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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen     

Møtedato: 02.11.2017 Tid: 16:00 – 20:00 

Dagsorden:  

16:00 – 16:05 Møtestart.  

16:05 – 16:35 Orientering BKR v/ Styreleder, Knut Martin 

Glesne og daglig leder, Anne Fredriksen.  

16:35 – 16:50 Pause  

16:50 – 18:10 Del 1: Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 – 

Fremdrift og dialog med kommunen i forhold til den statlige 

arealplanen i Ringerike kommune.  

18:00 Saksliste. 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Medlem Anne Helene Sandum   

Medlem Arnfinn Baksvær   

Medlem Kirsten Orebråten   

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Stein-Roar Eriksen   

Medlem Ståle Skjønhaug FO  

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Trine Sandum   

Medlem Ragnhild Lilleeng   

Medlem Mons-Ivar Mjelde   

Medlem Jim Hagen Warp   

Medlem Nora Sande   

Medlem Håkon Kvissel Ohren   

Medlem Signe Maurtvedt   

Medlem Erna Skaugerud   

Nestleder Dag Erik Henaug   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Inger Synnøve Kammerud   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Jan Frantzen   

Medlem Lise Bye Jøntvedt   

Medlem Tor Stein-Andersen   

Medlem Arne Broberg   

Medlem Marit Hollerud   

Medlem Dag Haakon Henriksen   
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Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Anne-Marit Lillestø   

Medlem Arnfinn J. Holten   

Medlem Magnus Herstad FO  

Medlem Tor Bøhn FO  

Medlem Richard Baksvær   

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Hans-Petter Aasen FO  

Medlem Mari Solheim Sandsund   

Medlem Anne Mari W. Ottesen FO  

Medlem Anders Braaten   

Medlem Axel Sjøberg   

Medlem Parviz Salimi   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Knut Arild Melbøe   

Varamedlem Karoline Kverndalen  Tor Bøhn 

Varamedlem Bente Louise Aabel  Hans-Petter Aasen 

Varamedlem Harald Fagerås  Anne Mari W. Ottesen 

Varamedlem Ahmad Mahmoudi  Ståle Skjønhaug 

Varamedlem Ulf Magnussen  Magnus Herstad 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann, Tore Isaksen. Kommunalsjefene, Trude Bredal Steinmo, 

Marianne Mortensen, Magnar Ågotnes, Gunn Edvardsen og Christine 

Myhre Bråthen. Kommunikasjonssjef Mats Øieren. Prosjektleder 

Ole Einar Gulbrandsen. 

 

Merknader  Det ble enstemmig bifalt å behandle sak 122/17 før sak 15/17. 

 Kort orientering sak 122/17 v/Kontrollutvalgets leder, Karsten Lien 

og Forvaltningsrevisor Gisle Skaaden. 

 Tilstede fra Fellesprosjektet: Vidar Rolfsrud og Knut 

Sørgaard. 

 Orientering v/Koordinator regionalt plankontor Eivind 

Kallehovde. 

 Kommunestyret 30.11.17 - Del 2 av Fellesprosjektet 

Ringeriksbanen og E16.  

 

Behandlede saker Fra og med sak: 120/17, Interpellasjon 15/17 og 16/17 samt referert 

sak 3/17. 

til og med sak:  131/17 
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Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og 

møtet satt, med følgende til dagsorden: 

 

Kirsten Orebråten (Ap) fremmet følgende forslag p.v.a. H, Krf, V og Ap: 

«Ringerike kommunestyret gjennomfører kommunestyrets budsjettbehandling i et egen møte 

30.11.17. Resterende saker som skal behandles legges til eget møte før eller etter 

budsjettmøte.»  

 

Forslag fra Orebråten ble enstemmig bifalt. 

 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 

 

 Magnus Herstad (sett) Kjell B. Hansen Kirsten Orebråten 

 

 

 

Møtesekretær 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

15/17 17/3932   

 Interpellasjon fra Parviz Salimi (SV)  

 

 

3/17 17/4320   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

02.11.2017  

 

 

120/17 17/4006   

 Tertialrapport 2. tertial 2017  

 

 

121/17 17/4003   

 Finansrapport 2. tertial 2017  

 

 

122/17 16/4897   

 Rapport eierskapskontroll Ringeriks-Kraft AS  

 

 

123/17 17/3982   

 Gebyr / tilkoblingsavgift for offentlig vann/kloakk  

 

 

124/17 17/770   

 Driftstilskudd  - Ringkollen Parken  

 

 

125/17 17/2294   

 Oppgradering av fyrrom  - Ringerikskjøkken  

 

 

126/17 17/3174   

 Søknad om økonomisk støtte til Bassgarasjen -Ringerike kultursenter  

 

 

127/17 17/1274   

 Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 - 2021  
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128/17 17/2263   

 Høring – Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, 

barnevernssaker og utlendingssaker  

 

 

129/17 17/3663   

 Valg til boligstiftelsen for perioden 2017- 2021  

 

 

130/17 17/3597   

 17.mai komite 2018  

 

 

131/17 17/4270   

 Møteplan for 2018  

 

 

16/17 16/475   

 Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (Sol) - SFO/diskriminering.  
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15/17   

Interpellasjon fra Parviz Salimi (SV)  

 

 

Ordførerens svar på interpellasjon - Kontroll over kommunens avtaler og betalinger  

 

Innledning 

Interpellasjonen er levert i samsvar med reglement for kommunestyret § 9. 

