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Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 30.11.2017
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen     

Møtedato: 30.11.2017 Tid: 12:00 – 17:50 

TEMAMØTE/DAGSORDEN:  

12:00 – 12:05 – Møtestart/opprop  

12:05 – 13:30 – Del 2: Fellesprosjekt Ringeriksbanen og 

E16  

Framdrift og dialog med kommunen i forhold til den 

statlige arealplanen i Ringerike kommune.  

13:30 – 13:45 – Pause  

13:45 – 16:00 – Budsjett (sak 132/17, 133/17)  

16:00 – 16:45 – Middag  

16:45 – Videre budsjett 

 

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   

Medlem Trine Sandum   

Medlem Ragnhild Lilleeng   

Medlem Mons-Ivar Mjelde   

Medlem Jim Hagen Warp   

Medlem Nora Sande FO  

Medlem Håkon Kvissel Ohren   

Medlem Signe Maurtvedt   

Medlem Erna Skaugerud   

Nestleder Dag Erik Henaug   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Inger Synnøve Kammerud FO  

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Jan Frantzen   

Medlem Lise Bye Jøntvedt   

Medlem Tor Stein-Andersen FO  

Medlem Arne Broberg   

Medlem Marit Hollerud   
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Medlem Dag Haakon Henriksen   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Anne-Marit Lillestø   

Medlem Arnfinn J. Holten   

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Tor Bøhn FO  

Medlem Richard Baksvær FO  

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Hans-Petter Aasen   

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 Ahmad Mahmoudi  Nora Sande 

Varamedlem Eli Johanne Ruud  Anne Helene Sandum 

Varamedlem Ivar Eskestrand  Inger Synnøve Kammerud 

Varamedlem Viera Rozmara-Frydenlund  Tor Stein-Andersen 

Varamedlem Ulf Magnussen  Richard Baksvær 

Varamedlem Magnus Bratli Holte  Anne Mari W. Ottesen 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann, Tore Isaksen. Kommunalsjefene, Marianne Mortensen, 

Magnar Ågotnes, Gunn Edvardsen, Trude Bredal Steinmo og 

Christine Myhre Bråthen. Kommunikasjonssjef Mats Øieren.  

 

 

Merknader  Vedtaksføre med 42 medlemmer tilstede. 

 Hans-Petter Aasen (SP) tok sete til sak 133/17. 

 Det ble enstemmig bifalt å behandle sak 133/17 før sak 132/17. 

 Tilstede fra Fellesprosjektet: Vidar Rolfsrud, Knut Sørgaard og 

Börje Karlsson. 

 

 

 

 

Behandlede saker Fra og med sak 132/17 

til og med sak  133/17 

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

møtet satt, med følgende til dagsorden: 

 

Håkon Kvissel Ohren (AP) Etterspør en forretningsorden som skal være gjeldene i 

Kommunestyret. Ordfører bifalte forslaget. 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Magnus Herstad Kjell B. Hansen Kirsten Orebråten 

 

 

 

Møtesekretær 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

132/17 17/3306   

 Høringssvar - Budsjett 2018 - Handlingsprogram 2018-2021  

 

 

133/17 17/3306   

 Årsbudsjett 2018 - Handlingsprogram 2018-2021  
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132/17   

Høringssvar - Budsjett 2018 - Handlingsprogram 2018-2021  

 

Vedtak: 

 

Høringssvarene til budsjett 2018 og Handlingsprogram 2018-2021 tas til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig tatt til 

orientering. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Høringssvarene til budsjett 2018 og Handlingsprogram 2018-2021 tas til orientering. 
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133/17   

Årsbudsjett 2018 - Handlingsprogram 2018-2021  

 

Vedtak: 

 

Rådmannens forslag til vedtak støttes med følgende endringer: 

 

Budsjettforslaget bygger på rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-

2021, herunder forslag til betalingsregulativ, med de endringer som følger av dette 

dokumentet.  

1. Formannskapets disposisjonsfond økes med kr 3 mill. til kr 6 mill.  

2. Økning Regionkoordinator med kr 270 000 strykes.  

3. Det avsettes kr 3 mill. som en reserve i 2018 for hjelpetiltak overfor 

sosialhjelpsmottakere og personer som er nær ved å bli det. Reserven disponeres av 

formannskapet til tiltak foreslått av rådmannen eller av formannskapet selv. 

4. Oppstart drift Riddergården kr 100 000 i 2019 og 2020 strykes.  

5. Støtte til Ringerike kultursenter økes med kr 500 000 for hvert av årene 2018-2021. 

6. Opprettelse av utviklings-/strategiavdeling 

6.1 Opprettelse av utviklings-/strategiavdeling. 

Kommunestyret gir rådmannen myndighet til å opprette ny stilling som assisterende 

rådmann/leder av ny opprettet utviklings- og strategiavdeling, jfr. kommunelovens 

§24.1. Utviklings- og strategiavdelingen bemannes med hensiktsmessig kompetanse, 

kunnskap og erfaring. Avdelingen bør bestå av dedikerte stillinger som nærings- og 

byplansjef samt andre fagstillinger som ansees formålstjenlig. Kommunestyret ber 

rådmannen om å utarbeide formål, ansvar, myndighet og primæroppgaver for 

avdelingen.  Tilsvarende utarbeides for den nye stillingen assisterende rådmann/leder 

av utviklings- og strategiavdelingen.  Rådmannen orienterer formannskapet om 

beskrivelsenes innhold. Deretter gjennomfører rådmann ansettelsesprosess og 

ansettelser. Kommunestyret legger vekt på at formannskapet holdes orientert om 

gjennomføring og status i forbindelse med etablering av ny avdeling, som bør være 

fullt ut operativ senest innen 1. juli 2018.  

