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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen     

Møtedato: 05.04.2018 Tid: 16:00 – 20:50 

Dagsorden:  

16:00 – 16:05 Opprop/møteinnkalling  

16:05 – 16:50 Presentasjon Delegeringsreglement V/Kathrine 

Jørgensvåg og Monica Lien Kjønsø, Kommuneforlaget AS  

16:50 – 17:00 Pause  

17:00 – 17:20 Orientering 

medarbeiderundersøkelse/Sykefravær V/Kommunalsjef, 

Trude Bredal Steinmo.  

17:20 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 FO  

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   

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 FO  

Medlem Lise Bye Jøntvedt   

Medlem Tor Stein-Andersen   

Medlem Arne Broberg   

Medlem Marit Hollerud   

Medlem Dag Haakon Henriksen   
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Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Anne-Marit Lillestø   

Medlem Arnfinn J. Holten 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 FO  

Medlem Parviz Salimi   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Knut Arild Melbøe   

Varamedlem Ahmad Mahmoudi  Alf Henry Meier 

Varamedlem Eli Johanne Ruud  Anne Helene Sandum 

Varamedlem Runhild Vestby  Ragnhild Lilleeng 

Varamedlem Per Askilsrud  Arnfinn J. Holten 

Varamedlem Ana Gladys Cospin Soberanis  Axel Sjøberg 

Varamedlem Ivar Eskestrand  Jan Frantzen 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann, Tore Isaksen. Kommunalsjefene, Gunn Edvardsen, Christine 

Myhre Bråthen, Gyrid Løvli, Marianne Mortensen Trude Bredal Steinmo 

og Magnar Ågotnes. Kommunikasjonssjef, Mats Øieren og 

kommuneadvokat, Rune Erstad. 

 

 

Merknader  Richard Baksvær (H) fratrådte møtet under behandling av sak 

28/18.  

 Karoline Kverndalen (FrP) tar sete under behandling av sak 

28/18.  

 Kirsten Orebråten (Ap) fratrådte møtet under behandling av sak 

35/18.  

 Mari Solheim Sandsund (Sp) ble innvilget permisjon fra kl. 

18:30, før behandling av sak 25/18 

 Magnus Bratli Holte (Sp) tar sete før behandling av sak 25/18. 

 Mons-Ivar Mjelde (Ap) ble innvilget permisjon fra kl. 20:40, før 

behandling av sak 33/18. 

 Tone Bråthen Ellingsen (Ap) tar sete fra sak 33/18. 

 Notat – «Status snødeponi Petersøya» (Arkivsak 18/1248-2) ble 

utlevert i møte – Svar på spørsmål fremsatt av Helge Stiksrud i 

FS 20.03.18. 

 Kontrollutvalgets leder, Karsten Lien var tilstede. 

 Vedtaksføre med 42 representanter tilstede under behandling av 

sak 35/18. 
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Behandlede saker Fra og med sak 20/18, Grunngitt spørsmål 2/18 

til og med sak  35/18 

 

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

møtet satt med følgende til dagsorden: 

 

Ordfører fremmet følgende forslag: 

Formannskapet nedsetter en gruppe som skal gjennomgå Delegeringsreglementet for 

Ringerike kommune. 

Kommunestyret bifalt forslaget. 

 

Mons-Ivar Mjelde (Ap) fremmet følgende forslag: 

Rådmannen utarbeider et notat til Kommunestyret, hvor det fremkommer de økonomiske 

virkningene et lavere sykefravær har for sektorene i kommunen. 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Magnus Herstad Kjell B. Hansen Kirsten Orebråten 

 

 

 

Møtesekretær 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

20/18 18/916   

 Årsrapport 2017 Finansområdet  

 

 

21/18 18/251   

 Kontrollutvalget - Protokoll 03/18  

 

 

22/18 18/645   

 Startlån i Ringerike kommune, - behov for utvidet låneramme  

 

 

23/18 18/744   

 Kjøp av eiendom - Hensmoveien 19  

 

 

24/18 17/770   

 Drifttilskudd  - Ringkollen Parken 2.gangs behandling  

 

 

25/18 14/4304   

 2. gangsbehandling 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt  

 

 

26/18 15/9958   

 419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 2. gangsbehandling  

 

 

27/18 15/5952   

 417 Færden gård - boligområde - Klage på vedtak av plan Gnr/bnr 137/1 

 

 

28/18 15/8928   

 kommunedelplan E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen Uttalelse til høring av 

planforslag 

 

 

29/18 18/974   

 Forslag til revidert eierstrategi for MENOVA AS  

 

 

30/18 17/4413   

 Etablering av ladepunkter for ladbar motorvogn  
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31/18 17/2216   

 Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven  

 

 

32/18 17/3785   

 Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid.  

