) 

 

Tema: HRA – avfall fra loppemarked, jfr. KS sak nr. 10/17 

 

Innledning 

Temaet er tatt opp med HRA, ordførerens svar er basert på oppsummering fra dialogen. 

Vedlagt fremgår sorteringsoversikt og priser gjeldende lag og foreninger. 

Først vil ordførere understreke at eiere av HRA og selskapets ledelse har fokus på dette med 

avfallsminimering via økt gjenbruk og gjenvinning. Det betyr at alt som leveres hos HRA må 

sorteres. Dette er hjemlet i forurensingsloven kapitel 5. Alt avfall skal kildesorteres og 

gjenbrukes/gjenvinnes så langt mulig.  

 

Med det som bakgrunn kan lag og foreninger etter skriftlig avtale levere rester fra 

loppemarked til redusert pris forutsatt at fremgangsmåte etter beskrivelse gitt av HRA følges. 

Hver avfallsgruppe skal leveres hver for seg. Forutsetningen for redusert pris er altså at det 

enkelte loppemarkedet kontakter HRA og inngår en skriftlig avtale før loppemarkedet 

avholdes, og at reglene i avtalen følges. Rester fra et loppemarked skal følgelig kildesorteres, 

og avfallsgruppene må være rene. 

 

HRA har i mer enn 10 år praktisert spesialordning til loppemarked. Siden det kan tyde på at 

denne ikke er godt nok kjent for alle har HRA invitert til møte med de ansvarlige for de 

loppemarkedene, for å informere om ordningen. Ordfører antar at det her også vil fremkomme 

innspill av praktisk art med sikte på mulige forbedringstiltak i forbindelse med sortering og 

levering. 

 

For øvrig er gjeldende fremgangsmåte for redusert pris som følger: 

 Lag og forening må kontakte HRA minst 1 måned før loppemarked avholdes for å få 

informasjon og avtale om leveringen. Navn, adresse og kontaktopplysninger skal 

registreres og det må søkes kredit hvis faktura skal sendes. 

 Rester fra loppemarked skal leveres på Trollmyra og kontrolleres av HRA. Avfall må 

registres manuelt inn i vektsystemet for å få redusert pris. Hvis man leier container må 

denne informasjon gis til transportør. 

 Ved levering. Alle lass skal kontrolleres ved vektkontoret, og leveres i åpningstiden på 

Trollmyra mandag-fredag kl. 0800-1600. 

 Ved manglende sortering må lass leveres sorteringsplate for etter sortering. 

Pris for etter sortering er f.t. kr 1750,- pr. tonn + mva. 
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Ordførers konkrete svar  

 

Etter loppemarked kan det være igjen lopperester som skal leveres til gjenvinning.  Ordfører 

har forståelse for at sortering av dette kan være arbeidskrevende for de som driver dugnad. 

Det er imidlertid etablert ordning og fremgangsmåter spesielt gjeldende lag og foreninger, og 

det innebærer at alt skal og må sorteres. Ordfører mener ordningen slik den fremstår bør være 

tilfredsstillende tilrettelagt.  Det fremgår av vedlagt oversikt at praksis kraftig reduserte priser 

når avfall leveres i henhold til avtale og fremgangsmåte. Ordningen har fungert i 10 år og 

likeverdig i kommunene Lunner, Gran, Jevnaker, Hole og Ringerike. 

 

Ordføreren vil ta initiativ til en drøfting om den aktuelle problematikken med de øvrige 

kommuner.  Det vil skje i selskapets høstmøte 2017. 

     

Kort svaret er: 

1) HRA har en praksis som tilsier god tilrettelegging dermed ikke utelukket 

forbedringstiltak 

2) Ordføreren tar initiativ ovenfor øvrige eiere og selskapets ledelse med sikte på 

tilrettelegging hva gjelder sortering, levering men også avklaringer av mer økonomisk 

karakter.  Til det siste nevner ordfører at HRA som drives etter forretningsmessige 

prinsipper og overordnede eierstrategier.    

 

 

 

Ringerike 07.09.17 

Kjell B. Hansen 

ordfører 
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84/17   

Revidert plan økonomirapportering høsten 2017  

 

Vedtak: 

 

Rådmannens forslag til revidert datoplan for økonomirapportering høsten 2017 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: 

 

Rådmannens forslag til revidert datoplan for økonomirapportering høsten 2017 godkjennes 
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85/17   

Månedsrapportering Ringerike kommune juli 2017  

 

Vedtak: 

 

Månedsrapport juli 2017 tas til orientering. 

 

Rådmannen lager et notat som oppfølging av spørsmål fremsatt i møtet, samt en orientering 

om avvikshåndtering.  

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Månedsrapport juli 2017 tas til orientering. 
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86/17   

Kontrollutvalget - Protokoll 04/17  

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 04/17 tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 04/17 tas til orientering. 
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87/17   

Ringerike kirkelig fellesråd - oppsigelse av punkt 10 i tjenesteytelsesavtale  

 

Vedtak: 

 

1.  «Ringerike kommune aksepterer oppsigelsen fra Ringerike kirkelige fellesråd av 

tjenesteytelser i samsvar med punkt 10 i avtale om vare- og tjenesteytelser av 

26.08.2015. Tjenesteytelsene vedvarer frem til dette årets utgang. 

2. Ringerike kirkelige fellesråd tilføres kalkulatorisk kostnad kr 400 000 fra og med 

2018. 

3. Med dette anser kommunestyret at tjenestene i avtalens punkt 10 som i dag utføres av 

kommunens eiendomstjeneste, er Kirkelig fellesråds ansvar fra 01.01.18. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Runar Johansen (H) p.v.a. Ap, H, KrF og V fremmet følgende forslag: 

1. «Ringerike kommune aksepterer oppsigelsen fra Ringerike kirkelige fellesråd av 

tjenesteytelser i samsvar med punkt 10 i avtale om vare- og tjenesteytelser av 

26.08.2015. Tjenesteytelsene vedvarer frem til dette årets utgang. 

2. Ringerike kirkelige fellesråd tilføres kalkulatorisk kostnad kr 400 000 fra og med 

2018. 

