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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen     

Møtedato: 08.03.2018 Tid: 16:00 – 21:55 

Dagsorden:  

16:00 – 16:05 - Opprop og møteinnkalling.  

16:05 – 18:00 – FRE16/ Fellesprosjektet Sandvika – 

Hønefoss.  

18:00 – 18:15 – Pause.  

18:15 - 19:00 – FRE16/ Fellesprosjektet Nymoen – 

Eggemoen.  

19:00 – 19:30 – Orientering Meieritomta.  

19:30 – 19:45 – Pause.  

19:45 – Saksliste 

 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall   Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Medlem Anne Helene Sandum FO  

Medlem Arnfinn Baksvær   

Medlem Kirsten Orebråten   

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Stein-Roar Eriksen   

Medlem Ståle Skjønhaug   

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Trine Sandum   

Medlem Ragnhild Lilleeng FO  

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   

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 FO  

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Tor Bøhn   

Medlem Richard Baksvær   

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Mari Solheim Sandsund   

Medlem Anne Mari W. Ottesen   

Medlem Anders Braaten   

Medlem Axel Sjøberg   

Medlem Parviz Salimi   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Knut Arild Melbøe   

Varamedlem Ahmad Mahmoudi  Anne Helene Sandum 

Varamedlem Eli Johanne Ruud  Nora Sande 

Varamedlem Runhild Vestby  Ragnhild Lilleeng 

Varamedlem Ivar Eskestrand  Tor Stein-Andersen 

Varamedlem Per Askilsrud  Arnfinn J. Holten 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann, Tore Isaksen. Kommunalsjefene, Gunn Edvardsen, Gyrid 

Løvli og Trude Bredal Steinmo, Magnar Ågotnes. 

  

 

Merknader  

 FRE 16/fellesprosjektet - Knut Sørgaard, Vidar Rolfsrud, 

Børje Karlsson, Terje Bartholsen og Elise Muhlbradt. 

 FRE16/ Fellesprosjektet Nymoen – Eggemoen –Fra Statens 

vegvesen, region Øst Snorre Vaagland og Bjørn Nyquist. 

 Orientering Meieritomta- Tronrud Holding, Morten Pettersen, 

Stine Søsveen og Aina Lian. 

 Det ble enstemmig bifalt å behandle sak 18/18 etter sak 11/18. 

 Tilstede fra kl 19:30, Kontrollutvalgets nestleder Lise Kihle 

Gravermoen og Forvaltningsrevisor Gisle Skaaden. 

 

Behandlede saker Fra og med sak 9/18, grunngitt spm. 4/18 

til og med sak  19/18, interpellasjon 10/18 

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

møtet satt med følgende til saksliste: 

Grunngitte spørsmål og interpellasjoner tas til slutt. 

Et enstemmig kommunestyre bifalt dette, 
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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  

4/18 18/488   

 Grunngitt spørsmål fra Jim Hagen Warp (AP) - Tilsynsordning om tobakk  

 

 

5/18 18/636   

 Interpellasjon - Arnfinn Baksvær (AP) - Masseforvaltning - Lamoen og 

Averøya  

 

 

6/18 17/1379   

 Interpellasjon fra Lise Bye Jøntvedt (H) - Når skal vi folkevalgte involveres 

i byplanarbeidet ?  

 

 

7/18 18/825   

 Interpellasjon fra Arne Broberg (H) - masseforvaltning  

 

 

9/18 18/613   

 Plan for økonomirapportering 2018  

 

 

10/18 18/251   

 Kontrollutvalgets - Protokoll 02/18  

 

 

11/18 18/251   

 Kontrollutvalgets årsrapport 2017  

 

 

12/18 16/5755   

 Godkjenning av Hovedplan avløp  

 

 

13/18 17/2403   

 Status for planarbeid ved areal- og byplankontoret og regionalt plankontor 

(februar 2018)  

 

 

14/18 17/1379   

 431 Områderegulering Hønefoss - fastsetting av planprogram  
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15/18 18/708   

 Annullering av vedtak i sak 145/17 av 5 desember 2017  

 

 

16/18 18/62   

 Status godkjenning av barnehager og skoler  pr. 01.01.18 etter forskrift om 

miljørettet helsevern  

 

 

17/18 18/679   

 Rutiner for netthets - Ringerike kommune  

 

 

18/18 18/792   

 Kvalitetsarbeid i hjemmetjenestene, - forvaltningsrevisjonsrapport  

 

 

19/18 16/4479   

 Fritak fra verv som vara til kommunestyret Yvonne M. Karlsen 

 

 

8/18 18/826   

 Interpellasjon fra Tor Bøhn FrP - Kommunenes interesser i kraftselskapet 

Vardar  

 

 

9/18 18/841   

 Interpellasjon fra Axel Sjøberg (SV) -  fullverdig Montessori pedagogisk 

tilbud Ringerike  

 

 

10/18 18/866   

 Grunngitt spørsmål fra Axel Sjøberg (SV) - evaluering av ordningen med 

varaordfører på heltid  
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4/18   

Grunngitt spørsmål fra Jim Hagen Warp (AP) - Tilsynsordning om tobakk  

 

 

 

Tema:  tilsynsordning for tobakk og tobakkssurrogater  
  

 

Innledning 

Grunngitt spørsmål er innlevert i samsvar med reglement for kommunestyret i Ringerike 
kommune § 9 – grunngitte spørsmål og interpellasjoner. 
 

Ordføreren gir sitt svar i kommunestyrets møte den 08.02.18, jfr. saklistene sak 4/18. 

 

 

Ordførerens svar: 

Tobakksskadeloven ble sist endret 21.6.2017 og gitt virkning fra 1.1.2018. Ny 

tobakkssalgsforskrift ble vedtatt 21.9.2017 og trådte i kraft 26.10.2017. 

   

Bakgrunn for lovendringene og ny forskrift er å sikre at aldersbestemmelsene (18 år) blir 

overholdt og at salg av tobakk og tobakkssurogater skjer under kontrollerte former.  

 

Ikke endret 

Kommunen har fortsatt ansvar for tilsyn med røykfritt miljø i lokaler og transportmidler hvor 

allmenheten har adgang.  Dette i henhold til reglene i Folkehelseloven, jfr. Tobakksskade-loven 

kapittel 5. Kommunens helsemyndighet kan ikke ta betalt for tilsyn.   

 

Nye oppgaver for kommunen 

Det er innført registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater 

gjeldende fra 01.01.18.  Alle virksomheter som selger tobakk og tobakkssurogater plikter å 

registrere virksomheten i Tobakkssalgsregisteret. 

 

Per 02.03.18 er det 46 virksomheter i Ringerike som er registrert.  

 

Tilsynsordningen: Kommunene er tildelt tilsynsansvar for detaljsalgsleddet og 

Helsedirektoratet er tildelt tilsynsansvar for grossistleddet.  

 

Ringerike kommune har ikke etablert tilsynsorgan for tilsyn med lokale tobakksutsalg som kan 

håndtere tilbakemeldinger fra innbyggerne slik J. H. Warp etterspør.  

 

Tobakkssalgtilsynet kan kreve årlig tilsynsavgift fra salgssteder på 4500,-. Fra midlertidige 

salgssteder kr 1200,-.  Det er krav til årlig tilsynsfrekvens på minst et tilsyn per salgssted og 

minst to ganger så mange tilsyn som registrerte salgssteder. Virkemidlene ved brudd på 

salgsbestemmelsene er fastsatt i tobakksskadeloven og kan omfatte vedtak om retting, 

tvangsmulkt og salgsforbud.   
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Tilsynsoppgavene for tobakksalg er omfattende og medfører merarbeid for kommunen. Helse- 

og omsorgsdepartementet forutsetter imidlertid at kommunens tobakksalgstilsyn kan forenkles 

gjennom samordning med kommunens salgs- og skjenkebevilling etter alkoholloven, jf. Prop. 

109 L (2016-2017) «Endring i tobakks-skadeloven m.m.».   

 

 

Ordførerens tilrådning  

 

Representanten Jim Hagen Warp setter med sitt spørsmål et prisverdig fokus på at 
kommunen nå har behov for å få etablert en ordning som omfatter temaet.   
 
Rådmannen anmodes om å utvide kommunens salgs- og skjenkekontroll etter alkohollovens 
bestemmelser, til å omfatte «Tobakksskadelovens § 7 - Tilsyn med salgssteder», som 
forutsatt i Helse- og omsorgsdepartementet i Prop. 109 L (2016-2017).  
  

Ringerike 8. mars 2018 

Kjell B. Hansen 
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5/18   

Interpellasjon  - Arnfinn Baksvær (AP) - Masseforvaltning - Lamoen og Averøya  

 

 

Ordførerens svar til Interpellasjon fra Arnfinn Baksvær, datert 27. februar 2018 

Tema: Masseforvaltning Lamoen og Averøya 

 

Innledning 

Interpellasjonen er innlevert i samsvar med reglement for Kommunestyre i Ringerike kommune 

§ 9 – grunngitte spørsmål og interpellasjoner. 