 

 

33/18 18/754   

 Håndtering av erstatningssaker i Ringerike kommune  

 

 

34/18 18/689   

 Vestre Viken Utviklingsplan 2035, - høring  

 

 

35/18 18/705   

 Husbankens kommuneprogram 2018 - 2020 Handlingsplan og årlig 

aktivitetsplan 2018 

 

 

2/18 16/1465   

 Grunngitt spørsmål fra Hans-Petter Aasen (Sp) - Boligutvikling på 

Hallingby  
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20/18   

Årsrapport 2017 Finansområdet  

 

Vedtak: 

 

Årsrapport 2017 for finansområdet 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: 

 

 

Årsrapport 2017 for finansområdet tas til orientering. 
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21/18   

Kontrollutvalget - Protokoll 03/18  

 

Vedtak: 

 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 03/18 tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 03/18 tas til orientering. 
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22/18   

Startlån i Ringerike kommune, - behov for utvidet låneramme  

 

Vedtak: 

 

Rådmannen får fullmakt til å låne inn inntil 65 mill. kroner fra husbanken, slik at 

startlånsordningen kan videreføres i 2018 med en ramme på 100 mill. kroner. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen får fullmakt til å låne inn inntil 65 mill. kroner fra husbanken, slik at 

startlånsordningen kan videreføres i 2018 med en ramme på 100 mill. kroner. 
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23/18   

Kjøp av eiendom - Hensmoveien 19  

 

Vedtak: 

 

1. Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe Hensmoveien 19 av Menova AS til 30 000 000,- 

 

2. Rådmannen fremmer egne saker knyttet til kostnader med tilpassinger av 

bygningsmassen, herunder flyttekostnader. 

 

3. Rådmannen fremmer egen sak i tråd med rådmannens innstilling i sak 154/15. 

 

4. Rådmannen fremmer egen sak om tidsbegrenset etterbruk av de leide arealene på 

Follum. 

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag: 

 

1. «Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe Hensmoveien 19 av Menova AS til 30 000 000,- 

 

2. Rådmannen fremmer egne saker knyttet til kostnader med tilpassinger av 

bygningsmassen, herunder flyttekostnader. 

 

3. Rådmannen fremmer egen sak i tråd med rådmannens innstilling i sak 154/15. 

 

4. Rådmannen fremmer egen sak om tidsbegrenset etterbruk av de leide arealene på 

Follum.» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling og Hans-Petter Aasens (Sp) forslag, 

ble Aasens forslag enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe Hensmoveien 19 av Menova AS til kr 30 000 000,-.  

 

Det avsettes kr 4 225 000,- til samlokalisering av Teknisk drift og Teknisk forvaltning. 

Driftsbudsjettet til Teknisk forvaltning økes med kr 550 000,- i 2019 til 2022 for økte 

drifstkosntader til Hensmoveien 19.  

Flyttekostnadene tas over driftsbudsjettet og økes med kr 1 450 000,- i 2019. 

 

Det avsettes kr 2 900 000,- investeringsbudsjettet for å flytte vann og avløp dekkes over 

selvkost til vann og avløp, men avskrives over kun 5 år.  

Flyttekostnadene tas over driftsbudsjettet og økes med kr 500 000,- i 2019. 
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24/18   

Driftstilskudd - Ringkollen Parken 2.gangs behandling  

 

Vedtak: 

 

1. Søknad om årlig tilskudd til Ringkollen parken avslås 

 

2. Ringkollen er et populært utgangspunkt for skiturer, Snowboard og hopp, og om sommeren 

er det utgangspunkt for fotturer og sykkelturer. Vi har Ringkollstua, et hoppanlegg (K5, 10, 

17, 27 og 40), et lite alpinanlegg og sportskapell mm. 

Formannskapet ønsker et attraktivt tilbud på Ringkollen. Vi ber derfor ordfører ta initiativ til å 

samle alle berørte parter til en dialog for å se på fremtidige drifts og fremtidsmuligheter for 

Ringkollen.  

Ordfører bes også ta kontakt med buss-selskapene for å se på muligheten for et buss tilbud fra 

Hønefoss – Haug til Ringkollen for eks. 2 kvelder (ettermiddager) samt lørdag og søndag på 

vinteren. 