3. Med dette anser kommunestyret at tjenestene i avtalens punkt 10 som i dag utføres 

av kommunens eiendomstjeneste, er Kirkelig fellesråds ansvar fra 01.01.18. 

 

 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling og Johansens (H) forslag p.v.a. 

Ap, H, KrF og V, ble Johansens (H) forslag enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune aksepterer oppsigelsen fra Ringerike kirkelige fellesråd av 

tjenesteytelser i samsvar med punkt 10 i avtale om vare- og tjenesteytelser av 26.08.2015. 

Tjenesteytelsene vedvarer frem til dette årets utgang. 

 

Ringerike kirkelige fellesråd gis ingen økonomisk kompensasjon for at vare- og 

tjenesteytingen opphører. 
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88/17   

Ringerike skytesenter  

 

Vedtak: 

 

 

Kjøpekontrakt mellom Miljødirektoratet som selger og Ringerike kommune som kjøper for 

areal stort ca. 11 daa godkjennes. 

Kjøpesum, kr 15 000,-, belastes konto 028000.656000.360.0303. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kjøpekontrakt mellom Miljødirektoratet som selger og Ringerike kommune som kjøper for 

areal stort ca. 11 daa godkjennes. 

Kjøpesum, kr 15 000,-, belastes konto 028000.656000.360.0303. 
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89/17   

0605_376 Detaljregulering for Fisketjern - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_376 Detaljregulering for Fisketjern vedtas. 

Med en endring; begrepet punktfeste skal tas ut av tegnforklaringen i plankartet. 

 

2. De deler av Kommunedelplan fro Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til ny 

fremtidig fritidsbebyggelse overlappes av ny plan. 

  

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til protokolltilførsel: 

 

«Symbolet i plankartet er ment å vise bygningsplassering. Dette er godt ivaretatt ved at det 

kun står «hytteplassering i tegnforklaringen, følgelig er begrepet punktfeste foreslått strøket. 

Punktfeste er en eiendomstype som kjennetegnes ved at den kun er et punkt. Skulle dette bli 

stående kan det bidra til å skape tvil om planens innhold.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling samt Braatens (Sp) protokolltilførsel ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_376 Detaljregulering for Fisketjern vedtas. 

 

2. De deler av Kommunedelplan fro Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til ny 

fremtidig fritidsbebyggelse overlappes av ny plan.  
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90/17   

0605_377 Detaljregulering for Vikersetra - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_377 Detaljregulering for Vikersetra vedtas. 

Med en endring; begrepet punktfeste skal tas ut av tegnforklaringen i plankartet. 

 

2. De deler av Kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til 

fremtidig fritidsbebyggelse overlappes av ny plan. 

 

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til protokolltilførsel: 

«Symbolet i plankartet er ment å vise bygningsplassering. Dette er godt ivaretatt ved at det 

kun står «hytteplassering i tegnforklaringen, følgelig er begrepet punktfeste foreslått strøket. 

Punktfeste er en eiendomstype som kjennetegnes ved at den kun er et punkt. Skulle dette bli 

stående kan det bidra til å skape tvil om planens innhold.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling samt Braatens (Sp) protokolltilførsel ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_377 Detaljregulering for Vikersetra vedtas. 

 

2. De deler av Kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til 

fremtidig fritidsbebyggelse overlappes av ny plan. 
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344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - Klage på vedtak - behandling av 3 

klagesaker  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Norges Miljøvernforbund, datert 

22.05.17 til følge. 

2. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Miljøpartiet De Grønne, datert 

23.05.17 til følge. 

3. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Mary Blikken Gravdal, datert 

23.05.17 til følge. 

4. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak av reguleringsplan påklages. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter 

denne lov. Klagen sendes derfor gjennom fylkesmannen i Buskerud til departementet med 

følgende uttalelse: 

 Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette   

 saksframlegg. 

 HMA slutter seg til rådmannens forslag til vedtak, slik den framgår av  

 saksframlegget. 

5. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42). 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Helge Stiksrud (V) fremmet følgende forslag: 

1. «Ringerike kommune tar klagene til følge. 

2. Saken tas opp igjen etter at momenter i klagene er nærmere vurdert, blant annet på 

bakgrunn av Fylkesmannens opprinnelige innsigelse. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling og Stiksruds (V) forslag, ble 

Formannskapets innstilling vedtatt mot 6 stemmer. 
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Forslag til vedtak: 

 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Norges Miljøvernforbund, datert 

22.05.17 til følge. 

2. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Miljøpartiet De Grønne, datert 

23.05.17 til følge. 

3. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Mary Blikken Gravdal, datert 

23.05.17 til følge. 

4. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak av reguleringsplan påklages. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter 

denne lov. Klagen sendes derfor gjennom fylkesmannen i Buskerud til departementet med 

følgende uttalelse: 

 Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette   

 saksframlegg. 

5. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42). 
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Ullerål gamle skole  

 

Vedtak: 

 

Ullerål gamle skole gnr. 87, bnr. 40, reguleres til boligformål og videre ikke ut for salg. 

Eiendommen kan vurderes benyttet til boliger i kommunal regi, makeskifte eller selges 

 

Nanna Kristoffersen (Sol) tilleggsforslag følger saken i videre behandling. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Nanna Kristoffersen (Sol) tilleggsforslag følger saken i videre behandling. 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag p.v.a. Ap, H, KrF og V: 

«Ullerål gamle skole gnr. 87, bnr. 40, reguleres til boligformål og videre ikke ut for salg. 

Eiendommen kan vurderes benyttet til boliger i kommunal regi, makeskifte eller selges.» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling og Johansens (H) forslag p.v.a. 

Ap, H, KrF og V, ble Johansens forslag vedtatt mot 6 stemmer. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

.  