 

       6.2 Formannskapets disponible midler 

Ringerike kommune avsetter for 2018 6 millioner kroner til Formannskapets 

disposisjonskonto.  For øvrig forvalter Formannskapet fonds midler til utviklingstiltak 

etter egne fonds regulerte regler.  For tiden tilsvarer dette en fondskapital samlet på 

21 millioner kroner.     

Det legges i årene fremover opp til mer aktiv bruk av disse midlene i arbeidet med 

vekst- og samfunnsutvikling.  

 6.3 Regionalt plansamarbeid tas opp til revisjon våren 2018 

I samarbeidsavtale mellom Buskerud Fylkeskommune, Hole, Jevnaker og Ringerike 

kommune punkt 8 – avtalens varighet/oppsigelse/avslutning kan avtalen tas opp til 

revisjon dersom en av partene ønsker det. Videre heter det at avtalen og plan-

samarbeidet skal evalueres i løpet av 2018. 
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Ringerike kommune ønsker å ta opp avtalen og plansamarbeidet til revisjon og at 

dette gjøres våren 2018. 

 

Det legges til grunn at plansamarbeidet tilpasses ny organisasjon i Ringerike 

kommune herunder også ressursbruk og arbeidsdeling.  I følge gjeldende avtales 

punkt 6 heter det; kommunene og fylkeskommunens finansierer egne ansatte i 

plansamarbeidet.  Dette kan bety ut fra hensiktsmessighet og behov at Ringerike 

kommune vil begrense/varierer sin faglige aktivitet i samarbeidet fra og med 1. juni 

2018. 

  6.4 Plan- og byggesaksavdelingen samt plansamarbeidet flyttes til Fossveien 7-9 

Ringerike kommune ervervet Fossveien 7-9 med formål å styrke kompetanse- og 

fagmiljøene knyttet til egen plan- og byggesaksavdelingen, men også det regionale 

plansamarbeid.  Dette ved å samle ressursene under et felles tak og dermed i et felles 

utviklende kompetansemiljø.  Det legges til grunn at ny avdeling for strategi- og 

utvikling under ledelse av strategisjef vil være sentral i arbeidet med å utvikle 

kompetansemiljøet Fossveien 7-9 til fordel for den kommunale og regionale 

samfunnsutvikling. 

 

6.5 Forhold til Ringerike Utvikling AS 

Ringerike kommune er medeier i Ringerike Utvikling AS.  Det betyr ikke at selskapet 

opptrer på vegne av Ringerike kommune og de ansvarsforhold kommunen har som 

aktør når det gjelder samfunnsutviklingen.   

 

Selskapet i sin nåværende driftsform er avhengig av økonomisk driftstilskudd fra 

eierne.  Ringerike kommune yter for sin del og ut 2017 kr. 3.6 millioner kroner i 

såkalt grunnfinansiering.  Ringerike kommune vil trekke tilbake inntil kr 2 millioner.   

Grunnfinansiering blir kr. 2.6 mill. i 2018 og kr.1.6 mill. 2019.  Disse midlene vil bli 

omdisponert til ny generelt gjeldende ordning basert på prosjektfinansiering og etter 

begrunnet søknad.  

 

Rådmannen gis i oppgave å utvirke forslag til retningslinjer for den nye ordningen Det 

er Formannskapet som basert på konkret saksfremlegg som tar stilling til om støtte 

skal gis eller ikke.  Se for øvrig foreliggende forslags punkt 6 om Formannskapets 

disponible midler med formål styrket utviklingsarbeid.        

 

  6.6 Informasjon/medbestemmelse 

    Det legges til grunn at rådmannen informerer om det nevnte, og avklarer i dialog    

  herunder både i tre-parts samarbeidet, i administrasjonsutvalget og i arbeidsmiljø-  

  utvalget på hvilke måter målene i punkt 1-5 best kan gjennomføres.  Dette med    

  informasjon og dialog gjelder også informasjon og dialog med eksterne      

  samarbeidsparter. 
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 Endringer på kr 5 130 mill. innarbeides i handlingsplan 2108 – 20121 og budsjett 2018. 

 

 
 

1. Det fremlegges egen sak om utjevning av vann og avløpsavgifter før endelig fastsettelse 

av vann og avløpsavgifter for årene 2019 og fremover. Viser til tidligere henvendelse 

om saken. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 
Nanna Kristoffersen (SOL la frem følgende forslag: 

 

«Budsjettforslag fra Solidaritetslista for 2018.  