 

Ordførere gir sitt svar i Kommunestyrets møte den 8. mars 2018, jfr. sak nr. 5/18. 

 

Temaet er omfattende og ordfører har derfor valgt å gi et kort konkret svar på spørsmålene, og 

viser for øvrig til vedlagte utdypning som del av protokollen fra dagens møte.   

 

Ordførerens svar 

 

Spørsmål 1:  

Vil ordfører ta initiativ til at Ringerike kommunes planer/regelverk for mottak/ 

deponering av overskudds-masser gjennomgås. Eventuelt oppgraderes i forhold til 

fremtidige behov, og utfordringer? 

 

Ordførerens svar 1: 

Ja, ordføreren mener det er behov for et oppdatert planverk som skal sikre langsiktig 

håndtering av kommunens og regionens masseforvaltning. Ordfører anmoder rådmannen om å 

forberede/gjennomføre prosess så snart dette er mulig og hensiktsmessig. 

Spørsmål 2:            

Et slikt arbeid bør etter interpellantens syn synkroniseres med de to øvrige kommunene i 

regionen, samt Buskerud fylkeskommune. Vil ordfører i den forbindelse sørge for at det 

avholdes temamøte for Formannskap/ Kommunestyre hvor utfordringer og muligheter mht 

mottak av overskuddsmasser belyses? 

Ordførerens svar 2: 

JA, ordføreren vil ta initiativ til og sørge for at det avholdes temamøte og anmoder rådmannen 

om å forberede dette for gjennomføring i 2018. 

 

Avslutning 

Ordfører anmoder interpellanten og kommunestyrets medlemmer å sette seg inn i vedlegg til 

saken. 

 

Ringerike 8. mars 2018 

Kjell B Hansen 

 

 

 

VEDLEGG til interpellasjon KS sak 5/18 om masseforvaltning Lamoen og Averøya 
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Til svar 1: 

Kommunen ser at det er behov for et oppdatert planverk som skal sikre langsiktig håndtering 

av kommunens og regionens masseforvaltning. Mangelen på helhetlig planverk rundt 

byggeråstoffer gir mangel på forutsigbarhet overfor industrien og overfor kommunens 

innbyggere, naboer og andre berørte parter. Det er derfor behov for å gjøre en grundigere jobb 

når det gjelder tilrettelegging for en forbedret lokal og regional massehåndtering. Det er viktig 

at det utøves lik praksis og kontroll ovenfor aktørene. 

 

Det vises til gjeldende temautredning for Masseforvaltning vedtatt i formannskapet 18.08.15, 

sak 88/15. Temautredningen ble utarbeidet i forbindelse med revisjon av kommuneplanens 

arealdel. Planen har ingen juridisk binding, men ble utarbeidet bl.a. for å dannet et 

kunnskapsgrunnlag for å anbefale hvilke areal som bør settes av for uttak, produksjon eller 

deponi i kommuneplanen. 

Av temautredningen fremgår det bl.a. av oversikt over lokalitet for deponier/fyllinger, at få av 

disse er reguleringsmessig avklart.  

Uttak av byggeråstoffer er ikke behandlet med tilstrekkelig grundighet og langsiktighet i 

nåværende kommuneplan. Uttaksområder er i liten grad omtalt, og tidsperspektiver for 

uttaksområder er ikke behandlet.  

Plan- og bygningsloven § 12-1 stiller krav om reguleringsplan for større bygge- og 

anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. (…). De 

fleste masseuttak og større deponier omfattes av dette kravet.  

Reguleringsplaner bør utarbeides i samsvar med kommuneplanens arealdel. Det er en krevende 

prosess å behandle et reguleringsforslag som avviker fra arealdelen, derfor ser kommunen at 

det er viktig at arealer er planavklart i overordnet plan.  

 

En overordnet plan kan forslagsvis utformes som kommunedelplan. En kommunedelplan for 

masseforvaltning løfter tematikken ut av kommuneplanen, og vil ta for seg både utnytting av 

byggeråstoffer og forvaltning av overskuddsmasser.  

 

Planen bør omtale strategier for å sikre arealer for uttak i et langt tidsperspektiv, planen bør 

også sikre arealer for mottak, mellomlager av overskuddsmasser og avfallsdeponier (forurensa 

masser). Planen bør stimulere til å øke etterspørsel av gjenbruk av overskuddsmasser. En 

kommunedelplan vil gi forutsigbarhet og bedre driftsvilkår for industrien, sikre tilstrekkelig 

lange driftshorisonter som gjør det attraktivt å drive virksomhet i kommunen, og avklare 

potensialet for konflikt med andre interesser som kan oppstå. 

Kommunen ønsker å fremstå som en klimavennlig kommune og det er derfor veldig viktig at 

det tilrettelegges for logistikk-systemer med kortreiste deponi/mellomlagring av 

overskuddsmassene innad i kommunen. Videre vil gode føringer kunne bidra til at 

mellomlagring og deponi ikke fører til betydelig reduksjon av dyrka og dyrkbar jord, eller 

skade jordas matproduksjonsevne i lang tid.  

 

For områder som ikke allerede er regulert til uttaksområder bør det utarbeides 

konsekvensutredninger og ROS-analyser der det legges til rette for fremtidig uttaks- eller 

mottaksvirksomhet. Utredningene skal kun omhandle det som er vurdert å være 

beslutningsrelevant for kommunedelplannivået. Det forutsettes at konsekvenser beskrives og 

vurderes mer detaljert i eventuelle påfølgende reguleringsplaner.  
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Tidsbruken på en kommunedelplan er vanskelig å si eksakt, det avhenger av ressursene som 

legges inn i arbeidet, og prioritering opp mot andre planer som også er i prosess. Tidsrommet 

kan variere fra 3-5 år. 

 

 

Til svar 2: 

Masseforvaltning er en interkommunal – regional utfordring. Regional eller interkommunal 

plan for masseforvaltning vil sikre helhetlig og langsiktig ressursforvaltning og danne grunnlag 

for enhetlig og mer effektiv saksbehandling. 

Med stadig økende etterspørsel etter ikke-fornybare råvarer og behov for håndtering av 

overskuddsmasser dannes også grunnlag for utfordringer med hensyn til miljø- og 

samfunnsinteresser. Det er behov for en helhetlig plan som kan bidra til å sikre byggeråstoff, 

uttaksområder, massemottak, gjenvinning og lovlig deponering. En helhetlig plan vil bl.a. se 

nærmere på konsekvenser og lokaliseringers egnethet, mulighet for sortering av 

overskuddsmasser, planlegging av størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser samt 

redusere miljø- og samfunnsbelastningen. 

Ordføreren vil derfor oppfordre administrasjonen til samarbeide med Buskerud 

Fylkeskommune om å se på revidering av eksisterende Strategiplan 2013-2016 – Geologisk 

samarbeidsprogram Buskerud Telemark Vestfold Fylkeskommuner.  

En regional plan vil gi en god beskrivelse av fordeler og utfordringer, samtidig vil kommunen 

være bedre rustet til å ta gode beslutninger i et regionalt perspektiv. I arbeidet med en 

eventuell regional plan vil det være viktig med innspill fra industrien om hvordan de ser for seg 

utviklingen i bransjen og hvilke områder som er aktuelle for mulige uttak i fremtiden.  

Det er ønskelig at det blir satt fokus på disse problemstillingene og spesielt bør utfordringene 

omkring deponering av overskuddsmasse belyses. Temamøter med 

formannskapet/kommunestyret vil gi de folkevalgte innsikt i fremtidige behov og utfordringer 

knyttet til denne næringen. Ordfører vil ta opp dette med administrasjonen for å avklare 

hvordan og når slike temamøter kan gjennomføres. 
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6/18   

Interpellasjon fra Lise Bye Jøntvedt (H) - Når skal vi folkevalgte involveres i 

byplanarbeidet ?  

 

 

 

Ordførerens svar på interpellasjon fra Lise Bye Jøntvedt, datert 19.02.18 

 

Emne : Når skal vi folkevalgte involveres i byplanarbeidet? 

Innledning 

Interpellasjonen er innlevert i samsvar med reglement for Kommunestyret i ringerike 

kommune§9-grunngitt spørsmål og interpellasjon.   Ordfører fremlegger svar i kommune-

styrets møte 8. mars 2018, jfr. KS sak nr. 6/18. 

Ordførerens svar 

Spørsmål 1 

Hvordan ser ordføreren for seg at kommunestyrets medlemmer skal involveres i planarbeidet? 