 

 

Behandling: 

 

Erna Skaugrud (Ap) fremmet følgende forslag, tillegg til pkt. 2: 

«Ordfører bes også ta kontakt med buss-selskapene for å se på muligheten for et buss tilbud fra 

Hønefoss – Haug til Ringkollen for eks. 2 kvelder (ettermiddager) samt lørdag og søndag på 

vinteren.» 

 

Magnus Herstad (FrP) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Herstads (FrP) utsettelsesforslaget oppnådde 4 stemmer og falt. 

 

Formannskapet innstilling, samt Skaugruds (Ap) forslag til tillegg til pkt. 2 ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Søknad om årlig tilskudd til Ringkollen parken avslås 
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25/18   

2. gangsbehandling 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas med byggeskisse  

med flat tak, opprinnelig forslag til 1.gangsbehandling.  

 

2. De deler av plan 7 Hønefoss, som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

 

Behandling: 

 

Inger Kammerud (H) fremmet Rådmannens forslag: 

 

1. «0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas med byggeskisse 

med flat tak, opprinnelig forslag til 1.gangsbehandling.  

 

2. De deler av plan 7 Hønefoss, som blir berørt av ny plan, oppheves.»  

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling og Kammeruds (H) forslag, som er i 

samsvar med Rådmannens forslag, ble Kammeruds (H) forslag vedtatt mot 17 stemmer. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas med 

byggeskisse med flat tak, opprinnelig forslag til 1.gangsbehandling.  

2. De deler av plan 7 Hønefoss, som blir berørt av ny plan, oppheves. 
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26/18   

419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

 0605-419 «Detaljregulering Hov Omsorgsboliger» vedtas. 

 

 De deler av plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965, og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999, som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

 

Forslag til vedtak: 

 

 0605-419 «Detaljregulering Hov Omsorgsboliger» vedtas. 

 

 De deler av plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965, og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999, som blir berørt av ny plan, oppheves. 
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27/18   

417 Færden gård - boligområde - Klage på vedtak av plan Gnr/bnr 137/1 

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Else-Marie Modalen til følge. 

2. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører 

byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Helge Stiksrud (Uavh.) fremmet følgende forslag til pkt. 1: 

«1. Klagen fra Else-Marie Modalen tas til følge.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

 

Alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling pkt. 1 og Stiksruds (Uavh.) forslag, 

ble Formannskapets innstilling til pkt. 1 vedtatt mot 8 stemmer. 

 

Formannskapets innstilling som er i samsvar med Rådmannens forslag til pkt. 2 og 3 ble 

enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Else-Marie Modalen til følge. 

2. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører 

byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

3. Saken oversendes Fylkesmanne i Buskerud i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9. 
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28/18   

kommunedelplan E16 Eggemoen-Nymoen/Hensmoen Uttalelse til høring av planforslag 

 

Vedtak: 

 

1. Høringsforslag til kommunedelplan E16 Eggemoen-Nymoen tas til orientering. 

 

2. Alle alternativer til vegkorridor for E16 Nymoen Eggemoen løser planprogrammets 

målsetninger med ny vegtilfredsstillende og kan aksepteres 

 

3. Alternativ C anbefales ikke da det anses å legge urimelige bindinger og begrensninger 

på private boliger sett i forhold til forutsigbarheten i prosjektet.  

 

4. Alternativ C-redusert anbefales som løsning forutsatt at det i planforslaget legges inn 

nødvendige bestemmelser for å ivareta særlig berørte parter, trafikksikkerhet og 

trafikkavvikling på forsvarlig vis.  

 

5. Trafikkøkningen som følge av omleggingen får konsekvenser som må ivaretas. Dette 

må synliggjøres i planforslaget og skal gjelde bl.a: 

-beboere langs strekningen Hensmoen- Ve-krysset.  

-Næringsområdet Hensmoen, Follummoen og adkomst til Nærstad gård samt    

innkjøringen til Hønefoss nord. 

-Støy Vågårdsbygda 

-Tilgjengelighet til friluftsområdene nær Buttentjern. 

-Støy til nærliggende friluftsområder som kan fungere som erstatningsarealer for 

eksisterende friluftsområder på Eggemoen. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Repr. Richard Baksvær (H) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av 

sak 28/18, da han er i slekt med berørt part. 

Richard Baksvær (H) ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken jf. kommuneloven § 

40 tredje ledd jf. forvaltningsloven § 6. 