Økonomiplan 2019-2021 

INNSPARINGER 
Aktuelle områder +/- ift.Rådmannens   2018 2019 2020 2021 

(områder som ikke er nevnt, er som rådmannens) 

Eiendomsskatt næring +2promillepoeng 9,2  9,2 2,5 -4 -10 

Utbytte RiK    +5   5 5 5 5 

Renteutgifter, (      2 3 4 5 

Avdrag på lån  

Avsetning disp.fond ifht Rådmanenr    10  

Sum økte midler til fordeling     

 

Ytterligere innsparinger ift. Rådmannens: 

Politikerhonorarer      3 3 3 3 

Ikke varaordfører på heltid     1 1 1 1 

Ikke utvikl/strat,avd      4,5 4,5 4,5 4,5 

Nedlegging Tildelingskontoret    4 4 4 4 

Reduserte konsulenttjenester(eks.»kjøp av tjenester») 11 12 13 14 

Til sammen til økt fordeling:     49,7 

            

         



  

Side 9 av 24 

 

Ekstra Utgifter,        tabell 1B Driftsregnskapet, ift  Rådmannens: 

Barnehage – økt grunnbemanning + rullerende opptak 9  

Grunnskole - økt grunnbemanning    9  

Ambulerende team forbyggende barn/unge  3  

Helse og omsorg – økt grunnbemanning  

 Faste hele stillinger + økt antall inst.plasser  21  

 (inkl. 4mill/år på innsparing nedleggelse Tildelingskontoret) 

Økt kommunal plan&areal      2   

Kultur        1 

Samfunn – økt vedlikehold     5  

Sum økte utgifter      50 

                                                  

 

Verbale forslag fra Solidaritetslista: 

1) Boligpolitikk 

Rådmannen bes utrede sak om tilrettelegging av tomter for Husbankfinansierte 

boliger til bruk for ikke-spekulasjonsetableringer. 

 

2) Kommunen må dekke opp de sentrale tjenestene med egne ansatte, og ikke 

konkurranseutsette nødvendige kommunale funksjoner  

 

3) Alle forslag om bruk av eksterne konsulenttjenester skal behandles i kommunestyret.  

 

4) I Ringerike kommune er det en målsetting at deltidsansatte har rett til å øke 

stillingsbrøken sin til heltidsstillinger. Vi ønsker forslag til tiltak som kan realisere denne 

målsettingen. 

 

5) Ved alle lokale lønnsforhandlinger og ved nytilsetting skal likelønn vektlegges.  I 

kommunens årsmelding skal det spesifikt framgå hvordan kvinner og menns 

lønnsutvikling utvikler seg. Kommunestyret ber rådmannen passe på at ikke 

likelønnsprinsippet fravikes. 

 

6) Administrasjonen bes utrede innføring av betalingsregulering av trafikken i Hønefoss 

sentrum. Trafikken tvers gjennom sentrum kan avgiftsbelegges av trafikkmessige og 

miljømessige hensyn».  

 

Knut Arild Melbøe (MDG) fremmet følgende forslag: 

 

MDGs verbalforslag under budsjettbehandlingen 2017 

 
Verbalforslag 1: Pendlerreisende i Ringerike og dets nabokommuner 

Kommunestyret ber rådmannen utrede mulighetene for å gjøre kollektivtransporten bedre 

tilpasset pendlere innad i Ringerike. Reiser videre til Hole/Jevnaker/ Modum/Drammen hører 
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med i dette bildet der det særlig gjelder avgangstider på ukedager og å skape sømløse 

overganger/korrespondanse på sentrale strekninger. Vi ber også om at det sees på muligheter 

for bedre bussforbindelse i helgen slik at bl.a. helsearbeidere kan bruke offentlig transport til og 

fra jobben.  

 

Det bør ses på hva som kan gjøre det mer fristende for pendlere å ta kollektivtransport til og 

fra Ringerike. Det vil også gjøre Ringerike mer relevant for etablering av bedrifter og skape 

vekst for eksisterende bedrifter som ser køproblematikk som et hinder. Vår nærhet til 

Drammen, til Gardermoen og vår nærhet til Oslo kan bare gi oss fordeler om vi har pålitelige 

og lett tilgjengelige kollektivløsninger. 

 

Verbalforslag 2: Varmestue for reisende ved Hønefoss busstasjon 

Ringerike MDG ønsker at det opprettes en varmestue for reisende som venter på Hønefoss 

busstasjon. Flere tar bussen når de slipper å vente i kulden på korresponderende buss. 

Rådmannen bes derfor undersøke muligheten for å opprette en varmestue. 

 

Verbalforslag 3: Kollektivtransport på spesielle dager 

Rådmannen bes arbeide for at det settes opp flere bussavganger ved spesielle arrangement som 

ved Ringeriksdagen, Ringerike maraton, osv. 

 

Verbalforslag 4: Informasjon om bussforbindelse til Ringkollen  

Mellom mai og oktober går det sykkelbuss til Ringkollen fra Frogner, Lysaker og Sandvika. 

Skibussen går fra Sognsvann, Lysaker bare når det er skiføre. Disse bussene går 

Hadelandsveien og tar ikke med lokale passasjerer. Oslobussene returnerer heller ikke med 

disse kundene som tar sykkel- og skituren tilbake til Oslo gjennom Nordmarka. Fra 

Ringerike/Hønefoss/Hole/Jevnaker er situasjonen uoversiktlig, og kommunestyret ber 

rådmannen utrede og se på mulighetene med korresponderende busser. Rutene kan med fordel 

også ses i sammenheng med driften på idrettsarenaen og det tilbudet bl.a. Ringkollen Parken 

tilbyr. 

 

Verbalforslag 5: Sykkelbyen Hønefoss 

A: I forbindelse med sykkelbyen Hønefoss ber kommunestyret rådmannen anlegge nye 

sykkelparkeringer med forsvarlige låsesystemer som forsikringsselskapene godkjenner. Vi 

foreslår følgende steder (Søndre og Nordre Torv er for tiden under opparbeidelse): Alle 

pendlerparkeringer i Ringerike, kjøpesenteret på Hvervenmoen og sentralt på Eikeli. 