Svar 1 

Først og fremst er det jo slik at kommunestyret er et folkevalgt organ hvor den primære 

oppgaven er å fatte lovlige og juridisk bindende vedtak.  I dette ligger også Formannskapets 

rolle og myndighet. Planarbeid handler om prosesser som er forankret i plan- og bygningsloven 

herunder kommunens politisk vedtatte planprogram. 

Formannskapet behandlet planprogram til områderegulering Hønefoss den 21. februar 2018 og 

kommunestyret fastsetter planprogram den 8. mars 2018.  I den forbindelse vises til utsendte 

sakspapirer til møte, jfr. sakslisten nr. 6/18 med vedlegg.  Dette svarer ut interpellantens 

spørsmål, og ordføreren vil vise til at Formannskapet bør utarbeide en konkret 

gjennomføringsplan for dialog og meningsutveksling mot folkevalgte og deres organer.  Det vil 

gi bred forankring og en inkludering. 

Ordføreren viser til vedlegg hvor dette kommenteres nærmere.   

Spørsmål 2 

Når mener ordføreren at denne involveringen kan begynne? 

Svar 2 

Ordføreren mener at denne involveringen kan iverksettes så snart planprogram er fastsatt. Helt 

konkret mener ordfører at Formannskapet bør starte planleggingen for de aktiviteter som 

ønskes gjennomført i forbindelse planprosessen. Det betyr allerede 20. mars 2018.  

For øvrig vil ordfører legge til at dette som følge av planavgrensningene mer handler om en 

sentrumsplan enn en områderegulering for Hønefoss. Byen strekker seg som kjent langt lenger 

enn innenfor den sentrumskjerne som inngår i planprogrammet. 

 

Ringerike 8. mars 2018 

Kjell B Hansen 
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VEDLEGG til fastsetting av planprogram, jfr. KS sak 6/18  

 

 

I sitt FS møte den 21. februar 2018 ble følgende presisering vedtatt: «Formannskapet skal følge 

opp og sikre framdrift, ressursbruk og forankring sikrer retning.  Det vil arrangeres 

planverksteder fro formannskapet underveis i planprosessen for å sikre deltakelse, forankring 

og eierskap». 

Formannskapet gir med dette et klart uttrykk for at man som styringsgruppe vil ta grep/styring 

for å sikre politisk medvirkning under prosessens gang og når det kommer til konkrete vedtak 

som skal fattes.  Kommunestyret står sentral i dette arbeidet og Formannskapet vil sørge for 

involvering i planarbeidet både gjennom temamøter/workshops under vegs og i forbindelse 

med den konkrete formelle saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Slik at medvirkning i 

tiden fremover vil omfatte mer enn kommunestyrets medlemmer, herunder både befolkningen 

og næringsliv ved bruk av dialogmøter/folkemøter og nyopprettet ordning med temahøringer.  

Av fremlagt forslag til planprogram kapittel 6.3 fremgår fremdrift med vedlegg skisseres den 

formelle tidsplan for planarbeidet. Her fremgår at man planlegger god om enn komprimert 

aktivitet om medvirkning fra februar/mars og til desember 2018. I tillegg har Formannskapet 

varslet utvidet aktivitet innen medvirkning ut over dette.  Imidlertid er det et poeng at man må 

samordne aktivitetene på en slik måte at man ikke kommer i skade for å drive planprosesser på 

tvers av de formelle prosessene.  Prosessene bør gjennomføres på faglig og kunnskaps-basert 

grunnlag og på en måte hvor det politiske skjønn nettopp skjer på basis av gode åpne 

medvirkningsprosesser.   
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Interpellasjon fra Arne Broberg (H) - masseforvaltning  

 

 

 

Ordførerens svar til Interpellasjon fra Arne Broberg, datert 27. februar 2018 

Tema: Masseforvaltning 

 

Innledning 

Interpellasjonen er innlevert i samsvar med reglement for Kommunestyre i Ringerike kommune 

§ 9 – grunngitte spørsmål og interpellasjoner. 

 

Ordførere gir sitt svar i Kommunestyrets møte den 8. mars 2018, jfr. sak nr. 7/18. 

 

Temaet er omfattende og ordfører har derfor valgt å gi et kort konkret svar på spørsmålene, og 

viser for øvrig til vedlagte utdypning som del av protokollen fra dagens møte.   

 

Ordførerens svar 

Spørsmål 1  

Ser ordføreren behov for at det utarbeides en slik overordnet plan? 

 

Ordførerens svar: 

JA, masseforvaltning er en interkommunal – regional utfordring.  Ordfører anmoder rådmann 

om å forberede og utarbeide forslag til overordnet plan knyttet til masseforvaltning. 

 

Spørsmål 2 

Vil ordføreren ta initiativ overfor Buskerud Fylkeskommune for å få utarbeidet en slik plan? 

 

Ordførerens svar: 

Ordføreren oppfordrer rådmannen til samarbeid med Buskerud Fylkeskommune om å se på 

revidering av eksisterende Strategiplan 2013-2016 – Geologisk samarbeidsprogram Buskerud 

Telemark Vestfold Fylkeskommuner.   
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Avslutning 

Ordføreren oppfordrer interpellanten og kommunestyret til å sette seg inn i vedlegg til denne 

sak. 

 

Ringerike 8. mars 2018 

Kjell B Hansen 

Ordfører 

 

VEDLEGG til interpellasjon KS sak 7/18 - masseforvaltning  

 

Til svar 1: 

Masseforvaltning er en interkommunal – regional utfordring. En regional plan for 

masseforvaltning vil sikre helhetlig og langsiktig ressursforvaltning og danne grunnlag for 

enhetlig og mer effektiv saksbehandling. 

Byggeråstoff og håndtering av overskuddsmasser er av stor økonomisk betydning for 

Ringerike kommune og det er viktig å ha et godt overordnet planverk for å sikre 

råvareressurser, gjenbruk av masser og kortreist masseforvaltning. Sand, grus og pukk er ikke-

fornybare ressurser. Ifølge NGU er levetiden for de nasjonalt og regionalt viktige grus- og 

pukkressursene i Buskerud/Ringerike 350 år (basert på forbrukstall fra 1999). En slik levetid 

forutsetter båndlegging og forutsigbar forvaltning i tiårs- og hundreårsperspektiv, og er blant 

annet omtalt i regiongeologens strategiplan for det geologiske samarbeidsprogrammet for 

Vestfold, Telemark og Buskerud fylkeskommuner. Skal vi forvalte disse ressursene på en god 

måte og gi forutsigbare driftshorisonter, og samtidig håndtere arealer for mottak, mellomlager 

av overskuddsmasser og avfallsdeponier, er vi avhengig av å tenke langsiktig i planlegging. 

 

Det er viktig å se på masseforvaltningen i et regionalt perspektiv for å sikre god forvaltning av 

større geografiske områder og sørge for en enhetlig og helhetlig masseforvaltning på tvers av 

kommunegrensene i Buskerud. Spesielt med tanke på deponi/massemottak kommunen ses 

nødvendigheten av å ha en regional plan.  

 

En regional plan vil også danne grunnlag for effektive planprosesser og kunne vurdere bruk av 

innsigelse der arealplaner kommer i vesentlig konflikt med nasjonale og regionale interesser, 

slik de er konkretisert i en regional plan.  

 

En regional plan vil gi en god beskrivelse av fordeler og utfordringer, samtidig vil kommunen 

være bedre rustet til å ta gode beslutninger i et regionalt perspektiv. I arbeidet med en 

eventuell regional plan vil det være viktig med innspill fra industrien om hvordan de ser for seg 

utviklingen i bransjen og hvilke områder som er aktuelle for mulige uttak i fremtiden.  

Kommunen ønsker å fremstå som en klimavennlig kommune og det er derfor veldig viktig at 

det tilrettelegges for logistikk-systemer med kortreiste deponi/mellomlagring av 

overskuddsmassene innad i kommunen. Videre vil gode regionale føringer kunne bidra til at 

mellomlagring og deponi ikke fører til betydelig reduksjon av dyrka og dyrkbar jord, eller 

skade jordas matproduksjonsevne i lang tid.  
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Til svar 2: 

Ordføreren vil oppfordre administrasjonen til samarbeide med Buskerud Fylkeskommune om å 

se på revidering av eksisterende Strategiplan 2013-2016 – Geologisk samarbeidsprogram 

Buskerud Telemark Vestfold Fylkeskommuner.   
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Plan for økonomirapportering 2018  

 

Vedtak: 

 

Rådmannens forslag til plan for økonomirapportering 2018 vedtas. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens forslag til plan for økonomirapportering 2018 vedtas. 
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Kontrollutvalgets - Protokoll 02/18  

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 02/18 tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 02/18 tas til orientering. 
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Kontrollutvalgets årsrapport 2017  

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 tas til orientering. 
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Godkjenning av Hovedplan avløp  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar Hovedplan avløp og vannmiljø 2017-2027. Planen følger saken 

som vedlegg.  