Ordførerens svarer på interpellantens 4 spørsmål i kommunestyrets møte den 02.11.17. 

 

Ordførerens svar 

1. Har Ringerike kommune full oversikt over alle avtaler og betalinger? 

 

 Forutsetter at dette gjelder avtaler og betaling for varer og tjenester. 

 

 Oversikt over avtaler: 

 Ja, Ringerike kommune har etablert oversikt over kommunens avtaler i for kjøp av 

 varer og tjenester i to ulike løsninger, samt i ESA. 

 

 I «House of Control» ligger avtaler som ble inngått før vi besluttet å benytte Mercell 

 som vårt konkurransegjennomføringsverktøy. Alle nye avtaler som inngås, legges i 

 Mercell og i ESA. 

 

 I tillegg benytter Ringerike kommune seg av rammeavtaler som er inngått på vegne av 

 mange kommuner og fylkeskommunene i Buskerud, Telemark og Vestfold. 

 På kommunens intranettsider under «Innkjøp» er det lenker til alle tre områdene. 

 

 Alle betalinger skjer på bakgrunn av en faktura som er stilet til Ringerike kommune. 

 Vi har to-nivå-godkjenning av fakturaen, det vil si at den som attesterer fakturaen 

 kontrollerer at vi har mottatt varen/tjenesten som vi blir fakturert for, og at prisen er i 

 henhold til avtalen. Deretter blir fakturaen anvist av den som har budsjettansvar hvor 

 denne tjenesten/varen er levert, slik at det er økonomisk dekning i budsjettet for 

 kostnaden.  Først når fakturaen både er attestert og anvist, blir den utbetalt. 

 

2. Har Rådmannen og hans stab oversikt over alle avtaler og betalinger i de 

forskjellige enheter? 

 Ja, rådmannen kan når som helst se hvilke betalinger som er gjort i hvilken som helst 

 enhet. I tillegg til stikkprøver, rapporterer enhetslederne månedlig til sine 

 kommunalsjefer, og kommunalsjefene går sammen med sine økonomirådgivere 

 gjennom månedsrapporten per enhet. 
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3. Finnes korrupsjon i Ringerike kommune? 

 Rådmannen opplyser at han ikke har kjennskap til at det er korrupsjon i Ringerike 

 kommune.  

 

 To-nivå-godkjenningen av fakturaer bygger på at det er tillit mellom de to rollene 

 attestant og anviser, og denne tilliten er avgjørende for at vi skal kunne forvalte 

 Ringerike kommunes midler på en sikker og god måte. 

 

 Rådmannen opplyser at han ikke har tro på at det er mulig å lage godkjennings-

 ordninger som er 100 % sikre uten at disse blir svært byråkratiske og krevende å 

 gjennomføre. Temaet står tydelig på dagsorden. 

 

4. Kan rådmann følge dette opp? 

 Ordfører er kjent med at rådmannen følger opp betalinger og avtaler gjennom 

 månedlige rapporteringer, egne gjennomganger og Ringerike kommune revideres årlig 

 av Buskerud Kommunerevisjon. 

 

 Videre har Rådmannen fokus på å inngå og benytte rammeavtaler samt gjøre gode 

 offentlige anskaffelser, både for å få gode priser, men også for å sikre kvaliteten på de 

 tjenestene/varene kommunen kjøper. 
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3/17   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 02.11.2017  

 

Vedtak: 

 

Referatsak 16/3882-8 Høring – Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 og referatsak 

14/1015-113 Vedtak – Klage på vedtak om områderegulering for Kilemoen sanduttak tas til 

orientering. 

 

REFERATSAKER 
 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 
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120/17   

Tertialrapport 2. tertial 2017  

 

Vedtak: 

 

1) 2. tertialrapport – august 2017 tas til orientering. 

