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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen     

Møtedato: 05.10.2017 Tid: 16:00- 21:00 

TEMAMØTE:  

16:00 – 16:20 – Orientering V/Rådmann Tore Isaksen- 

Status 2.tertial og presentasjon av 

budsjett/handlingsprogrammet 2018-2021. 

 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall   Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Medlem Anne Helene Sandum FO  

Medlem Arnfinn Baksvær   

Medlem Kirsten Orebråten   

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Stein-Roar Eriksen   

Medlem Ståle Skjønhaug   

Medlem Hilde Vollmerhaus FO  

Medlem Trine Sandum   

Medlem Ragnhild Lilleeng FO  

Medlem Mons-Ivar Mjelde FO  

Medlem Jim Hagen Warp   

Medlem Nora Sande FO  

Medlem Håkon Kvissel Ohren   

Medlem Signe Maurtvedt FO  

Medlem Erna Skaugerud   

Nestleder Dag Erik Henaug   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Inger Synnøve Kammerud   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Jan Frantzen   

Medlem Lise Bye Jøntvedt   

Medlem Tor Stein-Andersen   

Medlem Arne Broberg   

Medlem Marit Hollerud   

Medlem Dag Haakon Henriksen FO  

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Anne-Marit Lillestø FO  

Medlem Arnfinn J. Holten   

Medlem Magnus Herstad FO  

Medlem Tor Bøhn   
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Medlem Richard Baksvær FO  

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Mari Solheim Sandsund FO  

Medlem Anne Mari W. Ottesen FO  

Medlem Anders Braaten   

Medlem Axel Sjøberg   

Medlem Parviz Salimi   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Knut Arild Melbøe   

Varamedlem Ahmad Mahmoudi  Mons-Ivar Mjelde 

Varamedlem Eli Johanne Ruud  Hilde Vollmerhaus 

Varamedlem Runhild Vestby  Signe Maurtvedt 

Varamedlem Tone Bråten-Ellingsen  Ragnhild Lilleeng 

Varamedlem Morten Løken Kværnstrøm  Anne Helene Sandum 

Varamedlem John Andreas Bakken  Nora Sande 

Varamedlem Ivar Eskestrand  Dag Haakon Henriksen 

Varamedlem Thomas Haugseth  Anne Marit Lillestø 

Varamedlem Karoline Kverndalen  Magnus Herstad 

Varamedlem Harald Fagerås  Mari Solheim Sandsund 

Varamedlem Simen Ole W. Torgersen  Richard Baksvær 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann, Tore Isaksen. Kommunalsjefene Magnar Ågotnes, Gunn 

Edvardsen, Christine Myhre Bråthen og Kommunikasjonssjef Mats 

Øieren.   

 

Merknader Kommunestyret er vedtaksdyktige med 42 medlemmer tilstede.  

Tor Bøhn forlot sete under behandling av sak 117/17. 

Behandlede saker Fra og med sak 14/17, 100/17 

til og med sak  14/14, 119/17 

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

møtet satt med følgende til sakslisten: 

Ordfører viste til kommunelovens kapittel 7 Folkevalgtes rettigheter og plikter, konkret til 

møteplikten, til lovens krav om gyldig forfall.  I den forbindelse viste ordfører til utsendt 

informasjon/retningslinjer (følger protokoll) og anmodet representantene om å sette seg inn i 

dette. 

Arnfinn Holten (KrF) etterlyste svar på innsendte spørsmål angående Nikkelverket. 

Rådmannen kommer tilbake til dette i et senere KS møte. 
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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  

100/17 17/906   

 Kontrollutvalget - Protokoll 05/17  

 

 

101/17 17/2458   

 Valg av investeringsløsning i Fossveien 7-9  

 

 

102/17 16/2046   

 Prøveordning for økonomisk støtte til privatpersoner bosatt i Ringerike ved 

erverv av el sykkel  

 

 

103/17 17/3358   

 Egenandel ved behandling hos kommunal fysioterapeut, - nye regler og 

rutiner  

 

 

104/17 17/3652   

 Medisinsk teknisk utstyr, - behov for økt bevilgning i 2018  

 

 

105/17 17/3577   

 Lærlingplasser i Ringerike kommune  

 

 

106/17 15/2725   

 Orientering om veterinærsituasjonen  

 

 

107/17 17/693   

 Måling av lokal luftforurensning i Hønefoss  

 

 

108/17 17/1543   

 Nye AKAN retningslinjer  

 

 

109/17 17/2851   

 Ungdata 2017 - tiltak  
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110/17 17/2965   

 Høringsuttalelse - forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogdrift i 

Oslo og nærliggende kommuner  

 

 

111/17 17/3045   

 Høring utkast til ny personopplysningslov - gjennomføring av 

personvernforordningen i norsk rett  

 

 