Ullerål gamle skole, gnr. 87, bnr. 40, reguleres til boligformål og legges deretter ut for salg via 

eiendomsmegler. 
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Orienteringssak seriøsitetskrav  

 

Vedtak: 

 

Rådmannens redegjørelse tas til orientering 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens redegjørelse tas til orientering 
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Høringsuttalelse om forslag til å innføre forbud mot bruk av hodeplagg som helt eller 

delvis dekker ansiktet  

 

Vedtak: 

 

Rådmannens vedlagt forslag til uttalelse vedtas. 

 

 

 

 

 

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 vedlagt forslag til uttalelse vedtas. 
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Handlingsplan for grunnskolen 2017-2021 - Sammen skaper vi Ringeriksskolen  

 

Vedtak: 

 

Handlingsplan for grunnskolen 2017-2021, «Sammen skaper vi Ringerikesskolen», vedtas. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

 

Forslag til vedtak: 

 

Handlingsplan for grunnskolen 2017-2021, «Sammen skaper vi Ringerikesskolen», vedtas. 

 

 

 

 

 



  

Side 26 av 37 

 

96/17   

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017  

 

Vedtak: 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning.  

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning.  
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Særlig farlige skoleveier fra 01.08.2017  

 

Vedtak: 

 

Vedlagt oversikt over særlig trafikkfarlige skoleveier fra 01.08.17 vedtas. 

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes til neste Kommunestyremøte (5. oktober). Med saken skal det følge en 

konkret vurdering av de innspill som har kommet inn fra det enkelte samarbeidsutvalg.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Anders Braatens (Sp) utsettelsesforslag falt med 8 stemmer.  

 

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

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagt oversikt over særlig trafikkfarlige skoleveier fra 01.08.17 vedtas. 
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Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag 2017-2021  

 

Vedtak: 

 

1. Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag i Ringerike – 2017-2021 vedtas som 

vedlagt med følgende hovedpunkter: 

 Barnehagebarn tilegner seg digital kompetanse i tråd med rammeplan for 

barnehagen. 

 Skoleelever tilegner seg digital kompetanse i tråd med læreplan for 

Kunnskapsløftet og rustes til deltakelse i fremtidens samfunn 

 Ansattes digitale kompetanse heves gjennom utviklingsarbeid og 

kompetansebygging lokalt. 

 Læringsresultatene følges opp i den årlige tilstandsrapport for grunnskolen. 
2. Som infrastruktur og antall digitale enheter vedtas:  

 Plan for utbygging av infrastruktur implementeres. 

 Implementering av utstyr i barnehagene følges opp i planperioden.  

 Implementering av 1:1 i skolene følges opp i et treårsløp 

 Økt investeringsbehov legges inn i Handlingsprogram 2018-2021, budsjett 

2018 

3. Som teknologisk plattform for Ringerikskolen i perioden 2017-2021 vedtas:  

 Skylagringstjeneste og digital pedagogisk plattform G Suite for Education fra 

Google  

 Læringsplattform med kommunikasjon skole – hjem: IST læring 

 Digital enhet barn 1.-10. trinn: Google Chromebook med touchskjerm og penn 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag til pkt. 3 kulepkt. 3: 

«MDG foreslår derfor at digitalisering fokuseres på barn fra klassetrinn 4.» 
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

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

Formannskapets innstilling til pkt. 3 kulepkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 

Alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling til pkt. 3 kulepunkt 3 og 

Steinhovdens (MDG) forslag, ble Formannskapet innstilling vedtatt mot 1 stemme. 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag i Ringerike – 2017-2021 vedtas som 

vedlagt med følgende hovedpunkter: 

 Barnehagebarn tilegner seg digital kompetanse i tråd med rammeplan for 

barnehagen. 

 Skoleelever tilegner seg digital kompetanse i tråd med læreplan for 

Kunnskapsløftet og rustes til deltakelse i fremtidens samfunn 

 Ansattes digitale kompetanse heves gjennom utviklingsarbeid og 

kompetansebygging lokalt. 

 Læringsresultatene følges opp i den årlige tilstandsrapport for grunnskolen. 
2. Som infrastruktur og antall digitale enheter vedtas:  

 Plan for utbygging av infrastruktur implementeres. 

 Implementering av utstyr i barnehagene følges opp i planperioden.  

 Implementering av 1:1 i skolene følges opp i et treårsløp 

 Økt investeringsbehov legges inn i Handlingsprogram 2018-2021, budsjett 

2018 

3. Som teknologisk plattform for Ringerikskolen i perioden 2017-2021 vedtas:  

 Skylagringstjeneste og digital pedagogisk plattform G Suite for Education fra 

Google  

 Læringsplattform med kommunikasjon skole – hjem: IST læring 

 Digital enhet barn 1.-10. trinn: Google Chromebook med touchskjerm og penn 
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Soveareal, kommunale barnehager  

 

Vedtak: 

 

Informasjonen om endringer i behov for soveareal i de kommunale barnehage tas til 

orientering. Kostnaden til utbedringer i 2017 i Hallingby barnehage og Hønefoss barnehage 

innarbeides i 2. tertial. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjonen om endringer i behov for soveareal i de kommunale barnehage tas til 

orientering. Kostnaden til utbedringer i 2017 i Hallingby barnehage og Hønefoss barnehage 

innarbeides i 2. tertial. 
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Interpellasjon fra Ana Cospin Soberanis (SV) - Retusjert reklame  

 

 

Ordførerens svar på interpellasjon fremsatt av representanten Ana Cospin Soberanis 

(SV).  

 

Tema 

Retusjert reklame 

 

Innledning 

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

spørsmålene i Kommunestyrets møte den 07.09.17, jfr. sak nr. 11/17. 

 

Ordførerens svar 

 

Ordføreren mener representanten tar opp et svært viktig tema i sin interpellasjon. 

 

Kroppspress blant barn og unge i stadig yngre aldersgrupper er en av faktorene som gjør at 

unge mennesker føler krav om å lykkes på stadig flere områder. 

 

Interpellanten henviser til en rekke grundige undersøkelser som underbygger det økende 

kroppsfokuset, spesielt unge jenter utsettes for.  