2) Følgende budsjettendringer forestas i driftsbudsjettet 2017: 

a) Rammeendring mellom Samfunn og Helse og omsorg ifm overføring av vaktmester til 

Boligtjenesten kr 255 000, korrigeres slik: 

i) 101000.400010.283 + kr 255 000 

ii) 124000.500040.190 – kr 255 000 

b) Utgifter Hønen Gård kr 6 700 000, korrigeres og finansieres slik: 

i) 137000.450400.254 + kr 6 700 000 

ii) 154000.951000.880 – kr 6 700 000 

c) Ressurskrevende tjenester kr 3 000 000, korrigeres og finansieres slik: 

i) 170000.450502.253 + kr 3 000 000 

ii) 154000.951000.880 – kr 3 000 000 

d) Venstresving Ringmoen kr 5 000 000, korrigeres og finansieres slik: 

i) 147000.590000.285 + kr 5 000 000 

ii) 154000 951000.880 – kr 5 000 000 

e) Borglund hengebro, kr 878 000, korrigeres og finansieres slik: 

i) 147000.500050.285 + kr 878 000 

ii) 154000.951000.880 – kr 878 000 

f) Partnerskapsmidler, manglende overføring fra 2016 til 2017 

i) 147000.721008.325 + kr 190 000 

ii) 154000.951000.880 – 190 000 

3) Følgende budsjettendringer foretas i investeringsbudsjettet 2017: 

a) Prosjekt 0251 Carport hjemmetjenesten avsluttes med et mindreforbruk og bruk av lån 

nedjusteres tilsvarende. Korrigeres slik: 

i) 091000.690000.870.0001 + kr 550 621 

ii) 023000.656000.254.0251 - kr 550 621 

b) Prosjekt for rehabilitering av veibruer og automatisk måleravslesning korrigeres slik: 

i) 023000.654000.332.19302 + kr 4 000 000 

ii) 023000.654000.332.19300 - kr 4 000 000 

c) Soveareal barnehage, finansieres ved bruk av lån, se KS-sak 99/17. Korrigeres slik: 

i) 023000.656000.221.17001 + kr 1 100 000 

ii) 091000.690000.870.0001 - kr 1 100 000 

d) Omdisponering fra prosjekt 0115 Energi, inneklima, overvåking og prosjekt 0250 

Tiltak eiendomsutvikling til prosjekt 0113 Varme Haugsbygd/Vang skoler. Korrigeres 

slik: 

i) 023000.656000.222.0113 + kr 1 800 000 

ii) 023000.656000.190.0115 - kr 800 000 

iii) 023000.656000.190.0250 - kr 1 000 000 

e) Omdisponeres fra prosjekt 0720 Helse – Inventar/medisinsk utstyr til prosjekt 10016 

Austjord dagsenter for inndekning av inventar på Austjord.Korrigeres slik: 

i) 020000.657000.253.10016 + kr 800 000 

ii) 020000.640000.253.0720 - kr 800 000 
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f) Totalrammen på prosjekt 10021 Hjelpemiddellager. Prosjektet tilføres midler fra 

prosjekt 10016 Austjord dagsenter. Korrigeres slik: 

i) 023000.657000.261.10021 + kr 3 000 000 

ii) 023000.657000.261.10016 - kr 3 000 000 

g) Renseanlegg og ledningsnett Nes i Ådal avsluttes. Korrigeres slik: 

i) 023000.651000.353.15003 + kr 6 228 981 

ii) 091000.690000.870.0001 - kr 6 228 981 

h) Paviljongløsning på Ullerål skole og forsert utbygging av bibrannstasjon på Sokna gir 

økte kostnader i 2017. Korrigeres slik: 

i) 023000.657000.222.10001 + kr 5 500 000 

ii) 023000.657000.339.10018 + kr 4 000 000 

iii) 091000.690000.870.0001 - kr 9 500 000 

i) Regulert investeringsbudsjett 2017 er for høyt i forhold til investeringstakten, 

nedjusteres. Korrigeres slik:  

i) 091000.690000.870.0001 + kr 72 008 600 (redusert bruk av lån) 

ii) 072910.690001.841.0001 + kr 8 520 000 (redusert mva. kompensasjon 

investeringer) 

iii) 023000.656000.265.0080 - kr 1 000 000 (EF – Helse- og omsorgsbygg) 

iv) 023000.656000.375.0105 - kr 5 000 000 (EF – Oppgradering og sprinkling 

Riddergården) 

v) 023000.656000.190.0115 - kr 3 000 000 (EF – Energi, inneklima, overvåking) 

vi) 023000.656000.190.0250 - kr 1 500 000 (EF – Tiltak eiendomsutvikling) 

vii) 023000.657000.222.10004 - kr 10 000 000 (Benterud skole) 

viii) 023000.657000.265.10006 - kr 7 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter) 

ix) 023000.657000.265.10007 - kr 1 000 000 (Hov vest omsorgsboliger) 

x) 023000.657000.265.10008 - kr 1 500 000 (Hov øst omsorgsboliger) 

xi) 023000.657000.241.10015 - kr 4 000 000 (Ny legevakt) 

xii) 023000.657000.261.10016 - kr 4 600 000 (Austjord dagsenter) 

xiii) 023000.657000.332.14012 - kr 4 000 000 (G/S-vegbruer over Storelva) 

xiv) 023000.651000.345.15008 - kr 3 300 000 (Overføringsledninger Åsa - 

Monserud) 

xv) 023000.651000.353.15008 - kr 7 700 000 (Overføringsledninger Åsa - Monserud) 

xvi) 023000.651000.350.15013 - kr 12 000 000 (Monserud renseanlegg) 