112/17 17/3339   

 Austjord behandlingssenter, - ferdigstillelse av uteanlegget  

 

 

113/17 17/3356   

 Fontenehuset i Hønefoss - Årsmelding  

 

 

114/17 17/3359   

 Stipendordningen i forhold til Helse og omsorg, - status  

 

 

115/17 17/3580   

 Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune, - 

videre behandling  

 

 

116/17 17/3651   

 Hønefoss sykehjem, - optimalisering av parkeringsareal  

 

 

117/17 17/3723   

 Høring - Forslag til ny normalpolitivedtekt  

 

 

118/17 17/2108   

 Seriøsitetskrav Ringerike kommune  

 

 

14/17 17/3983   

 Grunngitt spørsmål fra Helge Stiksrud (V) - Ladestasjoner for elbiler  

 

 

119/17 16/4897   

 Rapport eierskapskontroll Ringeriks-Kraft AS  
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100/17   

Kontrollutvalget - Protokoll 05/17  

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 05/17 tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

En kort orientering v/Kontrollutvalgets leder Karsten Lien. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 05/17 tas til orientering. 
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101/17   

Valg av investeringsløsning i Fossveien 7-9  

 

Vedtak: 

 

Opprinnelig avsetning i budsjett 2017 på 2,5 mill. til tilpasninger av Fossveien 7-9 

opprettholdes. Innflytning iverksettes snarest. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Nena Bjerke (FrP) fremmet p.v.a FrP Rådmannens forslag alternativ 1: 

«Opprinnelig løsning med kostnadskalkyle på kr 15 400 000,-.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling og Nena Bjerkes (FrP) p.v.a FrP ble 

Formannskapets innstilling vedtatt mot 5 stemmer. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rådmannen alternativ 1 vedtas 

 

Oppgraderingen finansieres ved at Fossveien 7-9 AS tar opp lån på 13,6 mill. kroner og 

finanseringen dekkes ved at den inngår i husleieavtalen som opprettes mellom Fossveien 7-9 

AS og Ringerike kommune. Økt husleiekostnad innarbeides i HP 2018-2021. 
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102/17   

Prøveordning for økonomisk støtte til privatpersoner bosatt i Ringerike ved erverv av el 

sykkel  

 

Vedtak: 

 

Gruppelederne setter seg sammen med sikte på å fremkomme med et fellesforslag, som 

fremlegges og behandles i KS november 2017. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Hans-Petter Aasen (SP) fremmet Rådmannens forslag: 

1. «Det foreslås bevilget 250 000 kroner i kommunens budsjett for 2018 til et 

prøveprosjekt for støtteordning for privat innkjøp av el sykkel. 

2. Rådmannen eller den han bemyndiger gis myndighet til å avgjøre søknader på bakgrunn 

av de kriterier som er angitt i saksfremlegget, ved loddtrekning eller ved en 

kombinasjon av kriterier og loddtrekning.  

3. Omfang, iverksettelse og vilkår som beskrevet i saksfremlegg foreslås vedtatt. 

4. Ordningen foreslås å utlyses til innbyggerne i februar 2018 med søknadsfrist 31. mars 

og utvelgelse av søkere og iverksettelse av utbetalinger i april/mai 2018.»  

 

Elsa Lill Piltingsrud Strande (H) fremmet følgende forslag: 

«1. Rapport/status fra arbeid med sykkelbyprosjektet fremlegges Kommunestyret 

  2. Kr. 250 000,- vurderes brukt til sykkelparkering der det er behov.» 

 

Ordfører foreslo følgende omforente forslag som et enstemmig Kommunestyre sluttet seg 

til: 

«Gruppelederne setter seg sammen med sikte på å fremkomme med et fellesforslag, som 

fremlegges og behandles i KS november 2017.» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Ordførerens omforente forslag ble enstemmig vedtatt. 

Forslaget fra Elsa Lill Piltingsrud Strande (H) følger saken. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

5. Det foreslås bevilget 250 000 kroner i kommunens budsjett for 2018 til et 

prøveprosjekt for støtteordning for privat innkjøp av el sykkel. 

6. Rådmannen eller den han bemyndiger gis myndighet til å avgjøre søknader på bakgrunn 

av de kriterier som er angitt i saksfremlegget, ved loddtrekning eller ved en 

kombinasjon av kriterier og loddtrekning.  
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7. Omfang, iverksettelse og vilkår som beskrevet i saksfremlegg foreslås vedtatt. 

8. Ordningen foreslås å utlyses til innbyggerne i februar 2018 med søknadsfrist 31. mars 

og utvelgelse av søkere og iverksettelse av utbetalinger i april/mai 2018.   
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103/17   

Egenandel ved behandling hos kommunal fysioterapeut, - nye regler og rutiner  

 

Vedtak: 

 

Det innføres ikke egenandeler for fysioterapeuttjenester i kommunens regi. 