 

Ordføreren har også merket seg at en undersøkelse fra 2014 utført av SIFO viser at 85 prosent 

av unge jenter og 30 prosent av unge gutter opplever kroppspress. Denne undersøkelsen 

handlet om kroppspress og retusjert reklame. 

 

Det er således både gjennom offentlige debatter og flere undersøkelser sannsynliggjort at det 

er en sammenheng mellom nettopp et slikt kroppspress og psykisk helse blant unge. 

 

Ordføreren er helt enig med interpellanten i at dette er en svært beklagelig utvikling i 

samfunnet og en utvikling som må håndteres alvorlig. 

 

Som det fremkommer gjennom interpellasjonen har enkelte kommuner inntatt en holdning til 

dette ved å vedta ulike former for forbud og pålegg. 

 

I Trondheim vedtok bystyret i 2016 et forbud mot reklame som kan føre til kroppspress, mens 

bystyret i Kristiansand vedtok at retusjert reklame skal merkes tydelig.  

 

Også i Oslo og Bergen har det pågått diskusjoner om hva slags reklame som skal tillates i det 

offentlige rom.  

 

Stortinget har også diskutert dette etter en åpen høring i familie- og kulturkomiteen. 

 

Ordføreren er av den oppfatning at før man eventuelt vedtar lover og forbud har behov for 

mere forskning i forhold til hva som påvirker barn og unges psykiske og fysiske helse og 

selvbilde. Det vil også være nyttig å finne mere ut av hvilke årsaker som fører til at både barn 

og unge opplever kroppspress. 
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Ordføreren mener også det er behov for mere kunnskap om hva som kan beskytte barn fra 

press og forventinger.  Hva kan styrke dem til å takle ulike krav, press og forventinger? 

Ordføreren er kjent med det arbeidet som gjøres i kommunen både i skolen og i helsetjenesten 

for å samarbeide om å sikre elevenes trivsel og helse. Skolen er en god og viktig arena for å 

bidra til at barn og unge opparbeider egen styrke for å stå imot blant annet kroppspress. 

 

På denne bakgrunn vil ordføreren berømme interpellantens engasjement i en svært viktig sak.  

 

Ordføreren vil derimot ikke uten videre gå inn for at Ringerike kommune fatter vedtak mot 

bruk av retusjert reklame i det offentlige rom.  Det bør fremlegges et saksfremlegg med 

vurdering og anbefaling om tiltak. 

 

Ordføreren anmoder derfor rådmannen om fremme en sak som belyser ulike sider av både 

forbud og merking av slik reklame. En slik sak bør også inneholde Ringerike kommunes egen 

holdning til bruk av retusjert reklame. 

 

Dette som ordførerens svar. 

 

Kjell B Hansen 

Ordfører 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Side 34 av 37 

 

12/17   

Grunngitt spørsmål fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) - Delegeringsreglement for Ringerike 

kommune.  

 

 

Ordførerens svar på grunngitt spørsmål frem satt av representanten Mons-Ivar Mjelde 

(AP) 

Innledning 

Det vises til grunngitte spørsmål om Delegeringsreglementet for Ringerike kommune fra 

representanten Mons-Ivar Mjelde fra Arbeiderpartiet, jfr. KS sak 12/17 og er relatert til 

avgivelse av behandling av høringssvar, jfr. KS sak 94/17 samt realitetsbehandling av 

handlingsplan for grunnskolen 2017-2021, jfr. KS sak 95/17.  

Spørsmål er fremsatt i henhold til reglement for kommunestyret i Ringerike kommune § 9, og 

besvares av ordfører i KS møte 07.09.17. 

Ordførerens svar 

Det er fremsatt 2 konkrete spørsmål.  Ordføreren vil innlede med kort å besvare spørsmål nr. 2 

vedrørende gjennomgang/revisjon av delegeringsreglementet og deretter spørsmål nr. 1 om 

forståelse av delegeringsreglementet, forså vidt gjelder politisk behandling av de to konkrete 

sakene. 

Om delegeringsreglementet 

Ordfører planlegger gjennomgang/revisjon av delegeringsreglementet. Det er i den forbindelse 

etablert kontakt med Kommuneforlaget med sikte på orientering om standardisert 

delegeringsreglement med løpende ajourhold, som er utviklet av KS. Kommuneforlaget vil 

orientere Kommunestyret/Formannskap etter avtale.  Dette vil være starten på en 

gjennomgang/revisjon av delegeringsreglementet som forutsettes utført av en gruppe opprettet 

av Kommunestyret.  Slik sak vil fremlegges for Kommunestyret før årsskiftet med sikte på at 

arbeidet kan starte umiddelbart på ny året 2018.    

Når det gjelder forståelsen av gjeldende delegeringsreglement og da i betydning av hva de 

respektive folkevalgte har avgjørelsesmyndighet til viser ordfører til reglementet i sin helhet. 

Det er kommunestyret som fordeler myndighet gjennom delegeringer, men som alltid 

beholder ansvaret.      

Om behandling av de nevnte 2 saker  

Når det gjelder Handlingsplan for grunnskolen 2017-2021 samt høringsuttalelse om forslag til 

å innføre forbud mot bruk av hodeplagg som helt eller delvis dekker ansiktet har 

administrasjonen innstilt på at begge sakene bør fremlegges/behandles i Kommunestyret. 

Dette ut fra sakenes karakter og omfang. Handlingsplanen for grunnskolen er eksempelvis en 

strategisk plan som vil virke inn i øvrig planlegging av kommunens drift, utvikling og 

prioriteringer, herunder økonomiske i årene frem til 2021.  Saken om hodeplagg er del av den 
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store samfunnsdebatten i Norge. Sakene er følgelig oppfattet å være av en slik art/omfang at 

de bør underlegges og forankres i en bred demokratisk behandling, hvor Kommunestyret er et 

naturlig overordnet ansvarlig folkevalgtorgan i så måte.    

 

Oppsummering 

Ordfører har med dette gitt uttrykk for sitt syn i forhold til interpellantens 2 spørsmål.   