xvii) 023000.651000.353.15014 - kr 1 000 000 (Sanering Nes i Ådal etappe 2) 

xviii) 023000.651000.345.15020 - kr 2 770 000 (Eggemoen VA-løsninger) 

xix) 023000.651000.353.15020 - kr 4 158 600 (Eggemoen VA-løsninger) 

xx) 023000.651000.353.15038 - kr 2 000 000 (Overvannskulvert Storjordet – 

St.Hanshaugen) 

xxi) 023000.651000.345.15039 - kr 2 000 000 (Hønengata nord VA) 

xxii) 023000.651000.353.15039 - kr 3 000 000 (Hønengata nord VA) 

j) Forskudd venstresvingfelt Ringmoen. Korrigeres slik: 

i) 091000.690000.870.0001 + kr 2 700 000 

ii) 077000.690000.285.0611 + kr 300 000 

iii) 040000.690000.285.0611 - kr 3 000 000 
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Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

Forslag til vedtak: 

 

1) 2. tertialrapport – august 2017 tas til orientering. 

2) Følgende budsjettendringer forestas i driftsbudsjettet 2017: 

a) Rammeendring mellom Samfunn og Helse og omsorg ifm overføring av vaktmester til 

Boligtjenesten kr 255 000, korrigeres slik: 

i) 101000.400010.283 + kr 255 000 

ii) 124000.500040.190 – kr 255 000 

b) Utgifter Hønen Gård kr 6 700 000, korrigeres og finansieres slik: 

i) 137000.450400.254 + kr 6 700 000 

ii) 154000.951000.880 – kr 6 700 000 

c) Ressurskrevende tjenester kr 3 000 000, korrigeres og finansieres slik: 

i) 170000.450502.253 + kr 3 000 000 

ii) 154000.951000.880 – kr 3 000 000 

d) Venstresving Ringmoen kr 5 000 000, korrigeres og finansieres slik: 

i) 147000.590000.285 + kr 5 000 000 

ii) 154000 951000.880 – kr 5 000 000 

e) Borglund hengebro, kr 878 000, korrigeres og finansieres slik: 

i) 147000.500050.285 + kr 878 000 

ii) 154000.951000.880 – kr 878 000 

f) Partnerskapsmidler, manglende overføring fra 2016 til 2017 

i) 147000.721008.325 + kr 190 000 

ii) 154000.951000.880 – 190 000 

3) Følgende budsjettendringer foretas i investeringsbudsjettet 2017: 

a) Prosjekt 0251 Carport hjemmetjenesten avsluttes med et mindreforbruk og bruk av lån 

nedjusteres tilsvarende. Korrigeres slik: 

i) 091000.690000.870.0001 + kr 550 621 

ii) 023000.656000.254.0251 - kr 550 621 

b) Prosjekt for rehabilitering av veibruer og automatisk måleravslesning korrigeres slik: 

i) 023000.654000.332.19302 + kr 4 000 000 

ii) 023000.654000.332.19300 - kr 4 000 000 

c) Soveareal barnehage, finansieres ved bruk av lån, se KS-sak 99/17. Korrigeres slik: 

i) 023000.656000.221.17001 + kr 1 100 000 

ii) 091000.690000.870.0001 - kr 1 100 000 

d) Omdisponering fra prosjekt 0115 Energi, inneklima, overvåking og prosjekt 0250 

Tiltak eiendomsutvikling til prosjekt 0113 Varme Haugsbygd/Vang skoler. Korrigeres 

slik: 

i) 023000.656000.222.0113 + kr 1 800 000 

ii) 023000.656000.190.0115 - kr 800 000 

iii) 023000.656000.190.0250 - kr 1 000 000 
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e) Omdisponeres fra prosjekt 0720 Helse – Inventar/medisinsk utstyr til prosjekt 10016 

Austjord dagsenter for inndekning av inventar på Austjord.Korrigeres slik: 

i) 020000.657000.253.10016 + kr 800 000 

ii) 020000.640000.253.0720 - kr 800 000 

f) Totalrammen på prosjekt 10021 Hjelpemiddellager. Prosjektet tilføres midler fra 

prosjekt 10016 Austjord dagsenter. Korrigeres slik: 

i) 023000.657000.261.10021 + kr 3 000 000 

ii) 023000.657000.261.10016 - kr 3 000 000 

g) Renseanlegg og ledningsnett Nes i Ådal avsluttes. Korrigeres slik: 

i) 023000.651000.353.15003 + kr 6 228 981 

ii) 091000.690000.870.0001 - kr 6 228 981 

h) Paviljongløsning på Ullerål skole og forsert utbygging av bibrannstasjon på Sokna gir 