 

 
 

 

Behandling: 

 

Arnfinn Holten (KrF) fremmet følgende forslag:  

«Det innføres ikke egenandeler for fysioterapeuttjenester i kommunens regi.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Holtens (KrF) forslag og Hovedutvalgets (HOV) innstilling ble 

Holtens (KrF) forslag vedtatt mot 15 stemmer. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Med bakgrunn i statlige føringer innføres egenandeler for fysioterapitjenester i 

kommunens regi fra 1.1.2018. 

2. Takstene skal følge «Takstplakaten» som er avtalt mellom KS og Norsk 

Fysioterapeutforbund.  
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104/17   

Medisinsk teknisk utstyr, - behov for økt bevilgning i 2018  

 

Vedtak: 

 

1. Det skisserte beløp på 2,5 mill. kroner for anskaffelse av nødvendig medisinskteknisk 

utstyr innen helse og omsorgstjenesten, tas til etterretning. 

2. Beløpet vurderes innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2018. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det skisserte beløp på 2,5 mill. kroner for anskaffelse av nødvendig medisinskteknisk 

utstyr innen helse og omsorgstjenesten, tas til etterretning. 

2. Beløpet søkes innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2018. 
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105/17   

Lærlingplasser i Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

1.Kommunestyret tar saken om lærlingeplasser i Ringerike kommune til orientering. 

 

2.Rådmannen bes komme tilbake med egen sak til kommunestyret, hvor oppfordringen fra      

KS-landsting 2016, om 2 lærlinger per 1000 innbyggere legges frem til politisk behandling. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Rådmannen kommer tilbake med egen sak til Kommunestyret i januar 2018. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret tar saken om lærlingeplasser i Ringerike kommune til orientering. 
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106/17   

Orientering om veterinærsituasjonen  

 

Vedtak: 

 

 

Saken tas til orientering  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Saken tas til orientering  
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107/17   

Måling av lokal luftforurensning i Hønefoss  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret ber Rådmannen gå sammen med BFK og Statens Vegvesen for å 

gjennomføre en måling av luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Gjennomføringen av en slik måling må gjøres i en helhet med arbeid med bypakke 

Hønefoss og byplanen for Hønefoss. 

3. Kostnader innarbeides i budsjett 2018. 

4. HOV, HOK og HMA følger opp saken videre. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Håkon Kvissel Ohren (AP) fremmet p.v.a flertallspartiene følgende forslag: 

 

5. «Kommunestyret ber Rådmannen gå sammen med BFK og Statens Vegvesen for å 

gjennomføre en måling av luftkvalitet i Hønefoss. 

6. Gjennomføringen av en slik måling må gjøres i en helhet med arbeid med bypakke 

Hønefoss og byplanen for Hønefoss. 

7. Kostnader innarbeides i budsjett 2018. 

8. HOV, HOK og HMA følger opp saken videre». 

 

Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende forslag til protokolltilførsel: 

«Hvis mulig bes det om at det i samarbeid med Hønefoss, Benterud og Ullerål skole tas 

stikkprøver langs utsatt skolevei ved å bruke bærbar eller håndholdt måleutstyr sammen med 

elevene». 
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Håkon Kvissel Ohrens (AP) forslag p.v.a flertallspartiene og 

Formannskapets innstilling ble Ohrens (AP) forslag enstemmig vedtatt. 

 

Protokolltilførsel fra Axel Sjøberg (SV) ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannen bes gjennomføre en ettårsmåling av NO2
1

 og svevestøv2 i byluften i 

Hønefoss i 2018. 

2. Resultatene av målingene legges fram for kommunestyret, sammen med en tiltaksplan 

dersom prøvene viser at dette er nødvendig. 

3. Kostnader i forbindelse med målingene innarbeides i Handlingsprogram 2018 – 2021. 

4. I henhold til forurensningsforskriftens § 7-3 har anleggseier som bidrar til 

luftforurensning (i dette tilfellet Statens vegvesen) plikt til å medvirke til gjennomføring 

av målinger. Rådmannen forutsettes å søke deler av kostnadene finansiert av 

anleggseier. 
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108/17   

Nye AKAN retningslinjer  

 

Vedtak: 

 

1) AKAN retningslinjene for medarbeidere i Ringerike kommune, vedtatt i AMU 8.6.17, 

tas til orientering. 

2) KS stiller seg bak AKAN retningslinjene og vil solidarisk følge disse prinsippene. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1) AKAN retningslinjene for medarbeidere i Ringerike kommune, vedtatt i AMU 8.6.17, 

tas til orientering. 