2. Strategier, tiltak og prioriteringer i Hovedplan avløp og vannmiljø 2017-2027 legges til 

grunn for rådmannens årlige forslag til handlings- og økonomiplan og budsjett. 

3. Planen rulleres årlig administrativt og økonomiske konsekvenser spilles inn i forbindelse 

med den årlige budsjettbehandlingen.  

 

 

 

 

 

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. Kommunestyret vedtar Hovedplan avløp og vannmiljø 2017-2027. Planen følger saken 

som vedlegg.  

2. Strategier, tiltak og prioriteringer i Hovedplan avløp og vannmiljø 2017-2027 legges til 

grunn for rådmannens årlige forslag til handlings- og økonomiplan og budsjett. 

3. Planen rulleres årlig administrativt og økonomiske konsekvenser spilles inn i forbindelse 

med den årlige budsjettbehandlingen.  
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Status for planarbeid ved areal- og byplankontoret og regionalt plankontor (februar 

2018)  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar rådmannens status planarbeid til orientering. 

2. Arbeidet med områderegulering for Hønefoss, kommuneplanens arealdel og FRE (E16 og 

Ringeriksbanen) er prioriterte oppgaver. Planressursene skal styres slik at vi sikrer god 

fremdrift i disse planene. Planressursene skal styres av ny strategiavdeling når denne er 

operativ. 

3. Ny sak om planarbeid og prioriteringer skal legges frem annenhver måned, første gang i 

april. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar rådmannens status planarbeid til orientering, og slutter seg til oversikten 

som viser videre arbeid med planene. 

2. Arbeidet med områderegulering for Hønefoss, kommuneplanens arealdel og FRE (E16 og 

Ringeriksbanen) er prioriterte oppgaver. Planressursene skal styres slik at vi sikrer god 

framdrift i disse planene. 

3. Ny sak om planarbeid og prioriteringer skal legges frem i juni. 
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431 Områderegulering Hønefoss - fastsetting av planprogram  

 

Vedtak: 

 

Planprogram for 431 områderegulering Hønefoss alt. 2, datert 06.02.2018 fastsettes. 

 

Formannskapets mandat som styringsgruppe presiseres til: 

 

Formannskapet skal følge opp og sikre framdrift, ressursbruk og forankring som sikrer retning. 

 

Det vil arrangeres planverksteder for formannskapet underveis i planprosessen for å sikre 

deltakelse, forankring og eierskap. 

 

Planer som er igangsatt, som ikke vil ha påvirkning på byplanen, skal fremmes til politisk 

behandling. 

 

Behandling: 

Hans-Petter Aasen (SP) fremmet følgende forslag: 

«I planavgrensningen gjøres den endring at planområdet utvides til å følge Randsfjordbanen til 

den til den krysser Hønengaten, for deretter å følge Asbjørnsens gate frem til elven. 

Planavgrensningen følger deretter elven ned til broen over til Vesterntangen». 

 

Dag Erik Henaug (H) fremmet følgende tilleggs forslag p.v.a. V, KrF, AP og H: 

«Planer som er igangsatt, som ikke vil ha påvirkning på byplanen, skal fremmes til politisk 

behandling». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling samt Henaugs (H) tilleggsforslag 

p.v.a V, KrF, AP og H, og Aasens (SP) forslag ble Formannskapets innstilling samt 

tilleggsforslag p.v.a V, KrF, AP og H vedtatt mot 6 stemmer (SP).  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Planprogram for 431 Områderegulering Hønefoss alternativ 1, datert 06.02.2018, 

fastsettes. 
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Annullering av vedtak i sak 145/17 av 5 desember 2017  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyrets vedtak i sak 145/17 av 5. desember 2017 annulleres. 

2. Formannskapet følger opp utvalgets forslag i 14 punkter og kommunestyrets vedtak 

om avsetning på kr 3 mill. for hjelpetiltakover for sosialhjelpsmottakere og personer 

som er nær ved å bli det i sitt møte 20.mars 2018 

3. Rådmannen legger frem sak om revidert eierstrategi for Menova As med tydelige 

forventninger og styringssignaler til selskapet. 

 

 

 

Behandling: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag p.v.a A, H, Krf, V, Uavh og SV: 

1. Kommunestyrets vedtak i sak 145/17 av 5. desember 2017 annulleres. 

2. Formannskapet følger opp utvalgets forslag i 14 punkter og kommunestyrets vedtak 

om avsetning på kr 3 mill. for hjelpetiltakover for sosialhjelpsmottakere og personer 

som er nær ved å bli det i sitt møte 20.mars 2018 

3. Rådmannen legger frem sak om revidert eierstrategi for Menova As med tydelige 

forventninger og styringssignaler til selskapet» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Johansens (H) forslag p.v.a A, H, 

KrF, V og SV ble Johansens (H) forslag enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyrets vedtak i sak 145/17 av 5. desember 2017 annulleres. 

Nytt vedtak: 

1. Utvalgets forslag i 14 punkter tas til etterretning.        

2. Forslagene utredes og realitetsbehandles i forbindelse med behandlingen av 

tertialrapport. 
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Status godkjenning av barnehager og skoler  pr. 01.01.18 etter forskrift om miljørettet 

helsevern  

 

Vedtak: 

 

Status om godkjenning av barnehager og skoler per 1.1.18 etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler 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: 

 

Status om godkjenning av barnehager og skoler per 1.1.18 etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler tas til orientering. 
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Rutiner for netthets - Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

Rutiner for håndtering av netthets i Ringerike kommune vedtas.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rutiner for håndtering av netthets i Ringerike kommune vedtas.  
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Kvalitetsarbeid i hjemmetjenestene, - forvaltningsrevisjonsrapport  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar saken til orientering. Rapporten sendes til Hovedkomiteen for helse 

og omsorg for videre oppfølging. Hovedkomiteen fremmer forslag til eventuelle tiltak 

ved egen sak til Kommunestyret. 

 

2. Kontrollutvalget følger opp tjenestene videre. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Hans-Petter Aasen (SP) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 1: 

«Kommunestyret tar saken til orientering. Rapporten sendes til Hovedkomiteen for helse og 

omsorg for videre oppfølging. Hovedkomiteen fremmer forslag til eventuelle tiltak ved egen 

sak til Kommunestyret». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Aasens (SP) forslag til nytt pkt. 1, 

ble Aasens (SP) forslag enstemmig vedtatt. 

 

Rådmannens forslag, pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar saken til orientering. 

2. Kontrollutvalget følger opp tjenestene videre. 
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Fritak fra verv som vara til kommunestyret Yvonne M. Karlsen 

 

Vedtak: 

 

Yvonne M. Karlsen innvilges fritak fra sitt verv som vara i Ringerike kommunestyre, med 

umiddelbar virkning. 

 

Varamedlemmer fra FrPs varamannsliste til Kommunestyret vil rykke opp på varamannslisten i 

den nummerorden de er valgt. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Yvonne M. Karlsen innvilges fritak fra sitt verv som vara i Ringerike kommunestyre med 

umiddelbar virkning 
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Interpellasjon fra Tor Bøhn FrP - Kommunenes interesser i kraftselskapet Vardar  

 

 

 

 

Ordførerens svar til interpellasjon fra Tor Bøhn, datert 27. februar 2018  

Tema: Kommunens interesser i kraftselskapet Vardar 

 

Innledning 

Interpellasjonen er innlevert i samsvar med reglementet for kommunestyre i Ringerike 

kommune § 9 – grunngitt spørsmål og interpellasjoner.   Ordførerens svar fremføres i 

kommunestyrets møte den 8. mars 2018, jfr. sak nr. 8/18. 

Ordførerens svar 

Spørsmål 1 Har man fra kommunens side, eventuelt sammen med andre kommuner i Buskerud, 

vurdert å ta noen videre steg for å forsøke å sikre sine interesser i kraftselskapet Vardar etter at 

Viken Fylkeskommune har blitt en realitet?  

Svar 1 

Svaret er følgelig JA, kommunens interesser er ivaretatt, Fylkeskommune og kommunene i 

Buskerud opptrer i samsvar med avtalen fra 2005. 

 

Spørsmål 2 Hva anser man kan være det beste å gjøre i denne sammenheng? 

Svar 2 

Det beste man kan gjøre for å sikre kommunen(es) interesser er at kommunene og fylkes-

kommunen forholder seg til avtalen inngått i 2005. Hvilket er hva man har gjort hele tiden. 

 

Ringerike, 8. mars 2018 

Kjell B Hansen 
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Vedlegg til svar på interpellasjon om Vardar og kommunens interesser, jfr.  KS sak 8/18 

Til grunn for spørsmålet ligger avtale mellom Buskerud Fylkeskommune og kommuner i 

Buskerud, herunder Ringerike, datert 30. desember 2005.   Ordfører går ikke nærmere inn på 

avtalens innhold men vil peke på at det i avtalen konkret fremgår hvordan eierskapets 

interesser skal håndteres.  Avtalen kom i stand fordi man antok at fylkene kunne forsvinne i en 

regionreform. Avtalens formål er å sikre at verdiene i selskapet Vardar ble værende i 

kommunene. 