Sykkelparkeringen på Sentrum stopp må utvides og sikres. 

B: Rådmannen bes utrede en ordning med bysykler basert på brukerregistrering og bruk av 

depositum/legitimasjon. 

C Rådmannen bes utrede med BRAKAR om muligheten for å ta med sykkel på bybussene. 

D. Det foreslås å avsette mer midler til formålet 

 

Verbalforslag 5: Bortfall av avgift på gjenvinnbar søppellevering på Trollmyra 

Det er blitt pålagt avgifter for å levere avfall av ulike gjenvinnbare materialer på Trollmyra. 

Dette var tidligere gratis med unntak av bildekk på felg. Kommunestyre ber rådmannen 

revurdere ordningen med henblikk på å gjøre leveringen gratis igjen med unntak av 

ugjenvinnbare materialer. Et slikt tiltak er nå viktig da det er grunn til å tro at dagens ordning 

øker faren for kasting av søppel i naturen. 
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Verbalforslag 6: El-byferge: Forslag om utredning sett i lys av byutviklingen 

Hønefoss by sliter med gjennomgangstrafikk som skaper køer og frustrasjon, gir høye utslipp 

og forringer luftkvaliteten. Tidvis står trafikken fast i innfarts- og utfartsårene og især mellom 

de to bybroene. Samtidig trenger folk å handle både på den nordre og søndre siden, og byen 

opplever en utstrakt nybygging av sentrumsboliger. Det er også skapt store forventninger til 

økning av innbyggertallet sentralt i byen. Men en del av byens nye innbyggere vil etter hvert bli 

kjørende trafikanter, dels i kø og slik øke presset på hovedveien ytterligere. 

 

Byens topografi og knappe arealer vanskeliggjør utvidelse av veien, og tunnel under fossen er 

svært kostbart. Ordføreren og kommunestyret anmodes derfor til å se mot elva og tenke nytt 

og helhetlig. Planer om å føre gang- og sykkelbroer over Storelva er under utarbeidelse. Det 

var bevilget 4 millioner til formålet i 2017. Det vil kunne gi viktige bidrag. En byferge tror vi 

også kan avhjelpe. Den kan gi et tilbud til gående og syklende slik den f.eks. gjør i Fredrikstad 

som med sine gratisferger, har opplevd en stor forbedring av kommunikasjonene mellom 

bydelene og slik økt sin attraktivitet. Derfor anmoder kommunestyret rådmannen om å utrede 

alternativer omkring en igangsetting av byferge i Hønefoss. Det gjelder både mulige reiseruter 

og muligheter for el-drift. Tilbudet kan også utredes som del av en sentrumsbillettordning. På 

sikt bør fergen være et gratis kollektivtilbud.» 

 

 

 

Axel Sjøberg (SV) la frem følgende forslag: 

 

«Ringerike SV sitt forslag til 

Årsbudsjett 2018 - Handlingsprogram 2018 – 2021 

 
Forslag til vedtak: 

1. Målene i rådmannens handlingsprogramdokument skal prege arbeidet i 2018. 

 

2. Driftsbudsjettet for 2018 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme til drift på 1.518,419 mill. kroner, netto avsetninger 30,55 mill. kroner og 

et resultat lik 0 kroner. Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. 

budsjettoversikt 1B. Rammene gis som netto utgiftsramme i tråd med kommunens 

økonomireglement (dvs. etter fradrag av de inntekter som er direkte henførbare til 

formålet). 

 

Budsjettskjema 1B 
 2018 2018 2019 2020 2021 

Folkevalgte og revisjon 10 307 10 307 10 307 10 307 10 307 

Administrasjon og fellestjenester 103 639 103 639 104 188 102 650 103 124 

Barnehage 178 249 185 000 186 000 186 000 186 000 

Grunnskole 293 853 298 614 298 423 293 980 294 000 

Spesielle tiltak barn og unge 155 622 159 709 164 413 164 408 164 000 

Kulturtjenesten 28 405 30 480 30 500 30 000 30 000 

lse og omsorg 610469 623 995 623 350 620 000 621 036 
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Samfunn 105 061 105 561 113 608 72 101 72 192 

Avsetninger, overføringer 1 614 1 614 1 614 1 614 1 614 

Skatt og rammetilskudd 0 0 0 0 0 

Finans 0 0 0 0 0 

Til fordeling drift (fra budsjettskjema 

1A) 1 487 219 1 518 419 1 532 403 1 482 060 1 482 273 

 

3. Det avsettes 30,55 mill. kroner til disposisjonsfond i 2018. 
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Budsjettskjema 1A 
Beløp i 1000 rådmannens budsjett  Ringerike SV budsjettforslag 
År 2018 2018 2019 2020 2021 