Av dette fremgår at delegeringsreglementet vil bli gjennomgått og hvor Kommunestyret i 

oktober vil bli invitert til både å sette premisser og opprette et ad-hock utvalg til å utføre 

arbeidet. Konkret saksfremlegg vil således fremlegges til behandling i nevnte KS møtet.     

Av dette fremgår at ordfører er enig i med administrasjonen om at det riktige er at de to nevnte 

saker bør behandles av Kommunestyret, som kommunens øverste ansvarlige styrings-organ.  

Dette begrunnet i demokratihensyn, sakenes omfang og betydning. 

Ut fra det nevnte ønsker ordfører en aktiv politisk debatt relatert til revidering av delegerings-

reglementet. Både i perspektiv eventuelle behov for justeringer og i perspektiv om å utvikle 

tydeligere politisk styring tilpasset den situasjon/utvikling kommunen er i.  Hensiktsmessig 

delegering vil danne et nødvendig grunnlag for å oppnå dette. 

   

Ringerike 06.09.17 

Kjell B Hansen 

ordfører 
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Grunngitt spørsmål fra Knut Arild Melbøe (MDG) - Omkring Kilemoen sanduttak  

 

 

Ordførerens svar på grunngitt spørsmål - representanten Knut Arild Melbøe MDG 

Tema: Reguleringsplan for Kilemoen sandtak 

 

Innledning 

Ordfører har i samsvar med retningslinjer for kommunestyret mottatt grunngitt spørsmål fra 

representanten Knut Arild Melbøe.  Ordførerens svar gis i KS-møtet 07.09.17.  

 

Ordførerens svar 

 

Først vil ordføreren understreke at det aktuelle temaet omgis av sterk grad av faglige innsikt. 

Derfor har ordfører samrådd seg med ressurs på fagfeltet og helt konkret til de fagpersoner 

som utreder uttaket/saken på Kilemoen.  

 

Ringerike kommune har i den aktuelle saken måtte avveie hensyn til to motstridende 

nasjonale interesser; Den verdifulle sandfuruskogen med dets biomangfold samt den nasjonalt 

viktige mineralressurs, som Kilemoen representerer.  

 

Som følge av hensyn til sandfuruskogen, og at Kilemoen er vurdert som et viktig område for 

biologisk mangfold, er det areal som er avsatt til råstoffutvinning redusert. Forekomsten på 

Kilemoen rangeres som nasjonalt viktig av Norges geologiske undersøkelse, og det er dermed 

åpnet opp for råstoffutvinning, som anslagsvis vil ha en varighet på omkring 55 år. 

 

For å ivareta Fylkesmannens anmodning om ivaretakelse av Sandfuruskog er uttaksområdet 

redusert og ligger i dag innenfor arealmessige anbefalingene på 70-100%. Da gjelder antall 

driftsår å ha en varighet på 55 år. Noe som er 5 år lenger en Fylkesmannens maksimums-

grense.  

  

Da gjelder sandfuruskog og hogst fremgår det av Norsk institutt for naturforskning (NINA) 

rapport 1042 Sandfuruskog og sandfuruskogsopper (Brandrud og Bendiksen) at de verdifulle 

artene som er knyttet til sandfuruskogen har svært ulike forutsetninger for liv. En del 

sandfuruskogsarter er knyttet til åpninger i humussjiktet i forbindelse med utrasinger, 

sti/veikanter og kanter av grustak. En del antas å være begunstiget av skogbrann som holder 

humussjiktet nede. Mange arter foretrekker gammelskog, knyttet til arealer med lang 

kontinuitet i rot-sjiktet. En del ser ut til å ha tålt perioder med betydelig hogstpåvirkning, hvis 

det har vært gjensatt frøtrær. Naturskogpreget sandfuruskog huser også truete vedboende 

sopper og lav. 

 

Undersøkelsen som det vises til i NINAs rapport som også tar for seg sandfuruskogene på 

Ringerike, deriblant de nye funnene på Kilemoen fra 2013, har fokusert på de spesielle 

habitat-kvalitetene (spesielle sandsubstrat, tynn humus osv.) som gir grunnlag for forekomst 

av spesialiserte sandfuruskogarter. De fleste av de velutviklede, tørre, lavdominerte 

sandfuruskogene (der Kilemoen inngår) som huser sjeldne/spesielle sandfuruskogarter, har 

gjerne gjennom lang tid vært betydelig kulturpåvirket, gjerne med en del kjørespor og med 

betydelig hogstpåvirkning. Skogen er ofte relativt ensaldret og ensjiktet. Samtidig kan 
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gjensetting av frøtrær ha bidratt til rotkontinuitet i perioder med omfattende hogst, som kan 

være vesentlig for overlevelse av mange sandfuruskogsopper. 

Det fremgår av rapporten at mange sandfuruskogsarealer er lett tilgjengelige og relativt sterkt 

kulturpåvirket. For Kilemoen er dette tilfelle, da det har vært drevet aktivt skogbruk gjennom 

generasjoner. 

Registrering av sandfuruskogarter på Kilemoen er av nyere dato og det antas da at de arter 

som har funnet sitt livsgrunnlag i disse skogene knyttes opp imot generasjoners skogdrift. 

 

Hogstformen som nok i praksis benyttes på Kilemoen er frøtrestilling som er en åpen 

hogstform. Ved hogst settes det igjen 1-15 frøtrær pr. dekar for å sikre naturlig foryngelse 

av furu.   

 

Anbefalingen fra Brandrud hos NINA for fremtidig driftsform er en lukket hogst og at kvist 

og topper fjernes fra hogstfelt. 

 

 
               

 

Avslutning: 

Ordføreren understreket at svaret støtter seg på den fagkompetanse og dokumentasjon som er 

knyttet til saken. 