Det er Buskerud Fylkeskommune som fører forhandlinger i forbindelse med opprettelsen av 

Viken Fylkeskommune. I den forbindelse er kommunens interesser ivaretatt i henhold til 

avtalen, og dermed også Ringerike kommune.  Under prosessene gang, herunder i dialoger på 

administrativt og politisk nivå, har det ikke vært tvil om Ringerike kommune og de andre 

kommunens posisjon.     

Senest onsdag 7. mars 2018 møttes alle kommuner som inngår i avtalen til møte etter initiativ 

fra kommunens interesseorganisasjon KS.  Fylkesrådmannen redegjorde for saken.   Ingen 

bestrider avtalen og det har heller ikke vært et tema og utfordre den i forhandlingene de tre 

fylker i mellom.  Det er heller ikke vært aktuelt for noen av partene å prøve avtalen mot 

inndelingsloven.   

Kommunenes sentralforbund ved leder Oddvar Grøthe: Fylkesrådmann Georg Smedhus 

bekrefta at aksjonæravtalen ligg fast.  Det har aldri vore nokon situasjon som rokkar ved det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Side 29 av 31 

9/18   

Interpellasjon fra Axel Sjøberg (SV) -  fullverdig Montessori pedagogisk tilbud 

Ringerike  

 

 

 

 

Ordførerens svar på interpellasjon fra Axel Sjøberg, 28.02.18 

Emne: Mulighet for et fullverdig Montessori pedagogisk tilbud på Ringerike? 

Innledning 

Interpellasjonen er innlevert i samsvar med reglement for Kommunestyret i Ringerike 

kommune § 9 – grunngitte spørsmål og interpellasjoner.  Interpellasjonen blir besvart i 

kommunestyrets møte 8. mars 2018, jfr. sak nr. 09/18. 

 

Ordførerens svar           

Spørsmål 1 
Ser ordfører at det kan være en sammenheng mellom det å si et positivt ja til Montessori 

skolen på Stranden og det å etablere en barnehage på samme området med samme 

pedagogikk 

Svar 1 
Kommunestyre vedtok i sak 104/16 å se positivt på oppstart av en Montessori skole på Ask.  

Kommunestyre skulle kun i denne saken uttale seg om skolen på Ask førte til så store 

endringer i grunnskoletilbudet i kommunen at kommunen ønsket skolen opprettet eller ikke.  
Det er i utgangspunktet ingen sammenheng mellom å si ja til en privat skole på Ask og det å etablere 
en barnehage med samme pedagogikk der. Ordfører påpeker at det alltid er viktig med gode 
sammenhenger mellom barnehage og skole som handler om å legge til rette for et helhetlig 
opplæringsløp som ivaretar barnets behov. Dette er en forventning til alle barnehager og skoler i 
Ringerike uansett pedagogikk.  Det som nå, i følge rådmannen, ligger til grunn er at det for tiden ikke 
er behov for flere barnehager i Ringerike. Ved opprettelse av en ny vil en annen måtte legges ned.  

 
Spørsmål 2 

 

Vil ordfører sørge for at søknad om nyetablering av Montessori barnehage på Stranden blir 

forelagt kommunestyret for endelig behandling? 

Søknaden om nyetablering av barnehage er hjemlet i barnehageloven § 14, 2 ledd hvor det 

heter at Kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at 

barnehagesektoren er rammefinansiert. Det er et grunnleggende forvaltningsrettslig prinsipp 

at enkeltvedtak kan påklages.  
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Vedtakskompetansen til å treffe slike vedtak er delegert til Hovedutvalg for Oppvekst og 

kultur.  Det følger av barnehageloven § 9 b at det er fylkesmannen som er klageinstans for 

vedtak fattet av kommunen etter § 14, 2 ledd. Det betyr at dersom den som har fått avslag på 

søknaden påklager denne skal Hovedutvalg for Oppvekst og kultur behandle klagen og dersom 

vedtaket opprettholdes sendes klagen over til fylkesmannen for klagebehandling. 

Kommunestyre er derfor ut fra dette ikke rett sted for endelig behandling.  

Ringerike 8. mars 2018 

Kjell B Hansen 
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Grunngitt spørsmål fra Axel Sjøberg (SV) - evaluering av ordningen med varaordfører 

på heltid  

 

 

ORDFØRERENS SVAR        8. mars 2018 

Grunngitt spørsmål fremsatt av representanten Axel Sjøberg. Tema: Evaluering av ordningen 

varaordfører på heltid og økt aktivitet i FS 

Innledning 

Representanten har levert sine grunngitt spørsmål i samsvar med reglementet for 

kommunestyre, jfr.§ 9.  Ordføreren avgir sitt svar i kommunestyrets møte den 8. mars 2018. 

Ordførerens svar   

Først bekrefter ordfører at evalueringen har tatt uforholdsmessig lang tid.  I følge 

kommunestyrets vedtak av 24.11.16 sak nr. 148 ble det forutsatt at ordningen skulle evalueres 

våren 2017 med sikte på fremlegg i kommunestyret i juni-17.   Saken er drøftet i 

Formannskapet ved flere anledning, eksempelvis i forbindelse med strategimøte i juni 2017 og i 

møte den 26. september 2017.  Vedtak i sak 122/17 om evalueringen er presist, og med 

forventning om fremlegg i kommunestyrets møte den 2. november 2017.  Ordføreren vil vise til 

at utvalget har gjennomført evaluering på en god måte og levert konkrete forslag med sikte på 

formelt saksfremlegg. 

Det har imidlertid vært noen uklarheter hva gjelder forslagets virkning godtgjøringer og 

beregning av kostnadsendringer som følger av forslaget. 

    

Spørsmål 1 - svar  

Saken blir fremlagt i Formannskapets møte den 20. mars 2018 med innstilling i samsvar med 

utvalgets syn og siste fremlegg.  Formannskapets formelle innstilling i saken vil bli fremlagt for 

Kommunestyret 5. april 2018.  

Spørsmål 2 - svar 

Ordføreren planlegger iverksetting av revisjon hva gjelder delegeringsreglement og 

godtgjøringsreglement.  I den forbindelse vil det bli fremmet forslag om opprettelse av et 

tverrpolitisk utvalg med oppgave å utrede og fremme forslag til revisjon/fornyelse av begge 

disse reglementene etter modell fra «strukturutvalget» fra 2014/2015.    

Forslag om opprettelse, mandat tidsplan samt rådgiver- og systemtjenester i forbindelse med 

arbeidet vil fremlegges KS 5. april 2018. 

 Dette som ordførerens svar. 

Kjell B Hansen 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/488-6  Arkiv: U31 &58  

 

Sak: 4/18 

 

Saksprotokoll - Grunngitt spørsmå fra Jim Hagen Warp (AP) - Tilsynsordning om 

tobakk  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 
Tema:  tilsynsordning for tobakk og tobakkssurrogater  
  

 
Innledning 
Grunngitt spørsmål er innlevert i samsvar med reglement for kommunestyret i Ringerike 
kommune § 9 – grunngitte spørsmål og interpellasjoner. 
 
Ordføreren gir sitt svar i kommunestyrets møte den 08.02.18, jfr. saklistene sak 4/18. 
 
 
Ordførerens svar: 
Tobakksskadeloven ble sist endret 21.6.2017 og gitt virkning fra 1.1.2018. Ny 
tobakkssalgsforskrift ble vedtatt 21.9.2017 og trådte i kraft 26.10.2017. 
   
Bakgrunn for lovendringene og ny forskrift er å sikre at aldersbestemmelsene (18 år) blir 
overholdt og at salg av tobakk og tobakkssurogater skjer under kontrollerte former.  
 
Ikke endret 
Kommunen har fortsatt ansvar for tilsyn med røykfritt miljø i lokaler og transportmidler hvor 
allmenheten har adgang.  Dette i henhold til reglene i Folkehelseloven, jfr. Tobakksskade-
loven kapittel 5. Kommunens helsemyndighet kan ikke ta betalt for tilsyn.   
 
Nye oppgaver for kommunen 
Det er innført registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater 
gjeldende fra 01.01.18.  Alle virksomheter som selger tobakk og tobakkssurogater plikter å 
registrere virksomheten i Tobakkssalgsregisteret. 
 
Per 02.03.18 er det 46 virksomheter i Ringerike som er registrert.  
 