2) KS stiller seg bak AKAN retningslinjene og vil solidarisk følge disse prinsippene. 
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109/17   

Ungdata 2017 - tiltak  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret mener slike undersøkelser som UNGDATA, er viktige i karlegging av barnas 

oppvekstmiljø og med en høy svarprosent gir et godt bilde av dagens situasjon. Kommunen har 

gode resultater på enkeltområder, men skårer bekymringsfullt på ungdomsmiljø, psykisk helse 

og skoletrivsel. 

 

Ringerike skal være et godt sted å vokse opp og ringeriksskolen skal være en skole som 

utligner sosiale forskjeller. Derfor ber Kommunestyret om at rådmannen utarbeider konkrete 

forslag til tiltak og gjennomføringsplan på funnene i UNGDATA og at disse legges frem for 

politisk behandling. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
 Resultatene og rapporten fra Ungdata-undersøkelsen 2017, tas til orientering. 
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110/17   

Høringsuttalelse - forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogdrift i Oslo og 

nærliggende kommuner  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune støtter Landbruks- og matdepartementets forslag til ny forskrift om 

skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner(markaforskriften), men med 

følgende merknader: 

1. Klagebehandling bør skje gjennom egen fylkesmann, eller sendes rett til Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus. 

2. §3, 4. ledd, siste setning bør lyde: «Som særlege grunnar er mellom anna å rekne fare 

for insekt- eller soppangrep, samt klimaskader». 

 

Ringerike kommune støtter ikke Landbruks- og matdepartementets forslag til endring i 

forskrift av 29. mai 2015 om planlegging og godkjenning av 

landbruksveier(landbruksveiforskriften), da vi mener klagebehandling bør skje gjennom egen 

fylkesmann, eller sendes rett til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 1 stemme. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune støtter Landbruks- og matdepartementets forslag til ny forskrift om 

skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner(markaforskriften), men med 

følgende merknader: 

1. Klagebehandling bør skje gjennom egen fylkesmann, eller sendes rett til Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus. 

2. §3, 4. ledd, siste setning bør lyde: «Som særlege grunnar er mellom anna å rekne fare 

for insekt- eller soppangrep, samt klimaskader». 

 

Ringerike kommune støtter ikke Landbruks- og matdepartementets forslag til endring i 

forskrift av 29. mai 2015 om planlegging og godkjenning av 

landbruksveier(landbruksveiforskriften), da vi mener klagebehandling bør skje gjennom egen 

fylkesmann, eller sendes rett til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
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111/17   

Høring utkast til ny personopplysningslov - gjennomføring av personvernforordningen i 

norsk rett  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret støtter rådmannens forslag om ikke å innlevere høringsuttalelse. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

Formannskapet støtter rådmannens forslag om ikke å innlevere høringsuttalelse. 

 

 

 

 

 



  

Side 20 av 33 

 

112/17   

Austjord behandlingssenter, - ferdigstillelse av uteanlegget  

 

Vedtak: 

 

1. Det etableres utvidet parkeringsareal for Austjord behandlingssenter i forbindelse med 

riving av den gamle «Rødstua» i tråd med saksframstillingen. 

2. Som del av parkeringsarealet etableres carport for institusjonens kjøretøyer samt 

sykkelparkering. 

3. Tre parkeringsplasser gis lademulighet for el-biler. 

4. Beregnet kostnad kr. 3 180 000, vurderes innarbeidet i rådmannens forslag til 

handlingsprogram 2018 - 2021. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det etableres utvidet parkeringsareal for Austjord behandlingssenter i forbindelse med 

riving av den gamle «Rødstua» i tråd med saksframstillingen. 

2. Som del av parkeringsarealet etableres carport for institusjonens kjøretøyer samt 

sykkelparkering. 

3. Tre parkeringsplasser gis lademulighet for el-biler. 

4. Beregnet kostnad kr. 3 180 000, er innarbeidet i rådmannens forslag til 

handlingsprogram 2018 - 2021. 
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113/17   

Fontenehuset i Hønefoss - Årsmelding  

 

Vedtak: 

 

Årsrapport 2016 for Fontenehuset Hønefoss tas til orientering. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsrapport 2016 for Fontenehuset Hønefoss tas til orientering. 
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114/17   

Stipendordningen i forhold til Helse og omsorg, - status  

 

Vedtak: 

 

Statusrapporten vedr. stipendordningen i forhold til Helse og omsorg tas til orientering. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Statusrapporten vedr. stipendordningen i forhold til Helse og omsorg tas til orientering. 
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115/17   

Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune, - videre 

behandling  

 

Vedtak: 

 

Revidert serviceerklæring for Helse og omsorgstjenesten i Ringerike kommune ble behandlet i 

hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd, med følgende enstemmige vedtak:  

«Vedlagte forslag til Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune 

vedtas». 