 

  Kort versjonen som svar på interpellantens to spørsmål er etter dette: 

1 Ordføreren mener at begrunnelsen følger av det som er nevnt.   

2 Ordføreren viser til det som interpellanten selv påpeker. Nemlig at det ikke foreligger 

noen fremlagt sak og dermed ingen standpunkt om eventuell lokalisering av 

geoinformasjonssenter.  Siden dette ikke er inntatt i aktuell plan legger ordfører til 

grunn at et slikt eventuelt senter ikke vil berøre planområdet. 

Ordfører har imidlertid anmodet rådmannen om å vurdere dette. 

 

 

Ringerike, 07.0917 

 

Kjell B. Hansen 

ordfører 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/2281-6  Arkiv: Q50  

 

Sak: 9/17 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (Sol)  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 

Ordførerens svar på interpellasjon fremsatt av representanten Nanna Kristoffersen (Sol) 

Tema: Spørsmål knyttet til forvaltningsloven og oppfølging, jfr. KS sak 9/17 

 

Innledning 

 Ordføreren mener at interpellasjonen setter fokus på viktige sider når det kommer til 

kommunens respons/agering når det mottas initiativ fra innbyggere. Generelt mener ordfører at 

kommunen opptrer i henhold til Forvaltningsloven.  Interpellanten peker på et konkret forhold 

og ordfører vil knytte noen kommentarer som kan relateres til det som der nevnes. Imidlertid 

vil ordfører først henvise til relevante bestemmelser i Forvaltningsloven.  

 

Forvaltningsloven 

 Først til lovens § 11 - veiledningsplikten   

Forvaltningsorganene har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet 

med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i 

bestemte saker på best mulig måte. Omfanget av veiledningen må likevel tilpasses det enkelte 

forvaltningsorgans situasjon og kapasitet til å påta seg slik virksomhet. 

Forvaltningsorganer som behandler saker med en eller flere private parter, skal av eget tiltak 

vurdere partenes behov for veiledning. Etter forespørsel fra en part og ellers når sakens art 

eller partens forhold gir grunn til det, skal forvaltningsorganet gi veiledning om: 

a)   gjeldende lover og forskrifter og vanlig praksis på vedkommende saksområde, og  

 b)  regler for saksbehandlingen, særlig om parters rettigheter og plikter etter forvaltnings-  

 loven. Om mulig bør forvaltningsorganet også peke på omstendigheter som i det 

 konkrete tilfellet særlig kan få betydning for resultatet.  

 Uavhengig av om sak pågår, plikter forvaltningsorganet innen sitt saksområde å gi veiledning 

som nevnt i annet ledd til en person som spør om sine rettigheter og plikter i et konkret 

forhold som har aktuell interesse for ham. 
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Så til lovens §11a – saksbehandlingstid, foreløpig svar  

Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. 

Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, 

skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I 

svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og så 

vidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som 

åpenbart unødvendig. 

I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en 

henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt. 

  

Aktuell sak – ordførerens svar spørsmål 1 og 2 

 

Ordfører har, om den aktuelle saken, fått opplyst følgende fra kommunalsjef:  

«Vi beklager at det har tatt lang tid med etablering av møteforum med Tyristrand 

landsbyforening og andre interessenter for å utvikle fylkesveier mm. Saksbehandler har 

informert skriftlig den 7. juli 2017 om at de kommunale parkeringsplassene er planlagt å 

asfaltere til neste år pga. planlagt graving på parkeringsplassene i år.   

Vi forstår at de ønsker å oppgradere Tyristrand sentrum og at de ønsker at kommunen skal 

kjøre prosessen opp mot andre interessenter og utenfor kommunal grunn. Veiforvaltningen har 

dessverre ikke informert tydelig at møteforumet ikke ble prioritert i år. Investeringsprosjekter 

og drift av eksisterende vei ble prioritert istedenfor etablering av arbeidsgruppe for å arbeide 

med utvikling av Tyristrand sentrum.  Vi ser i ettertid at saksbehandler skulle ha vært 

tydeligere på veiledningsplikten iht. forvaltningsloven § 11 og vi beklager dette.»  

Ordførerens svar på spørsmål 1 er at Forvaltningsloven gjelder og skal følges!  I den aktuelle 

sak er det avklart avvik, men dette er da nå beklaget.  Ordføreren anmoder rådmannen om å 

sørge for løpende fokus på viktigheten av at Forvaltningslovens etterleves uansett hvem som 

gjør henvendelse eller fremlegger innspill.  

Ordførerens svar på spørsmål 2 i denne aktuelle saken vil kommunalsjef innkalle til de 

forskjellige interessentene for å avklare forventninger og videre behandling av saken. Mer 

konkret og generelt gjeldende er at veiforvaltningen vil behandle alle på likeverdig måte og 

svar på alle henvendelser etter § 11a.   Forvaltningen vil bestrebe seg til å delta i de initiativ 

som blir initiert fra innbyggere. I tillegg vil Sektoren og enheten gjennomgå rutinene og 

etablere eventuelle forbedringer slik at Forvaltningslovens bestemmelser opprettholdes.  
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Avslutning 

Med dette har ordfører etter beste evne og innsikt besvart interpellantens spørsmål. I dette 

ligger også dialog med rådmann/kommunalsjef.  Ordføreren forventer at det som er nevnt i 

svar 1 og 2 blir fulgt opp, og at rådmannen sørger for forbedringer både i praksis og i rutiner.   

Ringerike, 07.0917 

Kjell B Hansen 

ordfører  

 
 

Behandling i Kommunestyret 07.09.2017: 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3500-3  Arkiv: M60  

 

Sak: 10/17 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Anders Braaten (Sp)  - HRA - avfall fra loppemarked  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordførerens svar på interpellasjon fremsatt av representanten Anders Braaten (SP) 

 

Tema: HRA – avfall fra loppemarked, jfr. KS sak nr. 10/17 

 

Innledning 

Temaet er tatt opp med HRA, ordførerens svar er basert på oppsummering fra dialogen. 

Vedlagt fremgår sorteringsoversikt og priser gjeldende lag og foreninger. 