Frie disponible inntekter      

Skatt på inntekt og formue − 800 000 − 815 000 − 815 000 − 815 000 − 815 000 

Ordinært rammetilskudd − 756 000 − 756 000 − 775 400 − 777 100 − 777 600 

Skatt på eiendom − 54 200 − 63 400 − 75 200 − 75 200 − 75 200 

Andre generelle statstilskudd − 22 812 − 22 812 − 22 678 − 22 544 − 22 405 

Sum frie disponible inntekter − 1 633 012 − 1 657 212 
− 1 688 

278 

− 1 689 

844 

− 1 690 

205 

Finansinntekter/-utgifter 

Renteinntekter og utbytte − 25 757 − 25 757 − 40 000 − 40 000 − 40 000 

Gevinst finansielle instrumenter − 6 000 − 6 000 − 6 000 − 6 000 − 6 000 

Renteutgifter, prov. og andre 

fin.utgifter 
44 200 44 200 55 100 61 900 66 200 

Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 

Avdrag på lån 95 800 95 800 117 100 126 700 132 300 

Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0 0 

Finansinntekter/-utgifter 108 243 108 243 126 200 142 600 152 500 

Avsetninger og bruk av avsetninger 

Til ubundne avsetninger 37 550 30 550 29 675 65 184 55 432 

Bruk av tidl. års regn.messige 

mindreforbruk 
0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 0 

Netto avsetninger 37 550 30 550 29 675 65 184 55 432 

Overført til investering 

Overført til investering 0  0 0 0 

Til fordeling drift 
− 1 487 

220 
− 1 518 419 

− 1 532 

403 

− 1 482 

060 

− 1 482 

273 

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 487 219 1 518 419 1 532 403 1 482 060 1 482 273 

Merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 0 

 

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet i 

henhold til den administrative lederstruktur. 

5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent. 

6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst, inntil 22 mill. kroner, 

til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2018 er kjent. 
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7. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 745 mill. kroner, 

fordelt med 523,9 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 221,9 mill. kroner på 

rentable investeringer for 2018. Investeringsbudsjettet er bindende på 

investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer (side 15 i 

Handlingsprogram 2018 - 2021) og finansiering (side 11 i Handlingsprogram 2018 - 

2021). 

8. For finansiering av investeringsbudsjettet 2018 foreslås følgende låneopptak: 

○ Låneopptak investeringer inntil 680,7 mill. kroner, herav kr. 221,9 mill. kroner 

til rentable investeringer. 

○ Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag 

på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles. 

○ Serielån 

○ Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 

lånevilkår. 

9. Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner. Långiver: Husbanken. 

Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår. 

10. Trekkrettighet på kommunens driftskonto reduseres fra 100 mill. kroner til 50 mill. 

kroner i 2018. 

11. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,8 % 

12. Eiendomsskatt økes med 2 promille for næringsbygg, opp til maksimalt 7 promille, 

mens fastsettes som i 2017 for bolig og fritidseiendommer. 

 
 
 

Ringerike SV verbalforslag til budsjett 2018 

 
Ringerike SV vil til budsjettdebatten for 2018 fremme følgende verbalforslag: 

Rådmannen bes for 2018 om å fremme sak til kommunestyret, gjerne understøttet gjennom 

temamøte(r), hvor formålet er – hvis mulig – å arbeide for at Ringerike kommune kan 

erklæres som klimanøytral kommune. 

 

 
Ringerike SV 

Forslag til endring i betalingsreglementet for 2018 

Ringerike SV fremmer følgende endring i forslag til betalingsreglement for 2018: 

7 Eiendomsskatt 

Promillesats 2017 2018 
Bolig- og fritidseiendom 3 ‰ 3 ‰ 

Næringseiendom og bruk/verker 5 ‰ 7 ‰ 
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Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag p.v.a. Sp: 

 

«Forslag til vedtak: 

 

1) Budsjettforslaget bygger på rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 

2018-2021, herunder forslag til betalingsregulativ, med de endringer som følger av 

dette dokumentet. 

 

Nye satsinger: 

 

Helse – og omsorg 

 

- Økt ramme        5 mill 

- Ansette omsorgsombud (halvårseffekt)    0,5 mill 

- Øremerkede midler til prosjekt  

1 times aktivitet per dag på institusjonene     0,750 mill 

 

 

Oppvekst - skole og barnehager 

 

- Økt ramme skole øremerket økt lærertetthet    5 mill 

- Økt ramme barnehager øremerket økt bemanning   2,5 mill 
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Miljø og areal 

 

- Midler fra Ringerike utvikling omdisponeres til denne enheten 

- Økning i ramme til forsøksordning - økonomisk støtte el-sykkel 0,100 mill 

- Regionalt plankontor består og videreutvikles som en koordinerende kraft i et viktig 

utviklingsarbeid 

- Det settes av minst en ½ stilling utelukkende dedikert til trafikksikkerhetsarbeid. Dette 

frigjøres ved intern rokkering av ressurser innen enheten. 

 

Kultur 

- Korps i skolen (utvides til flere skoler i 2018)   0,750 

- Økt pott som lag og foreninger kan søke på til tiltak 

Som bidrar til lokalsamfunnsutvikling     1 mill 

 

 

2. Rådmannen skal snarest fremme egen sak som belyser Ringerike kommunes anvendelse av 

tilskudd til bosetting av mindreårige asylsøkere, herunder en redegjørelse for hvordan ansvarlig 

enhet i kommunen organiserer arbeidet. Denne saken fremmes før nedbemanningen starter. 

 

3. Regionalt plankontor videreutvikles og benyttes som virkemiddel for å forsere planarbeidet i 

viktige planer. 

 

4. Ringerike kommune skal bli en foregangskommune for å tilby eldre boende på institusjon 

minimum 1 times aktivisering per dag, tilpasser den enkelte bruker. 