Med bakgrunn i hovedkomiteens vedtak, og det faktum at serviceerklæringen er lagt til grunn 

for all saksbehandlingen i ettertid, tas hovedkomiteens vedtak til etterretning. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Revidert serviceerklæring for Helse og omsorgstjenesten i Ringerike kommune ble behandlet i 

hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd, med følgende enstemmige vedtak:  

«Vedlagte forslag til Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune 

vedtas». 

Med bakgrunn i hovedkomiteens vedtak, og det faktum at serviceerklæringen er lagt til grunn 

for all saksbehandlingen i ettertid, tas hovedkomiteens vedtak til etterretning. 
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116/17   

Hønefoss sykehjem, - optimalisering av parkeringsareal  

 

Vedtak: 

 

Plan for optimalisering av parkeringsareal for Hønefoss sykehjem tas til etterretning. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Plan for optimalisering av parkeringsareal for Hønefoss sykehjem tas til etterretning. 
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117/17   

Høring - Forslag til ny normalpolitivedtekt  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret støtter forslaget til ny normalpolitivedtekt. Dette sendes som uttalelse til POD. 

 

Kommunestyret finner grunn til å uttrykke sterk bekymring for politiets tilstedeværelse og evne 

til å løse oppgaver på en forsvarlig måte sett i lys av den pågående politireformen. 

Bekymringsmeldingen sendes til politimester Fossen ved Sør-Øst politidistrikt og POD. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (SP) fremmet følgende forslag: 

«Kommunestyret støtter forslaget til ny normalpolitivedtekt, men finner grunn til å uttrykke 

sterk bekymring for politiets tilstedeværelse og evne til å løse oppgavene på en forsvarlig måte 

sett i lys av den pågående politireformen. Rådmannen bes utarbeide høringssvar i tråd med 

dette.» 

 

Arnfinn Holten (KrF) fremmet følgende forslag: 

«Saken tas til orientering.» 

 

Ordføreren fremmet følgende omforente forslag som Kommunestyret sluttet seg til: 

«Kommunestyret støtter forslaget til ny normalpolitivedtekt. Dette sendes som uttalelse til 

POD. 

 

Kommunestyret finner grunn til å uttrykke sterk bekymring for politiets tilstedeværelse og evne 

til å løse oppgaver på en forsvarlig måte sett i lys av den pågående politireformen. 

Bekymringsmeldingen sendes til politimester Fossen ved Sør-Øst politidistrikt og POD.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Ordførerens omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

«Kommunestyret støtter forslaget til ny normalpolitivedtekt, og rådmannens vurdering om at 

det ikke er nødvendig å inngi høringssvar til forslaget.» 
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118/17   

Seriøsitetskrav Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

1.Kommunestyret vedtar retningslinjer for å motvirke sosial dumping, svart arbeid og 

arbeidslivskriminalitet, slik det fremgår av Rådmannens reviderte framlegg, med de 

endringer/tillegg markert med understrekninger. 

2 A. Kommunestyret ber Rådmannen fremme sak med forslag om innkjøp og bruk av 

datasystem. Med dette vil kommunen til enhver tid ha oversikt over mannskapslister og hvem 

som er inne på kommunens byggeplasser og dermed ha kontroll i sann tid. 

2 B. Det vises blant annet til Oslo kommunes positive erfaringer med slikt system. 

2 C. Rådmannen får i oppdrag å utrede hvilke systemer som er tilgjengelige og kostnader ved 

slik anskaffelse. 

3. Ringerike Kommunes kostnader i forbindelse med arbeid mot sosial dumping, svart arbeid 

og arbeidslivskriminalitet innarbeides i årsbudsjett 2018. 

4. Kommunestyret støtter Rådmannens initiativ/tiltak: 

 At det gjennomføres risikoanalyser av de enkelte anskaffelser, oppfølging av 

leverandører under kontraktsperioden og samarbeid med politi, arbeidstilsyn og 

skatteetat. 

 At det gis pålegg til innkjøpsavdelingen, utbygging og andre enheter som foretar 

innkjøp å implementere et internkontrollrammeverk som presentert av politiet i 

Kommunestyrets møte 07.09.17. 

 At enhetene pålegges å innføre rutiner for kontraktsoppfølging slik politiet presenterte 

på møtet. 

 At Ringerike Kommune skal inngå et pilotprosjekt med politiet for bekjempelse av 

arbeidslivskriminalitet. 

5. Utarbeidelse av Ringerike kommunes etiske innkjøpsstrategi – samfunnsansvar og 

sosiale vilkår for risikoutsatte leveranser. 

 

Ved utarbeidelse av Ringerike kommunes etiske innkjøpsstrategi vurderes følgende inntatt: 

 I varekontrakter der det er risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, eller 

ILOs kjernekonvensjoner i leverandørkjeden, skal det tas inn sosiale kontraktskrav med 

sikte på å forhindre slike brudd. 