Først vil ordførere understreke at eiere av HRA og selskapets ledelse har fokus på dette med 

avfallsminimering via økt gjenbruk og gjenvinning. Det betyr at alt som leveres hos HRA må 

sorteres. Dette er hjemlet i forurensingsloven kapitel 5. Alt avfall skal kildesorteres og 

gjenbrukes/gjenvinnes så langt mulig.  

 

Med det som bakgrunn kan lag og foreninger etter skriftlig avtale levere rester fra 

loppemarked til redusert pris forutsatt at fremgangsmåte etter beskrivelse gitt av HRA følges. 

Hver avfallsgruppe skal leveres hver for seg. Forutsetningen for redusert pris er altså at det 

enkelte loppemarkedet kontakter HRA og inngår en skriftlig avtale før loppemarkedet 

avholdes, og at reglene i avtalen følges. Rester fra et loppemarked skal følgelig kildesorteres, 

og avfallsgruppene må være rene. 

 

HRA har i mer enn 10 år praktisert spesialordning til loppemarked. Siden det kan tyde på at 

denne ikke er godt nok kjent for alle har HRA invitert til møte med de ansvarlige for de 

loppemarkedene, for å informere om ordningen. Ordfører antar at det her også vil fremkomme 

innspill av praktisk art med sikte på mulige forbedringstiltak i forbindelse med sortering og 

levering. 

 

For øvrig er gjeldende fremgangsmåte for redusert pris som følger: 

 Lag og forening må kontakte HRA minst 1 måned før loppemarked avholdes for å få 

informasjon og avtale om leveringen. Navn, adresse og kontaktopplysninger skal 

registreres og det må søkes kredit hvis faktura skal sendes. 

 Rester fra loppemarked skal leveres på Trollmyra og kontrolleres av HRA. Avfall må 

registres manuelt inn i vektsystemet for å få redusert pris. Hvis man leier container må 

denne informasjon gis til transportør. 
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 Ved levering. Alle lass skal kontrolleres ved vektkontoret, og leveres i åpningstiden på 

Trollmyra mandag-fredag kl. 0800-1600. 

 Ved manglende sortering må lass leveres sorteringsplate for etter sortering. 

Pris for etter sortering er f.t. kr 1750,- pr. tonn + mva. 
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Ordførers konkrete svar  

 

Etter loppemarked kan det være igjen lopperester som skal leveres til gjenvinning.  Ordfører 

har forståelse for at sortering av dette kan være arbeidskrevende for de som driver dugnad. 

Det er imidlertid etablert ordning og fremgangsmåter spesielt gjeldende lag og foreninger, og 

det innebærer at alt skal og må sorteres. Ordfører mener ordningen slik den fremstår bør være 

tilfredsstillende tilrettelagt.  Det fremgår av vedlagt oversikt at praksis kraftig reduserte priser 

når avfall leveres i henhold til avtale og fremgangsmåte. Ordningen har fungert i 10 år og 

likeverdig i kommunene Lunner, Gran, Jevnaker, Hole og Ringerike. 

 

Ordføreren vil ta initiativ til en drøfting om den aktuelle problematikken med de øvrige 

kommuner.  Det vil skje i selskapets høstmøte 2017. 

     

Kort svaret er: 

1) HRA har en praksis som tilsier god tilrettelegging dermed ikke utelukket 

forbedringstiltak 

2) Ordføreren tar initiativ ovenfor øvrige eiere og selskapets ledelse med sikte på 

tilrettelegging hva gjelder sortering, levering men også avklaringer av mer økonomisk 

karakter.  Til det siste nevner ordfører at HRA som drives etter forretningsmessige 

prinsipper og overordnede eierstrategier.    

 

 

 

Ringerike 07.09.17 

Kjell B. Hansen 

ordfører 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3343-2  Arkiv: 611  

 

Sak: 88/17 

 

Saksprotokoll - Ringerike skytesenter  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

Kjøpekontrakt mellom Miljødirektoratet som selger og Ringerike kommune som kjøper for 

areal stort ca. 11 daa godkjennes. 

Kjøpesum, kr 15 000,-, belastes konto 028000.656000.360.0303. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 07.09.2017: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3508-3  Arkiv: 061  

 

Sak: 11/17 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Ana Cospin Soberanis (SV) - Retusjert reklame  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordførerens svar på interpellasjon fremsatt av representanten Ana Cospin Soberanis 

(SV).  

 

Tema 

Retusjert reklame 

 

Innledning 

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

spørsmålene i Kommunestyrets møte den 07.09.17, jfr. sak nr. 11/17. 

 

Ordførerens svar 

 

Ordføreren mener representanten tar opp et svært viktig tema i sin interpellasjon. 

 

Kroppspress blant barn og unge i stadig yngre aldersgrupper er en av faktorene som gjør at 

unge mennesker føler krav om å lykkes på stadig flere områder. 

 

Interpellanten henviser til en rekke grundige undersøkelser som underbygger det økende 

kroppsfokuset, spesielt unge jenter utsettes for.  

 

Ordføreren har også merket seg at en undersøkelse fra 2014 utført av SIFO viser at 85 prosent 

av unge jenter og 30 prosent av unge gutter opplever kroppspress. Denne undersøkelsen 

handlet om kroppspress og retusjert reklame. 

 

Det er således både gjennom offentlige debatter og flere undersøkelser sannsynliggjort at det 

er en sammenheng mellom nettopp et slikt kroppspress og psykisk helse blant unge. 

 

Ordføreren er helt enig med interpellanten i at dette er en svært beklagelig utvikling i 

samfunnet og en utvikling som må håndteres alvorlig. 

 

Som det fremkommer gjennom interpellasjonen har enkelte kommuner inntatt en holdning til 

dette ved å vedta ulike former for forbud og pålegg. 

 

I Trondheim vedtok bystyret i 2016 et forbud mot reklame som kan føre til kroppspress, mens 

bystyret i Kristiansand vedtok at retusjert reklame skal merkes tydelig.  
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Også i Oslo og Bergen har det pågått diskusjoner om hva slags reklame som skal tillates i det 

offentlige rom.  