 

5. Økt ramme innen oppvekst skal brukes til økt lærertetthet, særlig med tanke på å kunne 

gjennomføre delingstimer i praktisk – estetiske fag. 

 

6. Det ansettes omsorgsombud i Ringerike kommune som en fri – og uavhengig stilling, som 

kan rettlede og veilede brukere og pårørende. Om ønskelig fra nærliggende kommuner kan 

tiltaket gjøres interkommunalt.   

 

7. Kommunestyret må de neste årene utvise forsiktighet med å øke skatter og avgifter for 

innbyggerne, i det det samlede skatte – og avgiftstrykket ligger an til å bli høyt fra 2019. Tiltak 

for å motvirke dette må iverksettes.  

 

Inndekning nye tiltak 

 

-   redusert overskudd                                                                                  8,1 mill 

-         redusert ramme folkevalgte                           1 mill 

-         effektivisering eiendomsforvaltningen                                                     1,5 mill 

-         reduksjon administrasjon og fellestjenester                                                2 mill 

-         Ringerikskjøkken – økt inntjening ved salg til eksterne                           0,5 mill 

-         Reduksjon kjøp av tjenester                                                                      1,5 mill 

-         Reduksjon formannskapets disp. konto                                                       1 mill 

 

 



  

Side 17 av 24 

Investeringer 

 

1) Investeringer som ikke er igangsatt må vurderes på nytt i egne saker, for å redusere 

investeringene i økonomiplanperioden. Gjeldende plan tar ikke i tilstrekkelig grad opp i 

seg påregnelige økonomiske usikkerhetsmomenter.  

2) Det settes ikke av midler i 2018 til ombygging til nytt ordførerkontor/ 

varaordførerkontor i 1 etg på rådhuset (2 mill) 

3) Det må påregnes at innleide mobile skoler må benyttes lengre enn planlagt.» 

 

 

Magnus Herstad (FrP) fremmet følgende forslag p.v.a. FrP: 
 

«Reduksjon eiendomsskatt 1 promille -  10 millioner Økt støtte fontenehuset - 1 million  

 

 

Verbalforslag: 

 

1. Rådmannen utarbeider innvandringsregnskap for Ringerike.  

 

2. Det utarbeides oversikt over hvilke oppgaver kommunen i dag utfører, men som ikke er 

lovpålagte. Kostnaden av de enkelte oppgaver bør synliggjøres.  

 

3. Det utarbeides oversikt over hvilke områder som kan konkurranseutsettes, herunder 

synliggjøring av innsparingspotensialet. 

 

4. Konkurranseutsetting skal vurderes ved iverksetting av nye tiltak .  

 

5. Ops-samarbeid skal vurderes ved nye investeringer. « 
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Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag p.v.a. H, AP, Krf og V: 

«Årsbudsjett 2018 - Handlingsprogram 2018-2021   

Sak 133/17  

 

Forslag til vedtak:  

Budsjettforslaget bygger på rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-

2021, herunder forslag til betalingsregulativ, med de endringer som følger av dette 

dokumentet.  

 

1. Formannskapets disposisjonsfond økes med kr 3 mill. til kr 6 mill.  

2. Økning Regionkoordinator med kr 270 000 strykes.  

3. Det avsettes kr 3 mill. som en reserve i 2018 for hjelpetiltak overfor 

sosialhjelpsmottakere og personer som er nær ved å bli det. Reserven disponeres 

av formannskapet til tiltak foreslått av rådmannen eller av formannskapet selv. 

4. Oppstart drift Riddergården kr 100 000 i 2019 og 2020 strykes.  

5. Støtte til Ringerike kultursenter økes med kr 500 000 for hvert av årene 2018-

2021. 

6. Opprettelse av utviklings-/strategiavdeling 

 

6.1 Opprettelse av utviklings-/strategiavdeling. 

Kommunestyret gir rådmannen myndighet til å opprette ny stilling som assisterende 

rådmann/leder av ny opprettet utviklings- og strategiavdeling, jfr. kommunelovens 

§24.1. Utviklings- og strategiavdelingen bemannes med hensiktsmessig kompetanse, 

kunnskap og erfaring. Avdelingen bør bestå av dedikerte stillinger som nærings- og 

byplansjef samt andre fagstillinger som ansees formålstjenlig. Kommunestyret ber 

rådmannen om å utarbeide formål, ansvar, myndighet og primæroppgaver for 

avdelingen.  Tilsvarende utarbeides for den nye stillingen assisterende rådmann/leder 

av utviklings- og strategiavdelingen.  Rådmannen orienterer formannskapet om 

beskrivelsenes innhold. Deretter gjennomfører rådmann ansettelsesprosess og 

ansettelser. Kommunestyret legger vekt på at formannskapet holdes orientert om 

gjennomføring og status i forbindelse med etablering av ny avdeling, som bør være 

fullt ut operativ senest innen 1. juli 2018.  

 

       6.2 Formannskapets disponible midler 

Ringerike kommune avsetter for 2018 6 millioner kroner til Formannskapets 

disposisjonskonto.  For øvrig forvalter Formannskapet fonds midler til utviklingstiltak 

etter egne fonds regulerte regler.  For tiden tilsvarer dette en fondskapital samlet på 

21 millioner kroner.     

Det legges i årene fremover opp til mer aktiv bruk av disse midlene i arbeidet med 

vekst- og samfunnsutvikling.  