 Tilsvarende sosiale kontraktskrav skal stilles til leverandør i bygge – og 

anleggskontrakter – og tjenestekontrakter med verdi over kr 500 000,- der det er risiko 

for brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller ILOs kjernekonvensjoner, i 

leverandørkjeden. 

 Leverandører som bedriver aktiviteter som kan knyttes til alvorlige brudd på 

grunnleggende menneskerettigheter eller ILOs kjernekonvensjoner, eller som benytter 

underleverandører som bedriver slike aktiviteter, skal avvises fra oppdrag i Ringerike 

kommune. 

 

Alvorlige brudd på etterlevelse av slike krav i kontraktsperioden skal medføre heving av 

kontrakten. 

 

Leverandør skal bekrefte ved egenerklæring at FNs og ILOs kjernekonvensjoner overholdes, 

herunder at ILO-konvensjon nr. 94 blir fulgt. 
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Behandling: 

 

Marit Hollerud (H) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes til vi har oversikt over økonomiske konsekvenser ved å innføre eget 

seriøsitetskrav i Ringerike kommune.» 

 

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

1.«Kommunestyret vedtar retningslinjer for å motvirke sosial dumping, svart arbeid og 

arbeidslivskriminalitet, slik det fremgår av Rådmannens reviderte framlegg, med de 

endringer/tillegg markert med understrekninger. 

2 A. Kommunestyret ber Rådmannen fremme sak med forslag om innkjøp og bruk av 

datasystem. Med dette vil kommunen til enhver tid ha oversikt over mannskapslister og hvem 

som er inne på kommunens byggeplasser og dermed ha kontroll i sann tid. 

2 B. Det vises blant annet til Oslo kommunes positive erfaringer med slikt system. 

2 C. Rådmannen får i oppdrag å utrede hvilke systemer som er tilgjengelige og kostnader ved 

slik anskaffelse. 

3. Ringerike Kommunes kostnader i forbindelse med arbeid mot sosial dumping, svart arbeid 

og arbeidslivskriminalitet innarbeides i årsbudsjett 2018. 

4. Kommunestyret støtter Rådmannens initiativ/tiltak: 

 At det gjennomføres risikoanalyser av de enkelte anskaffelser, oppfølging av 

leverandører under kontraktsperioden og samarbeid med politi, arbeidstilsyn og 

skatteetat. 

 At det gis pålegg til innkjøpsavdelingen, utbygging og andre enheter som foretar 

innkjøp å implementere et internkontrollrammeverk som presentert av politiet i 

Kommunestyrets møte 07.09.17. 

 At enhetene pålegges å innføre rutiner for kontraktsoppfølging slik politiet presenterte 

på møtet. 

 At Ringerike Kommune skal inngå et pilotprosjekt med politiet for bekjempelse av 

arbeidslivskriminalitet. 

6. Utarbeidelse av Ringerike kommunes etiske innkjøpsstrategi – samfunnsansvar og 

sosiale vilkår for risikoutsatte leveranser. 

 

Ved utarbeidelse av Ringerike kommunes etiske innkjøpsstrategi vurderes følgende inntatt: 

 I varekontrakter der det er risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, eller 

ILOs kjernekonvensjoner i leverandørkjeden, skal det tas inn sosiale kontraktskrav med 

sikte på å forhindre slike brudd. 

 Tilsvarende sosiale kontraktskrav skal stilles til leverandør i bygge – og 

anleggskontrakter – og tjenestekontrakter med verdi over kr 500 000,- der det er risiko 

for brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller ILOs kjernekonvensjoner, i 

leverandørkjeden. 

 Leverandører som bedriver aktiviteter som kan knyttes til alvorlige brudd på 

grunnleggende menneskerettigheter eller ILOs kjernekonvensjoner, eller som benytter 

underleverandører som bedriver slike aktiviteter, skal avvises fra oppdrag i Ringerike 

kommune. 
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Alvorlige brudd på etterlevelse av slike krav i kontraktsperioden skal medføre heving av 

kontrakten. 

 

Leverandør skal bekrefte ved egenerklæring at FNs og ILOs kjernekonvensjoner overholdes, 

herunder at ILO-konvensjon nr. 94 blir fulgt.» 

 

Elsa Lill Piltingsrud Strande (H) fremmet følgende forslag: 

«Seriøsitetskrav utarbeidet av Fellesforbundet, Difi, KS, Byggenæringens landsforening 

innarbeides i kommunen.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Holleruds (H) utsettelsesforslag falt med 17 stemmer. 

 

Elsa Lill Piltingsrud Strandes (H) forslag falt med 17 stemmer. 

 

Alternativ avstemming mellom Stein-Roar Eriksens (AP) forslag p.v.a. AP og Rådmannens 

innstilling ble Stein-Roar Eriksens (AP) forslag vedtatt mot 17 stemmer. 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rådmannens reviderte forslag til seriøsitetskrav for Ringerike kommune vedtas av 

kommunestyret til bruk for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. 