 

Kirsten Orebråten (Ap) fremmet følgende forslag til endring i pkt. 5 andre setning, 

p.v.a. Ap, H, V, og KrF: 

«Dette må synliggjøres i planforslaget og skal gjelde bl.a.» 
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Knut Arild Melbøe (MDG) fremmet følgende forslag til pkt. 4: 

«Alternativ B anbefales som løsning da prosjektet kan fullføres helt frem til Nymoen i en 

naturlig veglinje «øst-vest». Slik åpnes det også en mulighet for en fremtidig felles togløsning.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

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

 

Alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling til pkt. 4 og Melbøes (MDG) 

forslag, ble Formannskapets innstilling til pkt. 4 vedtatt mot 1 stemme. 

 

Formannskapets innstilling, samt Orebråtens (Ap) forslag til endringer i pkt. 5, p.v.a. Ap, H, V 

og KrF, ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak: 

 

 

1. Høringsforslag til kommunedelplan E16 Eggemoen-Nymoen tas til orientering. 

 

2. Alle alternativer til vegkorridor for E16 Nymoen Eggemoen løser planprogrammets 

målsetninger med ny vegtilfredsstillende og kan aksepteres 

 

3. Alternativ C anbefales ikke da det anses å legge urimelige bindinger og begrensninger 

på private boliger sett i forhold til forutsigbarheten i prosjektet.  

 

4. Alternativ C-redusert anbefales som løsning forutsatt at det i planforslaget legges inn 

nødvendige bestemmelser for å ivareta særlig berørte parter, trafikksikkerhet og 

trafikkavvikling på forsvarlig vis.  

 

5. Trafikkøkningen som følge av omleggingen får konsekvenser som må ivaretas. Dette 

må synliggjøres i planforslaget og antas å gjelde bl.a: 

-beboere langs strekningen Hensmoen- Ve-krysset.  

-Næringsområdet Hensmoen og Follummoen samt innkjøring til Hønefoss nord.  

-Støy Vågårdsbygda 

-Tilgjengelighet til friluftsområdene nær Buttentjern. 

-Støy til nærliggende friluftsområder som kan fungere som erstatningsarealer for 

eksisterende friluftsområder på Eggemoen. 

 

 

 

 



  

Side 18 av 30 

29/18   

Forslag til revidert eierstrategi for MENOVA AS  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet vedtar eierstrategien for Menova AS 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Formannskapet vedtar eierstrategien for Menova AS 
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30/18   

Etablering av ladepunkter for ladbar motorvogn  

 

Vedtak: 

Det etableres 50 stk. semi-hurtigladere (inntil 22 kW) på kommunens parkeringsplasser 

 

Arealet på Kirkegata 10 opparbeides til parkeringsplass og gir 16-20 nye kommunale p-plasser. 

 

Investerings kostnaden ved etablere ladepunkter, ca. 120’ pr. punkt, innarbeides i prisen for å 

lade beregnet etter antatt levetid og brukstid. Dette sammen med drifts/vedlikeholdskostnader 

og strøkostnaden innarbeides i betalingsreglementet som en minutt etter timepris. Det 

innkreves ½ pris av parkeringsavgift for å stå parkert. 
 

Ladepunkt P-plassene skiltes med tekst «Reservert for El- og hybridbiler under lading 

 

Arealet i Kirkegt. 10 brukes på nåværende tidspunkt ikke til ladestasjoner, idet utnyttelsen må 

utredes. 

 

Det utredes å etablere ladepunkter ved pendlerparkeringene. 

 

Følgende forslag følger saken: 

Overtredelse medfører borttauing. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Nena Bjerker (FrP) fremmer følgende forslag: 

«Overtredelse medfører borttauing» 

 

Erna Skaugrud (Ap) fremmet følgende forslag til endring av Formannskapets innstilling 

til avsnitt 3 og 4: 

«Investerings kostnaden ved å etablere ladepunkter, ca. 120’ pr. punkt, innarbeides i prisen for 

å lade beregnet etter antatt levetid og brukstid. Dette sammen med 

drifts/vedlikeholdskostnader og strømkostnaden innarbeides i betalingsreglementet som en 

minutt etter timepris. Det innkreves ½ pris av parkeringsavgift for å stå parkert.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling til avsnitt 1,2,5,6 og 7 ble enstemmig vedtatt. 

 

Alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling til avsnitt 3 og 4 og Skaugruds (Ap) 

forslag, ble Skaugruds (Ap) forslag enstemmig vedtatt. 