 6.3 Regionalt plansamarbeid tas opp til revisjon våren 2018 

I samarbeidsavtale mellom Buskerud Fylkeskommune, Hole, Jevnaker og Ringerike 

kommune punkt 8 – avtalens varighet/oppsigelse/avslutning kan avtalen tas opp til 

revisjon dersom en av partene ønsker det. Videre heter det at avtalen og plan-

samarbeidet skal evalueres i løpet av 2018. 
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Ringerike kommune ønsker å ta opp avtalen og plansamarbeidet til revisjon og at 

dette gjøres våren 2018. 

 

Det legges til grunn at plansamarbeidet tilpasses ny organisasjon i Ringerike 

kommune herunder også ressursbruk og arbeidsdeling.  I følge gjeldende avtales 

punkt 6 heter det; kommunene og fylkeskommunens finansierer egne ansatte i 

plansamarbeidet.  Dette kan bety ut fra hensiktsmessighet og behov at Ringerike 

kommune vil begrense/varierer sin faglige aktivitet i samarbeidet fra og med 1. juni 

2018. 

  6.4 Plan- og byggesaksavdelingen samt plansamarbeidet flyttes til Fossveien 7-9 

Ringerike kommune ervervet Fossveien 7-9 med formål å styrke kompetanse- og 

fagmiljøene knyttet til egen plan- og byggesaksavdelingen, men også det regionale 

plansamarbeid.  Dette ved å samle ressursene under et felles tak og dermed i et felles 

utviklende kompetansemiljø.  Det legges til grunn at ny avdeling for strategi- og 

utvikling under ledelse av strategisjef vil være sentral i arbeidet med å utvikle 

kompetansemiljøet Fossveien 7-9 til fordel for den kommunale og regionale 

samfunnsutvikling. 

 

6.5 Forhold til Ringerike Utvikling AS 

Ringerike kommune er medeier i Ringerike Utvikling AS.  Det betyr ikke at selskapet 

opptrer på vegne av Ringerike kommune og de ansvarsforhold kommunen har som 

aktør når det gjelder samfunnsutviklingen.   

 

Selskapet i sin nåværende driftsform er avhengig av økonomisk driftstilskudd fra 

eierne.  Ringerike kommune yter for sin del og ut 2017 kr. 3.6 millioner kroner i 

såkalt grunnfinansiering.  Ringerike kommune vil trekke tilbake inntil kr 2 millioner.   

Grunnfinansiering blir kr. 2.6 mill. i 2018 og kr.1.6 mill. 2019.  Disse midlene vil bli 

omdisponert til ny generelt gjeldende ordning basert på prosjektfinansiering og etter 

begrunnet søknad.  

 

Rådmannen gis i oppgave å utvirke forslag til retningslinjer for den nye ordningen Det 

er Formannskapet som basert på konkret saksfremlegg som tar stilling til om støtte 

skal gis eller ikke.  Se for øvrig foreliggende forslags punkt 6 om Formannskapets 

disponible midler med formål styrket utviklingsarbeid.        

 

  6.6 Informasjon/medbestemmelse 

    Det legges til grunn at rådmannen informerer om det nevnte, og avklarer i dialog    

  herunder både i tre-parts samarbeidet, i administrasjonsutvalget og i arbeidsmiljø-  

  utvalget på hvilke måter målene i punkt 1-5 best kan gjennomføres.  Dette med    

  informasjon og dialog gjelder også informasjon og dialog med eksterne      

  samarbeidsparter. 

 

 Endringer på kr 5 130 mill. innarbeides i handlingsplan 2108 – 20121 og budsjett 2018.» 
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Runar Johansen (H) fremmet følgende fellesforslag p.v.a. A, Frp, H, Krf, SP, Sol, Sv og 

V: 

«Forslag til vedtak:  

2. Det fremlegges egen sak om utjevning av vann og avløpsavgifter før endelig fastsettelse 

av vann og avløpsavgifter for årene 2019 og fremover. Viser til tidligere henvendelse 

om saken.» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming:  

 

Voteringsrekkefølge:  

 Budsjett.  

 Verbalforslag. 

 Betalingsreglement.  

 

Verbalforslag:  

Punktvis avstemming: 

Sol sitt forslag  

Pkt. 1 Oppnådde 8 stemmer og falt. 

Pkt. 2 Oppnådde 4 stemmer og falt. 

Pkt. 3 Oppnådde 7 stemmer og falt. 

Pkt. 4 Oppnådde 6 stemmer og falt. 

Pkt. 5 Oppnådde 8 stemmer og falt. 

Pkt. 6 Oppnådde 4 stemmer og falt. 

 

MDG sitt forslag  

Pkt. 1- 3 Oppnådde 8 stemmer og falt. 

Pkt. 4- 7 Oppnådde 1 stemme og falt. 

 

SV sitt forslag oppnådde 5 stemmer og falt. 

 

SP sitt forslag: 

Pkt. 1 Oppnådde 8 stemmer og falt. 

Pkt. 2 Oppnådde 10 stemmer og falt. 

Pkt. 3 Oppnådde 8 stemmer og falt. 

Pkt. 4 - 6 Oppnådde 12 stemmer og falt. 

 

FrP sitt forslag 

Pkt. 1- 5 Oppnådde 4 stemmer og falt. 
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Budsjett:  

Sol sitt forslag til vedtak fikk 1stemme og falt.  