Tilsynsordningen: Kommunene er tildelt tilsynsansvar for detaljsalgsleddet og 
Helsedirektoratet er tildelt tilsynsansvar for grossistleddet.  
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Ringerike kommune har ikke etablert tilsynsorgan for tilsyn med lokale tobakksutsalg som 
kan håndtere tilbakemeldinger fra innbyggerne slik J. H. Warp etterspør.  
 
Tobakkssalgtilsynet kan kreve årlig tilsynsavgift fra salgssteder på 4500,-. Fra midlertidige 
salgssteder kr 1200,-.  Det er krav til årlig tilsynsfrekvens på minst et tilsyn per salgssted og 
minst to ganger så mange tilsyn som registrerte salgssteder. Virkemidlene ved brudd på 
salgsbestemmelsene er fastsatt i tobakksskadeloven og kan omfatte vedtak om retting, 
tvangsmulkt og salgsforbud.   
 
 
 
 
 
 
 
Tilsynsoppgavene for tobakksalg er omfattende og medfører merarbeid for kommunen. 
Helse- og omsorgsdepartementet forutsetter imidlertid at kommunens tobakksalgstilsyn kan 
forenkles gjennom samordning med kommunens salgs- og skjenkebevilling etter 
alkoholloven, jf. Prop. 109 L (2016-2017) «Endring i tobakks-skadeloven m.m.».   
 
 
Ordførerens tilrådning  
 
Representanten Jim Hagen Warp setter med sitt spørsmål et prisverdig fokus på at 
kommunen nå har behov for å få etablert en ordning som omfatter temaet.   
 
Rådmannen anmodes om å utvide kommunens salgs- og skjenkekontroll etter alkohollovens 
bestemmelser, til å omfatte «Tobakksskadelovens § 7 - Tilsyn med salgssteder», som 
forutsatt i Helse- og omsorgsdepartementet i Prop. 109 L (2016-2017).  
  
Ringerike 8. mars 2018 
Kjell B. Hansen 
 

 
 

Behandling i Kommunestyret 08.03.2018: 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/636-5  Arkiv: U24  

 

Sak: 5/18 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon  - Arnfinn Baksvær (AP) - Masseforvaltning - Lamoen og 

Averøya  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordførerens svar til Interpellasjon fra Arnfinn Baksvær, datert 27. februar 2018 

Tema: Masseforvaltning Lamoen og Averøya 

 

Innledning 

Interpellasjonen er innlevert i samsvar med reglement for Kommunestyre i Ringerike kommune 

§ 9 – grunngitte spørsmål og interpellasjoner. 

 

Ordførere gir sitt svar i Kommunestyrets møte den 8. mars 2018, jfr. sak nr. 5/18. 

 

Temaet er omfattende og ordfører har derfor valgt å gi et kort konkret svar på spørsmålene, 

og viser for øvrig til vedlagte utdypning som del av protokollen fra dagens møte.   

 

Ordførerens svar 

 

Spørsmål 1:  

Vil ordfører ta initiativ til at Ringerike kommunes planer/regelverk for mottak/ 

deponering av overskudds-masser gjennomgås. Eventuelt oppgraderes i forhold til 

fremtidige behov, og utfordringer? 

 

Ordførerens svar 1: 

Ja, ordføreren mener det er behov for et oppdatert planverk som skal sikre langsiktig 

håndtering av kommunens og regionens masseforvaltning. Ordfører anmoder rådmannen om å 

forberede/gjennomføre prosess så snart dette er mulig og hensiktsmessig. 

Spørsmål 2:            

Et slikt arbeid bør etter interpellantens syn synkroniseres med de to øvrige kommunene i 

regionen, samt Buskerud fylkeskommune. Vil ordfører i den forbindelse sørge for at det 

avholdes temamøte for Formannskap/ Kommunestyre hvor utfordringer og muligheter mht 

mottak av overskuddsmasser belyses? 

Ordførerens svar 2: 

JA, ordføreren vil ta initiativ til og sørge for at det avholdes temamøte og anmoder rådmannen 

om å forberede dette for gjennomføring i 2018. 
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Avslutning 

Ordfører anmoder interpellanten og kommunestyrets medlemmer å sette seg inn i vedlegg til 

saken. 

 

Ringerike 8. mars 2018 

Kjell B Hansen 

 

 

 

VEDLEGG til interpellasjon KS sak 5/18 om masseforvaltning Lamoen og Averøya 

 

Til svar 1: 

Kommunen ser at det er behov for et oppdatert planverk som skal sikre langsiktig håndtering 

av kommunens og regionens masseforvaltning. Mangelen på helhetlig planverk rundt 

byggeråstoffer gir mangel på forutsigbarhet overfor industrien og overfor kommunens 

innbyggere, naboer og andre berørte parter. Det er derfor behov for å gjøre en grundigere jobb 

når det gjelder tilrettelegging for en forbedret lokal og regional massehåndtering. Det er viktig 

at det utøves lik praksis og kontroll ovenfor aktørene. 

 

Det vises til gjeldende temautredning for Masseforvaltning vedtatt i formannskapet 18.08.15, 

sak 88/15. Temautredningen ble utarbeidet i forbindelse med revisjon av kommuneplanens 

arealdel. Planen har ingen juridisk binding, men ble utarbeidet bl.a. for å dannet et 

kunnskapsgrunnlag for å anbefale hvilke areal som bør settes av for uttak, produksjon eller 

deponi i kommuneplanen. 

Av temautredningen fremgår det bl.a. av oversikt over lokalitet for deponier/fyllinger, at få av 

disse er reguleringsmessig avklart.  

Uttak av byggeråstoffer er ikke behandlet med tilstrekkelig grundighet og langsiktighet i 

nåværende kommuneplan. Uttaksområder er i liten grad omtalt, og tidsperspektiver for 

uttaksområder er ikke behandlet.  

Plan- og bygningsloven § 12-1 stiller krav om reguleringsplan for større bygge- og 

anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. (…). De 

fleste masseuttak og større deponier omfattes av dette kravet.  

Reguleringsplaner bør utarbeides i samsvar med kommuneplanens arealdel. Det er en krevende 

prosess å behandle et reguleringsforslag som avviker fra arealdelen, derfor ser kommunen at 

det er viktig at arealer er planavklart i overordnet plan.  

 

En overordnet plan kan forslagsvis utformes som kommunedelplan. En kommunedelplan for 

masseforvaltning løfter tematikken ut av kommuneplanen, og vil ta for seg både utnytting av 

byggeråstoffer og forvaltning av overskuddsmasser.  

 

Planen bør omtale strategier for å sikre arealer for uttak i et langt tidsperspektiv, planen bør 

også sikre arealer for mottak, mellomlager av overskuddsmasser og avfallsdeponier (forurensa 

masser). Planen bør stimulere til å øke etterspørsel av gjenbruk av overskuddsmasser. En 

kommunedelplan vil gi forutsigbarhet og bedre driftsvilkår for industrien, sikre tilstrekkelig 

lange driftshorisonter som gjør det attraktivt å drive virksomhet i kommunen, og avklare 

potensialet for konflikt med andre interesser som kan oppstå. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Kommunen ønsker å fremstå som en klimavennlig kommune og det er derfor veldig viktig at 

det tilrettelegges for logistikk-systemer med kortreiste deponi/mellomlagring av 

overskuddsmassene innad i kommunen. Videre vil gode føringer kunne bidra til at 

mellomlagring og deponi ikke fører til betydelig reduksjon av dyrka og dyrkbar jord, eller 

skade jordas matproduksjonsevne i lang tid.  

 

For områder som ikke allerede er regulert til uttaksområder bør det utarbeides 

konsekvensutredninger og ROS-analyser der det legges til rette for fremtidig uttaks- eller 

mottaksvirksomhet. Utredningene skal kun omhandle det som er vurdert å være 

beslutningsrelevant for kommunedelplannivået. Det forutsettes at konsekvenser beskrives og 

vurderes mer detaljert i eventuelle påfølgende reguleringsplaner.  

 

Tidsbruken på en kommunedelplan er vanskelig å si eksakt, det avhenger av ressursene som 

legges inn i arbeidet, og prioritering opp mot andre planer som også er i prosess. Tidsrommet 

kan variere fra 3-5 år. 

 

 

Til svar 2: 

Masseforvaltning er en interkommunal – regional utfordring. Regional eller interkommunal 

plan for masseforvaltning vil sikre helhetlig og langsiktig ressursforvaltning og danne grunnlag 

for enhetlig og mer effektiv saksbehandling. 

Med stadig økende etterspørsel etter ikke-fornybare råvarer og behov for håndtering av 

overskuddsmasser dannes også grunnlag for utfordringer med hensyn til miljø- og 

samfunnsinteresser. Det er behov for en helhetlig plan som kan bidra til å sikre byggeråstoff, 

uttaksområder, massemottak, gjenvinning og lovlig deponering. En helhetlig plan vil bl.a. se 

nærmere på konsekvenser og lokaliseringers egnethet, mulighet for sortering av 

overskuddsmasser, planlegging av størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser samt 

redusere miljø- og samfunnsbelastningen. 