økte kostnader i 2017. Korrigeres slik: 

i) 023000.657000.222.10001 + kr 5 500 000 

ii) 023000.657000.339.10018 + kr 4 000 000 

iii) 091000.690000.870.0001 - kr 9 500 000 

i) Regulert investeringsbudsjett 2017 er for høyt i forhold til investeringstakten, 

nedjusteres. Korrigeres slik:  

i) 091000.690000.870.0001 + kr 72 008 600 (redusert bruk av lån) 

ii) 072910.690001.841.0001 + kr 8 520 000 (redusert mva. kompensasjon 

investeringer) 

iii) 023000.656000.265.0080 - kr 1 000 000 (EF – Helse- og omsorgsbygg) 

iv) 023000.656000.375.0105 - kr 5 000 000 (EF – Oppgradering og sprinkling 

Riddergården) 

v) 023000.656000.190.0115 - kr 3 000 000 (EF – Energi, inneklima, overvåking) 

vi) 023000.656000.190.0250 - kr 1 500 000 (EF – Tiltak eiendomsutvikling) 

vii) 023000.657000.222.10004 - kr 10 000 000 (Benterud skole) 

viii) 023000.657000.265.10006 - kr 7 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter) 

ix) 023000.657000.265.10007 - kr 1 000 000 (Hov vest omsorgsboliger) 

x) 023000.657000.265.10008 - kr 1 500 000 (Hov øst omsorgsboliger) 

xi) 023000.657000.241.10015 - kr 4 000 000 (Ny legevakt) 

xii) 023000.657000.261.10016 - kr 4 600 000 (Austjord dagsenter) 

xiii) 023000.657000.332.14012 - kr 4 000 000 (G/S-vegbruer over Storelva) 

xiv) 023000.651000.345.15008 - kr 3 300 000 (Overføringsledninger Åsa - 

Monserud) 

xv) 023000.651000.353.15008 - kr 7 700 000 (Overføringsledninger Åsa - Monserud) 

xvi) 023000.651000.350.15013 - kr 12 000 000 (Monserud renseanlegg) 

xvii) 023000.651000.353.15014 - kr 1 000 000 (Sanering Nes i Ådal etappe 2) 

xviii) 023000.651000.345.15020 - kr 2 770 000 (Eggemoen VA-løsninger) 

xix) 023000.651000.353.15020 - kr 4 158 600 (Eggemoen VA-løsninger) 

xx) 023000.651000.353.15038 - kr 2 000 000 (Overvannskulvert Storjordet – 

St.Hanshaugen) 

xxi) 023000.651000.345.15039 - kr 2 000 000 (Hønengata nord VA) 

xxii) 023000.651000.353.15039 - kr 3 000 000 (Hønengata nord VA) 

j) Forskudd venstresvingfelt Ringmoen. Korrigeres slik: 

i) 091000.690000.870.0001 + kr 2 700 000 

ii) 077000.690000.285.0611 + kr 300 000 

iii) 040000.690000.285.0611 - kr 3 000 000 
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121/17   

Finansrapport 2. tertial 2017  

 

Vedtak: 

 

Finansrapport 2. tertial 2017 tas til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Finansrapport 2. tertial 2017 tas til orientering. 
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122/17   

Rapport eierskapskontroll Ringeriks-Kraft AS  

 

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 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Ordfører Kjell B. Hansens forslag 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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123/17   

Gebyr / tilkoblingsavgift for offentlig vann/kloakk  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til etterretning. 

 

Rådmannen kan ikke anbefale at Kommunestyret innfører sosiale ordninger som ikke har klar 

hjemmel i lovverket. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til etterretning. 

 

Rådmannen kan ikke anbefale at Kommunestyret innfører sosiale ordninger som ikke har klar 

hjemmel i lovverket. 
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124/17   

Driftstilskudd - Ringkollen Park  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune går i dialog med Ringkollen Park med sikte på å finne en løsning på de 

økonomiske utfordringene. Ny sak legges fram for Kommunestyret. 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Søknad om årlig tilskudd til skianlegget Ringkollen Parken avslås. 
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125/17   

Oppgradering av fyrrom - Ringerikskjøkken  

 

Vedtak: 

 

1. Oljekjelen som produserer damp til matproduksjonen skiftes så snart som mulig ut med 

en elektrokjel. 

2. For å forbedre produksjonssikkerheten ytterligere installeres et større elektrisk kokekar. 

3. Finansieringen til prosjektet, totalt kr 7 millioner kroner, innarbeides i 

handlingsprogrammet for 2018. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) p.v.a. Sp fremmet følge forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes til miljøvennlig alternativ basert på flis eller pellets er nærmere utredet». 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet Rådmannens forslag til Alternativ vedtak 2: 

«Alterntivt vedtak 2  

a. Ringerike kommune lyser ut en egen anbudskonkurranse for kjøp av ferdig varme til 

matproduksjonen, der eksterne tar ansvaret for drift og investering av kjele for dampproduksjonen.  

b. For å forebedre produksjonssikkerheten ytterligere installeres et større elektrisk kokekar i tillegg 

til etablering av ny kjel.  

c. Finansieringen for tiltak til å øke produksjonssikkerheten ytterligere, anslagsvis kr 2,3 millioner 

kroner, innarbeides i handlingsprogrammet for 2018. « 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Anders Braatens (Sp) utsettelsesforslag p.v.a Sp oppnådde 8 stemmer og falt. 