SV sitt forslag til vedtak fikk 2 stemmer og falt.  

Sp sitt forslag til vedtak fikk 6 stemmer og falt.  

FrP sitt forslag til vedtak fikk 4 stemmer og falt.  

Samarbeidspartienes (Ap, H. KrF og V) forslag til vedtak fremsatt av Runar Johansen (H) ble 

vedtatt mot 12 stemmer. 

  

Betalingsreglement:  

Axel Sjøbergs (SV) forslag oppnådde 2 stemmer og falt. 

 

Formannskapets innstilling til betalingsreglementet som er i samsvar med rådmannens forslag 

til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Målene i rådmannens handlingsprogramdokument skal prege arbeidet i 2018. 

2. Driftsbudsjettet for 2018 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme til drift på 1.487,2 mill. kroner, netto avsetninger 37,55 mill. kroner og et 

resultat lik 0 kroner. Netto driftsresultat 2018 budsjetteres med 33 mill. kroner. 

Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. Rammene gis 

som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement (dvs. etter fradrag 

av de inntekter som er direkte henførbare til formålet). 

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet 

 
Beløp i 1000 
 
  Regnskap Rev. bud. Økonomiplan 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Folkevalgte og revisjon 8 874 9 917 10 307 10 307 10 307 10 307 
Administrasjon og fellestjenester 103 939 96 316 103 639 104 188 102 824 103 774 
Barnehage 181 426 185 393 178 249 178 249 178 249 178 249 
Grunnskole 284 330 285 178 293 853 293 423 292 980 292 537 
Spesielle tiltak barn og unge 139 170 161 499 155 622 155 622 155 622 155 622 
Kulturtjenesten 24 322 27 308 28 405 27 879 27 700 27 215 
Helse og omsorg 643 831 592 546 610 469 609 969 603 319 603 419 
Samfunn 140 769 107 210 105 061 112 608 71 101 71 192 
Avsetninger, overføringer -68 283 -6 695 1 614 1 614 1 614 1 614 
Skatt og rammetilskudd -52 558 0 0 0 0 0 
Finans 52 289 0 0 0 0 0 
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 1 458 109 1 458 672 1 487 219 1 493 860 1 443 717 1 443 930 

 

3. Det avsettes 37,5 mill. kroner til disposisjonsfond i 2018. 
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Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet 

 
Beløp i 1000 
 
  Regnskap Rev. bud. Økonomiplan 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Frie disponible inntekter             

Skatt på inntekt og formue  -741 382 -739 000 -800 000 -800 000 -800 000 -800 000 
Ordinært rammetilskudd -724 237 -756 365 -756 000 -775 400 -777 100 -777 600 
Skatt på eiendom -54 234 -54 200 -54 200 -65 200 -65 200 -65 200 
Andre generelle statstilskudd -23 446 -25 380 -22 812 -22 678 -22 544 -22 405 
Sum frie disponible inntekter -1 543 298 -1 574 945 -1 633 012 -1 663 278 -1 664 844 -1 665 205 

              
Finansinntekter/-utgifter             

Renteinntekter og utbytte -26 026 -24 757 -25 757 -25 957 -26 157 -26 157 
Gevinst finansielle instrumenter -5 689 -5 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 30 442 40 500 44 200 55 100 61 900 66 200 
Tap finansielle instrumenter 8 0 0 0 0 0 
Avdrag på lån 53 152 70 449 95 800 117 100 126 700 132 300 
Mottatte avdrag på utlån -723 -123 0 0 0 0 
Finansinntekter/-utgifter 51 163 81 069 108 243 140 243 156 443 166 343 

              
Avsetninger og bruk av avsetninger             

Til ubundne avsetninger 68 561 85 934 37 550 29 175 64 684 54 932 
Bruk av tidl. års regn.messige 
mindreforbruk 

-36 361 -52 179 0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 0 0 
Netto avsetninger 32 200 33 755 37 550 29 175 64 684 54 932 

              
Overført til investering             

Overført til investering 1 827 1 450 0 0 0 0 
Til fordeling drift -1 458 109 -1 458 671 -1 487 220 -1 493 861 -1 443 717 -1 443 930 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 458 109 1 458 672 1 487 219 1 493 860 1 443 717 1 443 930 
Merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 0 0 

 

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet i 

henhold til den administrative lederstruktur. 

5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent. 

6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst, inntil 22 mill. kroner, 

til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2018 er kjent. 

7. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 745 mill. kroner, 

fordelt med 523,9 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 221,9 mill. kroner på 

rentable investeringer for 2018. Investeringsbudsjettet er bindende på 

investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer (side 15 i 

Handlingsprogram 2018-2021) og finansiering (side11 i Handlingsprogram 2018-

2021). 

8. For finansiering av investeringsbudsjettet 2018 foreslås følgende låneopptak: 

 Låneopptak investeringer inntil 680,7 mill. kroner, herav kr. 221,9 mill. kroner 

til rentable investeringer. 

 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag 

på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles. 

 Serielån 
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 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 

lånevilkår. 

9. Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner. Långiver: Husbanken. 

Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår. 

10. Trekkrettighet på kommunens driftskonto reduseres fra 100 mill. kroner til 50 mill. 

kroner i 2018. 

11. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,8 % 

12. Eiendomsskatt fastsettes som i 2017 

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter
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