Ordføreren vil derfor oppfordre administrasjonen til samarbeide med Buskerud 

Fylkeskommune om å se på revidering av eksisterende Strategiplan 2013-2016 – Geologisk 

samarbeidsprogram Buskerud Telemark Vestfold Fylkeskommuner.  

En regional plan vil gi en god beskrivelse av fordeler og utfordringer, samtidig vil kommunen 

være bedre rustet til å ta gode beslutninger i et regionalt perspektiv. I arbeidet med en 

eventuell regional plan vil det være viktig med innspill fra industrien om hvordan de ser for seg 

utviklingen i bransjen og hvilke områder som er aktuelle for mulige uttak i fremtiden.  

Det er ønskelig at det blir satt fokus på disse problemstillingene og spesielt bør utfordringene 

omkring deponering av overskuddsmasse belyses. Temamøter med 

formannskapet/kommunestyret vil gi de folkevalgte innsikt i fremtidige behov og utfordringer 

knyttet til denne næringen. Ordfører vil ta opp dette med administrasjonen for å avklare 

hvordan og når slike temamøter kan gjennomføres. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 08.03.2018: 
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Denne saken har ingen dokumenter
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/825-6  Arkiv: M61 &29  

 

Sak: 7/18 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon  fra Arne Broberg (H) - masseforvaltning  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordførerens svar til Interpellasjon fra Arne Broberg, datert 27. februar 2018 

Tema: Masseforvaltning 

 

Innledning 

Interpellasjonen er innlevert i samsvar med reglement for Kommunestyre i Ringerike kommune 

§ 9 – grunngitte spørsmål og interpellasjoner. 

 

Ordførere gir sitt svar i Kommunestyrets møte den 8. mars 2018, jfr. sak nr. 7/18. 

 

Temaet er omfattende og ordfører har derfor valgt å gi et kort konkret svar på spørsmålene, 

og viser for øvrig til vedlagte utdypning som del av protokollen fra dagens møte.   

 

Ordførerens svar 

Spørsmål 1  

Ser ordføreren behov for at det utarbeides en slik overordnet plan? 

 

Ordførerens svar: 

JA, masseforvaltning er en interkommunal – regional utfordring.  Ordfører anmoder rådmann 

om å forberede og utarbeide forslag til overordnet plan knyttet til masseforvaltning. 

 

Spørsmål 2 

Vil ordføreren ta initiativ overfor Buskerud Fylkeskommune for å få utarbeidet en slik plan? 

 

Ordførerens svar: 

Ordføreren oppfordrer rådmannen til samarbeid med Buskerud Fylkeskommune om å se på 

revidering av eksisterende Strategiplan 2013-2016 – Geologisk samarbeidsprogram Buskerud 

Telemark Vestfold Fylkeskommuner.   
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Avslutning 

Ordføreren oppfordrer interpellanten og kommunestyret til å sette seg inn i vedlegg til denne 

sak. 

 

Ringerike 8. mars 2018 

Kjell B Hansen 

Ordfører 

 

VEDLEGG til interpellasjon KS sak 7/18 - masseforvaltning  

 

Til svar 1: 

Masseforvaltning er en interkommunal – regional utfordring. En regional plan for 

masseforvaltning vil sikre helhetlig og langsiktig ressursforvaltning og danne grunnlag for 

enhetlig og mer effektiv saksbehandling. 

Byggeråstoff og håndtering av overskuddsmasser er av stor økonomisk betydning for 

Ringerike kommune og det er viktig å ha et godt overordnet planverk for å sikre 

råvareressurser, gjenbruk av masser og kortreist masseforvaltning. Sand, grus og pukk er 

ikke-fornybare ressurser. Ifølge NGU er levetiden for de nasjonalt og regionalt viktige grus- 

og pukkressursene i Buskerud/Ringerike 350 år (basert på forbrukstall fra 1999). En slik 

levetid forutsetter båndlegging og forutsigbar forvaltning i tiårs- og hundreårsperspektiv, og er 

blant annet omtalt i regiongeologens strategiplan for det geologiske samarbeidsprogrammet 

for Vestfold, Telemark og Buskerud fylkeskommuner. Skal vi forvalte disse ressursene på en 

god måte og gi forutsigbare driftshorisonter, og samtidig håndtere arealer for mottak, 

mellomlager av overskuddsmasser og avfallsdeponier, er vi avhengig av å tenke langsiktig i 

planlegging. 

 

Det er viktig å se på masseforvaltningen i et regionalt perspektiv for å sikre god forvaltning av 

større geografiske områder og sørge for en enhetlig og helhetlig masseforvaltning på tvers av 

kommunegrensene i Buskerud. Spesielt med tanke på deponi/massemottak kommunen ses 

nødvendigheten av å ha en regional plan.  

 

En regional plan vil også danne grunnlag for effektive planprosesser og kunne vurdere bruk av 

innsigelse der arealplaner kommer i vesentlig konflikt med nasjonale og regionale interesser, 

slik de er konkretisert i en regional plan.  

 

En regional plan vil gi en god beskrivelse av fordeler og utfordringer, samtidig vil kommunen 

være bedre rustet til å ta gode beslutninger i et regionalt perspektiv. I arbeidet med en 

eventuell regional plan vil det være viktig med innspill fra industrien om hvordan de ser for seg 

utviklingen i bransjen og hvilke områder som er aktuelle for mulige uttak i fremtiden.  

Kommunen ønsker å fremstå som en klimavennlig kommune og det er derfor veldig viktig at 

det tilrettelegges for logistikk-systemer med kortreiste deponi/mellomlagring av 

overskuddsmassene innad i kommunen. Videre vil gode regionale føringer kunne bidra til at 

mellomlagring og deponi ikke fører til betydelig reduksjon av dyrka og dyrkbar jord, eller 

skade jordas matproduksjonsevne i lang tid.  
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Til svar 2: 

Ordføreren vil oppfordre administrasjonen til samarbeide med Buskerud Fylkeskommune om å 

se på revidering av eksisterende Strategiplan 2013-2016 – Geologisk samarbeidsprogram 

Buskerud Telemark Vestfold Fylkeskommuner.   

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 08.03.2018: 

 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/708-5  Arkiv: F07  

 

Sak: 15/18 

 

Saksprotokoll - Annullering av vedtak i sak 145/17 av 5 desember 2017  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. Kommunestyrets vedtak i sak 145/17 av 5. desember 2017 annulleres. 

2. Formannskapet følger opp utvalgets forslag i 14 punkter og kommunestyrets vedtak 

om avsetning på kr 3 mill. for hjelpetiltakover for sosialhjelpsmottakere og personer 

som er nær ved å bli det i sitt møte 20.mars 2018 

3. Rådmannen legger frem sak om revidert eierstrategi for Menova As med tydelige 

forventninger og styringssignaler til selskapet. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 08.03.2018: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag p.v.a A, H, Krf, V, Uavh og SV: 

1. Kommunestyrets vedtak i sak 145/17 av 5. desember 2017 annulleres. 

2. Formannskapet følger opp utvalgets forslag i 14 punkter og kommunestyrets vedtak 

om avsetning på kr 3 mill. for hjelpetiltakover for sosialhjelpsmottakere og personer 

som er nær ved å bli det i sitt møte 20.mars 2018 

3. Rådmannen legger frem sak om revidert eierstrategi for Menova As med tydelige 

forventninger og styringssignaler til selskapet» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Johansens (H) forslag p.v.a A, H, 

KrF, V og SV ble Johansens (H) forslag enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/679-4  Arkiv: 443  

 

Sak: 17/18 

 

Saksprotokoll - Rutiner for netthets - Ringerike kommune  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Rutiner for håndtering av netthets i Ringerike kommune vedtas.  

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 08.03.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/792-4  Arkiv: 217 F20  

 

Sak: 18/18 

 

Saksprotokoll - Kvalitetsarbeid i hjemmetjenestene, - forvaltningsrevisjonsrapport  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. Kommunestyret tar saken til orientering. Rapporten sendes til Hovedkomiteen for 

helse og omsorg for videre oppfølging. Hovedkomiteen fremmer forslag til eventuelle 

tiltak ved egen sak til Kommunestyret. 

 

2. Kontrollutvalget følger opp tjenestene videre. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 08.03.2018: 

 

Hans-Petter Aasen (SP) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 1: 

«Kommunestyret tar saken til orientering. Rapporten sendes til Hovedkomiteen for helse og 

omsorg for videre oppfølging. Hovedkomiteen fremmer forslag til eventuelle tiltak ved egen 

sak til Kommunestyret». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Aasens (SP) forslag til nytt pkt. 1, 

ble Aasens (SP) forslag enstemmig vedtatt. 