 

Alternativt avstemming mellom Formannskapets innstilling og Anders Braatens (Sp) forslag 

p.v.a Sp, ble Formannskapets innstilling vedtatt mot 7 stemmer. 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Oljekjelen som produserer damp til matproduksjonen skiftes så snart som mulig ut med 

en elektrokjel. 

2. For å forbedre produksjonssikkerheten ytterligere installeres et større elektrisk kokekar. 

3. Finansieringen til prosjektet, totalt kr 7 millioner kroner, innarbeides i 

handlingsprogrammet for 2018. 

 

 

 

 

 



  

Side 20 av 28 

 

126/17   

Søknad om økonomisk støtte til Bassgarasjen -Ringerike kultursenter  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune går i dialog med Stiftelsen Ringerike kultursenter med sikte på å finne 

løsning på de økonomiske utfordringene. Ny sak legges fram for Kommunestyret. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Søknad om økt årlig tilskudd til Ringerike kultursenter fra 2018 avslås. 
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127/17   

Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 - 2021  

 

Vedtak: 

 

1. Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 – 2021 vedtas. 

2. Trafikksikkerhetsplanen kommer til revidering våren 2018. 

3. Temamøte for HMA trafikksikkerhet berammes våren 2018, (kommunale veier, 

gang/sykkelvei, fylkesvei) 

4.  Kommunestyre ber om en egen sak der det gjøres rede for hvordan sikre måloppnåelse 

for å bli godkjent som trafikksikker kommune (Trygg trafikk). 

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Mari Solheim Sandsund (Sp) p.v.a Sp fremmet følgende forslag til pkt.4 og pkt.5: 

«4. Kommunestyre ber om en egen sak der det gjøres rede for hvordan sikre måloppnåelse for 

å bli godkjent som trafikksikker kommune (Trygg trafikk). 

 

5. Gjennom budsjettarbeid skal det følges opp med tilstrekkelig ressurser til prosess og 

utarbeiding av plan, slik at Ringerike kommune oppfyller kriteriene for å bli godkjent som 

Trafikksikker kommune. Det skal også settes av tilstrekkelig med ressurser for å koordinere og 

få gjennomført tiltak som bidrar til at kommunen får et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og 

helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling, samt Sandsunds (Sp) forslag p.v.a. Sp, til nytt pkt. 4 ble enstemmig 

vedtatt.  

 

Sandsunds (Sp) forslag til pkt. 5 p.v.a. Sp følger saken. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 – 2021 vedtas. 
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128/17   

Høring – Vurdering av nye domstolsordninger for foreldretvister, barnevernssaker og 

utlendingssaker  

 

Vedtak: 

 

Rådmannen forslag til høringssvar til Særdomstolsutvalgets utredning, tas til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rådmannen forslag til høringssvar til Særdomstolsutvalgets utredning, tas til orientering. 
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129/17   

Valg til boligstiftelsen for perioden 2017- 2021  

 

Vedtak: 

 

Boligstiftelsens medlemmer konstituerer seg selv på første møte i 2018, og de nye 

representantene er valgt for perioden 01.01.2018 - 31.12.2021 

 

Navn Parti Personlig vara Parti Periode 

Ole Johan Andersen Frp Axel Sjøberg SV 2015-2019 

Arne Morgan Dølerud AP Terje Dahl Krf 2015-2019 

Elsa Lill Strande H Bjørn Hamborg H 2015-2019 

 Gjermund R. Brekke  AP   Iren Rannekleiv.  AP 2018-2021 

 Erna Skaugerud AP Anette Coucheron V 2018-2021 

 

Det skal velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til boligstiftelsen. 

Hvert av medlemmene skal ha personlig vara. 

 

Som medlem velges: 

1) Gjermund Riise Brekke  

2) Erna Skaugerud 

 

Som personlig vara velges: 

1) Iren Rannekleiv som personlig vara for Germund R. Brekke.  

2) Bjørn Hamborg som personlig vara for Elsa Lill Strande. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Boligstiftelsens medlemmer konstituerer seg selv på første møte i 2018, og de nye 

representantene er valgt for perioden 01.01.2018 - 31.12.2021 
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Navn Parti Personlig vara Parti Periode 

Ole Johan Andersen Frp Axel Sjøberg SV 2015-2019 

Arne Morgan Dølerud AP Terje Dahl Krf 2015-2019 

Elsa Lill Strande H Anette Coucheron V 2015-2019 

        2018-2021 

        2018-2021 

 

Det skal velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til boligstiftelsen. 

Hvert av medlemmene skal ha personlig vara. 