 

Stortinget har også diskutert dette etter en åpen høring i familie- og kulturkomiteen. 

 

Ordføreren er av den oppfatning at før man eventuelt vedtar lover og forbud har behov for 

mere forskning i forhold til hva som påvirker barn og unges psykiske og fysiske helse og 

selvbilde. Det vil også være nyttig å finne mere ut av hvilke årsaker som fører til at både barn 

og unge opplever kroppspress. 

 

Ordføreren mener også det er behov for mere kunnskap om hva som kan beskytte barn fra 

press og forventinger.  Hva kan styrke dem til å takle ulike krav, press og forventinger? 

Ordføreren er kjent med det arbeidet som gjøres i kommunen både i skolen og i helsetjenesten 

for å samarbeide om å sikre elevenes trivsel og helse. Skolen er en god og viktig arena for å 

bidra til at barn og unge opparbeider egen styrke for å stå imot blant annet kroppspress. 

 

På denne bakgrunn vil ordføreren berømme interpellantens engasjement i en svært viktig sak.  

 

Ordføreren vil derimot ikke uten videre gå inn for at Ringerike kommune fatter vedtak mot 

bruk av retusjert reklame i det offentlige rom.  Det bør fremlegges et saksfremlegg med 

vurdering og anbefaling om tiltak. 

 

Ordføreren anmoder derfor rådmannen om fremme en sak som belyser ulike sider av både 

forbud og merking av slik reklame. En slik sak bør også inneholde Ringerike kommunes egen 

holdning til bruk av retusjert reklame. 

 

Dette som ordførerens svar. 

 

Kjell B Hansen 

Ordfører 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3553-3  Arkiv: 047 &00  

 

Sak: 12/17 

 

Saksprotokoll - Grunngitt spørsmål fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) - Delegeringsreglement 

for Ringerike kommune.  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordførerens svar på grunngitt spørsmål frem satt av representanten Mons-Ivar Mjelde 

(AP) 

Innledning 

Det vises til grunngitte spørsmål om Delegeringsreglementet for Ringerike kommune fra 

representanten Mons-Ivar Mjelde fra Arbeiderpartiet, jfr. KS sak 12/17 og er relatert til 

avgivelse av behandling av høringssvar, jfr. KS sak 94/17 samt realitetsbehandling av 

handlingsplan for grunnskolen 2017-2021, jfr. KS sak 95/17.  

Spørsmål er fremsatt i henhold til reglement for kommunestyret i Ringerike kommune § 9, og 

besvares av ordfører i KS møte 07.09.17. 

Ordførerens svar 

Det er fremsatt 2 konkrete spørsmål.  Ordføreren vil innlede med kort å besvare spørsmål nr. 2 

vedrørende gjennomgang/revisjon av delegeringsreglementet og deretter spørsmål nr. 1 om 

forståelse av delegeringsreglementet, forså vidt gjelder politisk behandling av de to konkrete 

sakene. 

Om delegeringsreglementet 

Ordfører planlegger gjennomgang/revisjon av delegeringsreglementet. Det er i den forbindelse 

etablert kontakt med Kommuneforlaget med sikte på orientering om standardisert 

delegeringsreglement med løpende ajourhold, som er utviklet av KS. Kommuneforlaget vil 

orientere Kommunestyret/Formannskap etter avtale.  Dette vil være starten på en 

gjennomgang/revisjon av delegeringsreglementet som forutsettes utført av en gruppe opprettet 

av Kommunestyret.  Slik sak vil fremlegges for Kommunestyret før årsskiftet med sikte på at 

arbeidet kan starte umiddelbart på ny året 2018.    

Når det gjelder forståelsen av gjeldende delegeringsreglement og da i betydning av hva de 

respektive folkevalgte har avgjørelsesmyndighet til viser ordfører til reglementet i sin helhet. 

Det er kommunestyret som fordeler myndighet gjennom delegeringer, men som alltid beholder 

ansvaret.      
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Om behandling av de nevnte 2 saker  

Når det gjelder Handlingsplan for grunnskolen 2017-2021 samt høringsuttalelse om forslag til 

å innføre forbud mot bruk av hodeplagg som helt eller delvis dekker ansiktet har 

administrasjonen innstilt på at begge sakene bør fremlegges/behandles i Kommunestyret. Dette 

ut fra sakenes karakter og omfang. Handlingsplanen for grunnskolen er eksempelvis en 

strategisk plan som vil virke inn i øvrig planlegging av kommunens drift, utvikling og 

prioriteringer, herunder økonomiske i årene frem til 2021.  Saken om hodeplagg er del av den 

store samfunnsdebatten i Norge. Sakene er følgelig oppfattet å være av en slik art/omfang at 

de bør underlegges og forankres i en bred demokratisk behandling, hvor Kommunestyret er et 

naturlig overordnet ansvarlig folkevalgtorgan i så måte.    

 

Oppsummering 

Ordfører har med dette gitt uttrykk for sitt syn i forhold til interpellantens 2 spørsmål.   

Av dette fremgår at delegeringsreglementet vil bli gjennomgått og hvor Kommunestyret i 

oktober vil bli invitert til både å sette premisser og opprette et ad-hock utvalg til å utføre 

arbeidet. Konkret saksfremlegg vil således fremlegges til behandling i nevnte KS møtet.     

Av dette fremgår at ordfører er enig i med administrasjonen om at det riktige er at de to 

nevnte saker bør behandles av Kommunestyret, som kommunens øverste ansvarlige styrings-

organ.  Dette begrunnet i demokratihensyn, sakenes omfang og betydning. 

Ut fra det nevnte ønsker ordfører en aktiv politisk debatt relatert til revidering av delegerings-

reglementet. Både i perspektiv eventuelle behov for justeringer og i perspektiv om å utvikle 

tydeligere politisk styring tilpasset den situasjon/utvikling kommunen er i.  Hensiktsmessig 

delegering vil danne et nødvendig grunnlag for å oppnå dette. 

   

Ringerike 06.09.17 

Kjell B Hansen 

ordfører 
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