 

 

 

 

 



  

Side 30 av 33 

 

14/17   

Grunngitt spørsmål fra Helge Stiksrud (V) - Ladestasjoner for elbiler  

Ordførerens svar på grunngitt spørsmål fremsatt av representanten Helge Stiksrud (V). 

Emne: Etablering av ladestasjoner for elektriske kjøretøy 

 

 

Innledning 

Ordfører vise til KS saksnummer 14/17.  Representanten har varslet sitt spørsmål i henhold til 

reglement for kommunestyret. 

Ordføreren avgir sitt svar i kommunestyrets møte den 5. oktober 2017. 

 

Ordførerens svar 

Ordføreren har ved henvendelse til rådmannen anmodet om status og gir på den bakgrunn 

følgende svar:  

Politisk sak vedrørende ladestasjoner er under utarbeidelse, og er forventet til politisk 

behandling oktober eller november 2017.  

 

Jfr. § 35 i parkeringsforskrift er kommunen forpliktet til å tilby minimum seks prosent av totale 

antall plasser. Kommunens totale antall parkeringsplasser er ca. 480. Seks prosent utgjør ca. 30 

plasser. 

Det finnes pr. i dag 6 lade punkter på Ringerike kommunes parkeringsområder. Disse er 

bygget av og driftes av Ringeriks-Kraft. Ringeriks-Kraft opplyser at disse nå krever mye 

vedlikehold og er modne for utskifting. 

 

I saksfremlegget som kommer til behandling blir det det redegjort for om Ringerike kommune 

bør forholde seg til minimumskravet eller om kommunen bør legge seg høyre. Dette bør sees i 

forhold til hvor mange el-biler det er i regionen og forventinger om antall el. biler fremover. 

Ringerike kommunes policy fremgår av det nevnte.  Ordføreren viser til varslet sak og vil peke 

på at kommunestyret i forbindelse med realitetsbehandling av denne blir invitert til å ta stilling 

til om kommunen bør legge seg på et høyrere nivå enn hva som ligger i nevnte forskrift.  Saken 

ventes behandlet i oktober/november 2017. 

Ringerike, 5. oktober 2017 

Kjell B Hansen 

Ordfører   

 

 



  

Side 31 av 33 

 

119/17   

Rapport eierskapskontroll Ringeriks-Kraft AS  

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

 

Behandling: 

 

Arnfinn Holten (KrF) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Arnfinn Holtens (KrF) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Rapporten tas til etterretning     
2. Eierskapsmelding utarbeides 
3. Behov for felles eierstrategi for Ringeriks-Kraft AS sammen med Hole kommune    

  og KLP avklares og felleseierstrategi utarbeides.    
4. Eierskapsmelding og eventuell felleseierstrategi fremlegges ved ferdigstillelse til  

  behandling i egen sak for Kommunestyret 
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MØTEPLIKT OG GYLDIG FORFALL 

 

Innledning 

Som folkevalgt har du møteplikt i de kommunale organene du er valgt inn i med mindre du har 

gyldig forfallsgrunn eller er inhabil i en sak. Dette følger av kommuneloven § 40. Forsømmelse 

av møte- og stemmeplikt rammes av straffeloven § 324. 

De folkevalgte (både faste medlemmer og varamedlemmer) anmodes om å holde møtedagene 

ledige, og i utgangspunktet ikke legge ferier eller andre arrangementer til de aktuelle 

møtedagene. 

Arbeidstakere har krav på fri fra arbeidet for å skjøtte møteplikten. 

Den som har forfall til møte i et politisk organ skal selv melde fra om dette. Melding skal skje i 

så god til som mulig av hensyn til innkalling av varamedlemmer, og at disse skal få rimelig tid 

til forberedelse. sekretariatet kaller inn varamedlem umiddelbart etter mottatt forfall. 

Forfall skal meldes skriftlig, fortrinnsvis pr e-post til politisk sekretariat. 

Gyldig forfall 

Eksempler på gyldig forfall er sykdom, uoppsettelig arbeid som forretningsreiser, og store 

familiebegivenheter som bryllup, jubileer og begravelser. 

Omstendigheter som fører til at vedkommende ikke uten fare for helbred eller velferd eller uten 

å forsømme viktige eller uoppsettelige forretninger eller plikter kunne ha møtt. 

Gyldig forfall foreligger hvis sykdom eller andre hindringer gjør det umulig eller forholdsvis 

byrdefullt å møte. 

Ikke gyldig forfall 

Eksempler på ugyldig forfall er fritidsaktiviteter og mindre familiebegivenheter som 

fødselsdager, og middagssammenkomster. 

Avslutning 

Ordføreren i Ringerike kommune henstiller folkevalgte til å forholde seg til det nevnte.  