 

Som medlem velges: 

1) __________________________  

2) __________________________ 

 

Som personlig vara velges: 

1) __________________________ som personlig vara for ______________________  

2) __________________________ som personlig vara for ______________________ 
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130/17   

17.mai komite 2018  

 

Vedtak: 

 

1. Som medlemmer av 17.mai komiteen 2018 velges 

 

1. John A. Bakken  Ett år igjen av valgperioden 

2. Parviz Salami   Ett år igjen av valgperioden 

3. Tom Ragnar Berg   Velges for 2 år 2018 og 2019  

4. Anne Bjørg Loktu   Velges for 2 år 2018 og 2019 

5. Eli Johanne Ruud    Velges for 2 år 2018 og 2019 

6. Viera Rozmara-Frydenlund Velges for 2 år 2018 og 2019 

 

 

2.  17.mai komiteen reduserer fra 9 til 6 medlemmer som samtlige er folkevalgte. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Som medlemmer av 17.mai komiteen 2018 velges 

 

1. John A. Bakken Ett år igjen av valgperioden 

2. Parviz Salami  Ett år igjen av valgperioden 

3. ____________ Velges for 2 år 2018 og 2019  

4. ____________ Velges for 2 år 2018 og 2019 

5. ____________  Velges for 2 år 2018 og 2019 

6. ____________  Velges for 2 år 2018 og 2019 

7. ____________ Velges for 2 år 2018 og 2019 

 

 

2.  17.mai komiteen reduserer fra 9 til 7 medlemmer som samtlige er folkevalgte. 

 

 

 

 

 



  

Side 26 av 28 

131/17   

Møteplan for 2018  

 

Vedtak: 

 

Møteplan – Alternativ 2 for 2018 vedtas. 

 

Det avholdes i tillegg til foreslått møte 29. nov 2018, et heldagsmøte for Kommunestyret 30. 

november 2018 (budsjettmøte). 

 

 

 

Behandling: 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) p.v.a. Ap, H, V og KrF fremmet følgende tilleggsforslag til møteplan 

alternativ 2: 

 

«Det avholdes i tillegg til foreslått møte 29. nov 2018, et heldagsmøte for Kommunestyret 30. 

november 2018 (budsjettmøte).» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Møteplan «Alternativ 2» samt Stein-Roar Eriksens (Ap) tilleggsforslag p.v.a. Ap, H, V, og KrF 

ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Møteplan for 2018 vedtas. 
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16/17   

Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (Sol) - SFO/diskriminering.  

 

 
Ordførerens svar 

Interpellasjon SFO/diskriminering 

 

Innledning 

 

Interpellasjonen er fremlagt i samsvar med Reglement for Kommunestyret kapittel § 9. 

Ordføreren gir sitt svar på interpellantens 2 spørsmål ii Kommunestyrets møte den 02.11.17. 

   

Ordførerens svar 

På kommunens nettsider og i vedtekter for SFO står det om SFO:  

 

«Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig omsorgs- og tilsynstilbud utover den obligatoriske 

grunnskolen for barn i alderen 1.-4. klasse og for barn med særskilte behov på 1. - 7. trinn.»  

 «SFO har et etter-skoletid tilbud, et morgentilbud og et ferietilbud.» 

 «det er eget SFO-tilbud i skolens høst- og vinterferie og noen av sommerferieukene. Det 

legges vekt på et allsidig aktivitetstilbud fra kl. 07.30 – 16.30 i skoleferieukene. Ukene søkes 

enkeltvis og må søkes hvert år.» 

 

Skoleåret 2017/2018 går det 869 barn i SFO.  Kun 29 barn var påmeldt og deltok i 

høstferietilbudet som ble arrangert på Ullerål skole. Elevene kom fra Eikli, Hønefoss, Ullerål, 

Veien, Helgerud og Hallingby skoler. 

  

SFO sitt ferietilbud ble opprettet i 2015, som en utvidelse av kommunens SFO-ordning (Ks sak 

-45/15).  Tidligere var et ferietilbud gitt under vignetten «Aktiv sommer».  

Intensjonene var et bredere ferietilbud på flere skoler og i større deler av kommunen. 

Påmeldingen har vært liten og tilbudet har derfor blitt gitt sentralisert. Ferie-SFO rullerer 

mellom sentrumsskolene. 

 

Når det gjelder personell, så er ferietilbudene i stor grad bemannet av innleide personer, som 

for eksempel er studenter. Arrangørskolen har det faglige og administrative ansvaret for 

tilbudet.   

 

Ordfører oppsummerer: 

a) Vil ordfører at Ringerike kommune skal fortsette sin diskriminerende praksis når det 

gjelder manglende SFO tilbud i feriene for denne gruppen? 

 

Ordførers intensjon er at SFO ikke skal oppleves diskriminerende. Det skal legges fram en ny 

sak om erfaringer med det eksisterende tilbudet og videre planer for ferie-SFO i 2018. Det skal 

og utarbeides en ny handlingsplan for SFO. 



  

Side 28 av 28 

 

 

b) Vil ordfører ta med denne problemstillingen inn i arbeidet med revurdering av 

kommunens vedtekter for SFO? 

Ja, Ordfører vil be om at denne problemstillingen belyses i den nye saken som legges fram. 