 

Rådmannens forslag, pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/826-5  Arkiv: 255 &29  

 

Sak: 8/18 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Tor Bøhn FrP - Kommunenes interesser i 

kraftselskapet Vardar  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

Ordførerens svar til interpellasjon fra Tor Bøhn, datert 27. februar 2018  

Tema: Kommunens interesser i kraftselskapet Vardar 

 

Innledning 

Interpellasjonen er innlevert i samsvar med reglementet for kommunestyre i Ringerike 

kommune § 9 – grunngitt spørsmål og interpellasjoner.   Ordførerens svar fremføres i 

kommunestyrets møte den 8. mars 2018, jfr. sak nr. 8/18. 

Ordførerens svar 

Spørsmål 1 Har man fra kommunens side, eventuelt sammen med andre kommuner i 

Buskerud, vurdert å ta noen videre steg for å forsøke å sikre sine interesser i kraftselskapet 

Vardar etter at Viken Fylkeskommune har blitt en realitet?  

Svar 1 

Svaret er følgelig JA, kommunens interesser er ivaretatt, Fylkeskommune og kommunene i 

Buskerud opptrer i samsvar med avtalen fra 2005. 

 

Spørsmål 2 Hva anser man kan være det beste å gjøre i denne sammenheng? 

Svar 2 

Det beste man kan gjøre for å sikre kommunen(es) interesser er at kommunene og fylkes-

kommunen forholder seg til avtalen inngått i 2005. Hvilket er hva man har gjort hele tiden. 

 

Ringerike, 8. mars 2018 

Kjell B Hansen 
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Vedlegg til svar på interpellasjon om Vardar og kommunens interesser, jfr.  KS sak 8/18 

Til grunn for spørsmålet ligger avtale mellom Buskerud Fylkeskommune og kommuner i 

Buskerud, herunder Ringerike, datert 30. desember 2005.   Ordfører går ikke nærmere inn på 

avtalens innhold men vil peke på at det i avtalen konkret fremgår hvordan eierskapets 

interesser skal håndteres.  Avtalen kom i stand fordi man antok at fylkene kunne forsvinne i en 

regionreform. Avtalens formål er å sikre at verdiene i selskapet Vardar ble værende i 

kommunene. 

Det er Buskerud Fylkeskommune som fører forhandlinger i forbindelse med opprettelsen av 

Viken Fylkeskommune. I den forbindelse er kommunens interesser ivaretatt i henhold til 

avtalen, og dermed også Ringerike kommune.  Under prosessene gang, herunder i dialoger på 

administrativt og politisk nivå, har det ikke vært tvil om Ringerike kommune og de andre 

kommunens posisjon.     

Senest onsdag 7. mars 2018 møttes alle kommuner som inngår i avtalen til møte etter initiativ 

fra kommunens interesseorganisasjon KS.  Fylkesrådmannen redegjorde for saken.   Ingen 

bestrider avtalen og det har heller ikke vært et tema og utfordre den i forhandlingene de tre 

fylker i mellom.  Det er heller ikke vært aktuelt for noen av partene å prøve avtalen mot 

inndelingsloven.   

Kommunenes sentralforbund ved leder Oddvar Grøthe: Fylkesrådmann Georg Smedhus 

bekrefta at aksjonæravtalen ligg fast.  Det har aldri vore nokon situasjon som rokkar ved det. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 08.03.2018: 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/841-4  Arkiv: A10  

 

Sak: 9/18 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Axel Sjøberg (SV) -  fullverdig Montessori pedagogisk 

tilbud Ringerike  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

 

Ordførerens svar på interpellasjon fra Axel Sjøberg, 28.02.18 

Emne: Mulighet for et fullverdig Montessori pedagogisk tilbud på Ringerike? 

Innledning 

Interpellasjonen er innlevert i samsvar med reglement for Kommunestyret i Ringerike 

kommune § 9 – grunngitte spørsmål og interpellasjoner.  Interpellasjonen blir besvart i 

kommunestyrets møte 8. mars 2018, jfr. sak nr. 09/18. 

 

Ordførerens svar           

Spørsmål 1 
Ser ordfører at det kan være en sammenheng mellom det å si et positivt ja til Montessori 

skolen på Stranden og det å etablere en barnehage på samme området med samme 

pedagogikk 

Svar 1 
Kommunestyre vedtok i sak 104/16 å se positivt på oppstart av en Montessori skole på Ask.  

Kommunestyre skulle kun i denne saken uttale seg om skolen på Ask førte til så store 

endringer i grunnskoletilbudet i kommunen at kommunen ønsket skolen opprettet eller ikke.  
Det er i utgangspunktet ingen sammenheng mellom å si ja til en privat skole på Ask og det å etablere 
en barnehage med samme pedagogikk der. Ordfører påpeker at det alltid er viktig med gode 
sammenhenger mellom barnehage og skole som handler om å legge til rette for et helhetlig 
opplæringsløp som ivaretar barnets behov. Dette er en forventning til alle barnehager og skoler i 
Ringerike uansett pedagogikk.  Det som nå, i følge rådmannen, ligger til grunn er at det for tiden ikke 
er behov for flere barnehager i Ringerike. Ved opprettelse av en ny vil en annen måtte legges ned.  

 
Spørsmål 2 

 

Vil ordfører sørge for at søknad om nyetablering av Montessori barnehage på Stranden blir 

forelagt kommunestyret for endelig behandling? 

Søknaden om nyetablering av barnehage er hjemlet i barnehageloven § 14, 2 ledd hvor det 

heter at Kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at 

barnehagesektoren er rammefinansiert. Det er et grunnleggende forvaltningsrettslig prinsipp 

at enkeltvedtak kan påklages.  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Vedtakskompetansen til å treffe slike vedtak er delegert til Hovedutvalg for Oppvekst og 

kultur.  Det følger av barnehageloven § 9 b at det er fylkesmannen som er klageinstans for 

vedtak fattet av kommunen etter § 14, 2 ledd. Det betyr at dersom den som har fått avslag på 

søknaden påklager denne skal Hovedutvalg for Oppvekst og kultur behandle klagen og 

dersom vedtaket opprettholdes sendes klagen over til fylkesmannen for klagebehandling. 

Kommunestyre er derfor ut fra dette ikke rett sted for endelig behandling.  

Ringerike 8. mars 2018 

Kjell B Hansen 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/866-3  Arkiv: 000  

 

Sak: 10/18 

 

Saksprotokoll - Grunngitt spørsmål fra Axel Sjøberg (SV) - evaluering av ordningen 

med varaordfører på heltid  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
ORDFØRERENS SVAR        8. mars 2018 

Grunngitt spørsmål fremsatt av representanten Axel Sjøberg. Tema: Evaluering av ordningen 

varaordfører på heltid og økt aktivitet i FS 

Innledning 

Representanten har levert sine grunngitt spørsmål i samsvar med reglementet for 

kommunestyre, jfr.§ 9.  Ordføreren avgir sitt svar i kommunestyrets møte den 8. mars 2018. 

Ordførerens svar   

Først bekrefter ordfører at evalueringen har tatt uforholdsmessig lang tid.  I følge 

kommunestyrets vedtak av 24.11.16 sak nr. 148 ble det forutsatt at ordningen skulle evalueres 

våren 2017 med sikte på fremlegg i kommunestyret i juni-17.   Saken er drøftet i 

Formannskapet ved flere anledning, eksempelvis i forbindelse med strategimøte i juni 2017 og 

i møte den 26. september 2017.  Vedtak i sak 122/17 om evalueringen er presist, og med 

forventning om fremlegg i kommunestyrets møte den 2. november 2017.  Ordføreren vil vise 

til at utvalget har gjennomført evaluering på en god måte og levert konkrete forslag med sikte 

på formelt saksfremlegg. 

Det har imidlertid vært noen uklarheter hva gjelder forslagets virkning godtgjøringer og 

beregning av kostnadsendringer som følger av forslaget. 

    

Spørsmål 1 - svar  

Saken blir fremlagt i Formannskapets møte den 20. mars 2018 med innstilling i samsvar med 

utvalgets syn og siste fremlegg.  Formannskapets formelle innstilling i saken vil bli fremlagt for 

Kommunestyret 5. april 2018.  

Spørsmål 2 - svar 

Ordføreren planlegger iverksetting av revisjon hva gjelder delegeringsreglement og 

godtgjøringsreglement.  I den forbindelse vil det bli fremmet forslag om opprettelse av et 

tverrpolitisk utvalg med oppgave å utrede og fremme forslag til revisjon/fornyelse av begge 

disse reglementene etter modell fra «strukturutvalget» fra 2014/2015.    

Forslag om opprettelse, mandat tidsplan samt rådgiver- og systemtjenester i forbindelse med 

arbeidet vil fremlegges KS 5. april 2018. 

 Dette som ordførerens svar. 

Kjell B Hansen 
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