Sekretariatet vil ved melding om forfall registrer dette.  Ordføreren vil vurdere spørsmålet om 

gyldighet eller ikke.  Ved gyldig forfall innkalles vararepresentant. 

 

Ringerike, oktober 2017 

Kjell B. Hansen 

ordfører 
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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



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/2725-36  Arkiv: 233 V50  

 

Sak: 106/17 

 

Saksprotokoll - Orientering om veterinærsituasjonen  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

Saken tas til orientering  

 
 

Behandling i Kommunestyret 05.10.2017: 

 

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



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3723-3  Arkiv: X30 &13  

 

Sak: 117/17 

 

Saksprotokoll - Høring - Forslag til ny normalpolitivedtekt  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Kommunestyret støtter forslaget til ny normalpolitivedtekt. Dette sendes som uttalelse til 

POD. 

 

Kommunestyret finner grunn til å uttrykke sterk bekymring for politiets tilstedeværelse og 

evne til å løse oppgaver på en forsvarlig måte sett i lys av den pågående politireformen. 

Bekymringsmeldingen sendes til politimester Fossen ved Sør-Øst politidistrikt og POD. 

 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 05.10.2017: 

 

Anders Braaten (SP) fremmet følgende forslag: 

«Kommunestyret støtter forslaget til ny normalpolitivedtekt, men finner grunn til å uttrykke 

sterk bekymring for politiets tilstedeværelse og evne til å løse oppgavene på en forsvarlig 

måte sett i lys av den pågående politireformen. Rådmannen bes utarbeide høringssvar i tråd 

med dette.» 

 

Arnfinn Holten (KrF) fremmet følgende forslag: 

«Saken tas til orientering.» 

 

Ordføreren fremmet følgende omforente forslag som Kommunestyret sluttet seg til: 

«Kommunestyret støtter forslaget til ny normalpolitivedtekt. Dette sendes som uttalelse til 

POD. 

 

Kommunestyret finner grunn til å uttrykke sterk bekymring for politiets tilstedeværelse og 

evne til å løse oppgaver på en forsvarlig måte sett i lys av den pågående politireformen. 

Bekymringsmeldingen sendes til politimester Fossen ved Sør-Øst politidistrikt og POD.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Ordførerens omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3983-3  Arkiv: Q34  

 

Sak: 14/17 

 

Saksprotokoll - Grunngitt spørsmål fra Helge Stiksrud (V) - Ladestasjoner for elbiler  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordførerens svar på grunngitt spørsmål fremsatt av representanten Helge Stiksrud (V). 

Emne: Etablering av ladestasjoner for elektriske kjøretøy 

 

 

Innledning 

Ordfører vise til KS saksnummer 14/17.  Representanten har varslet sitt spørsmål i henhold til 

reglement for kommunestyret. 

Ordføreren avgir sitt svar i kommunestyrets møte den 5. oktober 2017. 

 

Ordførerens svar 

Ordføreren har ved henvendelse til rådmannen anmodet om status og gir på den bakgrunn 

følgende svar:  

Politisk sak vedrørende ladestasjoner er under utarbeidelse, og er forventet til politisk 

behandling oktober eller november 2017.  

 

Jfr. § 35 i parkeringsforskrift er kommunen forpliktet til å tilby minimum seks prosent av 

totale antall plasser. Kommunens totale antall parkeringsplasser er ca. 480. Seks prosent 

utgjør ca. 30 plasser. 

Det finnes pr. i dag 6 lade punkter på Ringerike kommunes parkeringsområder. Disse er 

bygget av og driftes av Ringeriks-Kraft. Ringeriks-Kraft opplyser at disse nå krever mye 

vedlikehold og er modne for utskifting. 

 

I saksfremlegget som kommer til behandling blir det det redegjort for om Ringerike 

kommune bør forholde seg til minimumskravet eller om kommunen bør legge seg høyre. 

Dette bør sees i forhold til hvor mange el-biler det er i regionen og forventinger om antall el. 

biler fremover. 

Ringerike kommunes policy fremgår av det nevnte.  Ordføreren viser til varslet sak og vil 

peke på at kommunestyret i forbindelse med realitetsbehandling av denne blir invitert til å ta 

stilling til om kommunen bør legge seg på et høyrere nivå enn hva som ligger i nevnte 

forskrift.  Saken ventes behandlet i oktober/november 2017. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

Ringerike, 5. oktober 2017 

Kjell B Hansen 

Ordfører   

 

Behandling i Kommunestyret 05.10.2017: 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/4897-6  Arkiv: 210  

 

Sak: 119/17 

 

Saksprotokoll - Rapport eierskapskontroll Ringeriks-Kraft AS  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Saken utsettes. 
 

Behandling i Kommunestyret 05.10.2017: 

 

Arnfinn Holten (KrF) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Arnfinn Holtens (KrF) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
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