 

Kjell B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3932-4  Arkiv: 250 &58  

 

Sak: 15/17 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Parviz Salimi (SV)  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 

Ordførerens svar på interpellasjon - Kontroll over kommunens avtaler og betalinger  

 

Innledning 

Interpellasjonen er levert i samsvar med reglement for kommunestyret § 9. 

Ordførerens svarer på interpellantens 4 spørsmål i kommunestyrets møte den 02.11.17. 

 

Ordførerens svar 

1. Har Ringerike kommune full oversikt over alle avtaler og betalinger? 

 

 Forutsetter at dette gjelder avtaler og betaling for varer og tjenester. 

 

 Oversikt over avtaler: 

 Ja, Ringerike kommune har etablert oversikt over kommunens avtaler i for kjøp av 

 varer og tjenester i to ulike løsninger, samt i ESA. 

 

 I «House of Control» ligger avtaler som ble inngått før vi besluttet å benytte Mercell 

 som vårt konkurransegjennomføringsverktøy. Alle nye avtaler som inngås, legges i 

 Mercell og i ESA. 

 

 I tillegg benytter Ringerike kommune seg av rammeavtaler som er inngått på vegne av 

 mange kommuner og fylkeskommunene i Buskerud, Telemark og Vestfold. 

 På kommunens intranettsider under «Innkjøp» er det lenker til alle tre områdene. 

 

 Alle betalinger skjer på bakgrunn av en faktura som er stilet til Ringerike kommune. 

 Vi har to-nivå-godkjenning av fakturaen, det vil si at den som attesterer fakturaen 

 kontrollerer at vi har mottatt varen/tjenesten som vi blir fakturert for, og at prisen er i 

 henhold til avtalen. Deretter blir fakturaen anvist av den som har budsjettansvar hvor 

 denne tjenesten/varen er levert, slik at det er økonomisk dekning i budsjettet for 

 kostnaden.  Først når fakturaen både er attestert og anvist, blir den utbetalt. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

2. Har Rådmannen og hans stab oversikt over alle avtaler og betalinger i de 

forskjellige enheter? 

 Ja, rådmannen kan når som helst se hvilke betalinger som er gjort i hvilken som helst 

 enhet. I tillegg til stikkprøver, rapporterer enhetslederne månedlig til sine 

 kommunalsjefer, og kommunalsjefene går sammen med sine økonomirådgivere 

 gjennom månedsrapporten per enhet. 

 

 

 

 

3. Finnes korrupsjon i Ringerike kommune? 

 Rådmannen opplyser at han ikke har kjennskap til at det er korrupsjon i Ringerike 

 kommune.  

 

 To-nivå-godkjenningen av fakturaer bygger på at det er tillit mellom de to rollene 

 attestant og anviser, og denne tilliten er avgjørende for at vi skal kunne forvalte 

 Ringerike kommunes midler på en sikker og god måte. 

 

 Rådmannen opplyser at han ikke har tro på at det er mulig å lage godkjennings-

 ordninger som er 100 % sikre uten at disse blir svært byråkratiske og krevende å 

 gjennomføre. Temaet står tydelig på dagsorden. 

 

4. Kan rådmann følge dette opp? 

 Ordfører er kjent med at rådmannen følger opp betalinger og avtaler gjennom 

 månedlige rapporteringer, egne gjennomganger og Ringerike kommune revideres årlig 

 av Buskerud Kommunerevisjon. 

 

 Videre har Rådmannen fokus på å inngå og benytte rammeavtaler samt gjøre gode 

 offentlige anskaffelser, både for å få gode priser, men også for å sikre kvaliteten på de 

 tjenestene/varene kommunen kjøper. 

 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 02.11.2017: 

 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4320-5  Arkiv: 033  

 

Sak: 3/17 

 

Saksprotokoll - Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

02.11.2017  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Referatsak 16/3882-8 Høring – Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 og referatsak 

14/1015-113 Vedtak – Klage på vedtak om områderegulering for Kilemoen sanduttak tas til 

orientering. 

 

REFERATSAKER 
 
 

Behandling i Kommunestyret 02.11.2017: 

 

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



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4270-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 131/17 

 

Saksprotokoll - Møteplan for 2018  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Møteplan – Alternativ 2 for 2018 vedtas. 

 

Det avholdes i tillegg til foreslått møte 29. nov 2018, et heldagsmøte for Kommunestyret 30. 

november 2018 (budsjettmøte). 

 
 

Behandling i Kommunestyret 02.11.2017: 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) p.v.a. Ap, H, V og KrF fremmet følgende tilleggsforslag til møteplan 

alternativ 2: 

 

«Det avholdes i tillegg til foreslått møte 29. nov 2018, et heldagsmøte for Kommunestyret 30. 

november 2018 (budsjettmøte).» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Møteplan «Alternativ 2» samt Stein-Roar Eriksens (Ap) tilleggsforslag p.v.a. Ap, H, V, og 

KrF ble enstemmig vedtatt. 
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