 

Nena Bjerkes (FrP) forslag ble enstemmig vedtatt følger saken. 
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Forslag til vedtak: 

 

 

Det etableres 50 stk. semi-hurtigladere (inntil 22 kW) på kommunens parkeringsplasser 

 

Arealet på Kirkegata 10 opparbeides til parkeringsplass og gir 16-20 nye kommunale p-plasser. 

 

Rådmannen bes om å innarbeide kostnadene på totalt 6 millioner kroner til prosjektering og 

gjennomføring i forbindelse med 1. tertial. 

 

Økte årlige driftskostnader innarbeides i budsjettet for 2019. 
 

Ladepunkt P-plassene skiltes med tekst «Reservert for El- og hybridbiler under lading» 
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31/18   

Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven  

 

Vedtak: 

 

Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven alternativ 1 vedtas 

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Tor Bøhn (FrP) fremmet Rådmannens forslag alternativ 2: 

«Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven alternativ 2 vedtas» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Formannskapet innstilling som er i samsvar med Rådmannens 

forslag til alternativ 1 og Bøhns (FrP) forslag til Rådmannens alternativ 2, ble Formannskapets 

innstilling vedtatt mot 12 stemmer. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven alternativ 1 vedtas 
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32/18   

Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid.  

 

Vedtak: 

 

1. Varaordfører kjøpes fri 50%. 

Møtedager i kommunestyret og formannskap er inkludert i frikjøpet 

Øvrig frikjøp / tapt arbeidsfortjeneste etter behov av ordfører eller etter mandat av 

formannskapet. 

 

2. Det avholdes 2 Formannskapsmøter i måneden 

a. Et ordinært Formannskap avholdes med eventuelle gruppemøter for alle partier 

fra kl. 09:00 og hvor selve møtet begynner kl. 13:00 – behandler ordinære 

saker.  

b. «Formannskap 2» avholdes med fokus områder som planarbeid, økonomi og 

samfunnsutvikling. Dette vil være en nyttig fellesarena og god møteplass 

mellom politikk, administrasjon og innbyggere.  «Workshops», befaringer, 

eksterne besøk, informasjon fra næringsliv, organisasjoner og innbyggere kan 

være aktuelle denne dag. Dette avholdes som dagsmøte fra kl 09:00 til 16:30 

 

Bestrebe en «to veis modell». Vi anmoder om at saker som kan sendes direkte fra 

Hovedutvalg til Kommunestyret blir tatt vekk fra Formannskapets saksliste (dog ikke 

planutvalgssaker), slik at Formannskapet kan konsentrere seg om færre saker. Bruke 

delegeringsreglement bedre. 

Formannskapet skal fortsatt avholde en årlig strategisamling over 2 dager (juni) 

  

3. Gruppeledermøte for alle partier: 

Fast gruppeledermøte for alle partier en gang pr. måned (februar-mai og september-

november). Dette avholdes den uka hvor det ikke er Kommunestyremøter eller 

Formannskapsmøter. Gruppeledermøte kan f.eks avholdes fra kl 15:00 til 17:00. 

 

4. Forslag om frikjøp av gruppeledere og utvalgsledere 

a. Alle gruppeledere gis frikjøp tilsvarende 10%, dette kommer i tillegg til dagens 

møtegodtgjøringer. Frikjøpet benyttes til arbeidsmøter/kurs/konferanser og 

forberedelser mm.  Denne ordningen vil gjøre det mulig for alle grupperinger å 

innhente tilstrekkelig informasjon. Gruppeleder for største parti i posisjonen og 

samlet for opposisjonen gis mulighet for ytterligere frikjøp tilsvarende 10 %. 

b. Utvalgsledere frikjøpes 10 %, dette for å gi ledere av hovedutvalg den samme 

informasjonsmuligheten som gruppeledere. 

c. Det legges til grunn at gruppeledere eller utvalgsledere kan frasi seg deler av 

frikjøpt tid om ikke behov eller nødvendighet er tilstede. 

 

5. Formannskapet vil ha halvårige orienteringer fra administrasjonen når ulike saker er 

planlagt fremmet til politisk behandling, slik at de ulike partiene kan sørge for god 

partimessig forankring ved behandling av disse sakene 
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Behandling: 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følge forslag: 

«Ordningen hvor varaordfører er frikjøpt tilsvarende 20%, og ellers benyttes ved behov vil 

være tilstrekkelig.  

 

Ordningen med varaordfører i 100% stilling avsluttes.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling og Aasens (Sp) forslag, ble 

Formannskapets innstilling vedtatt mot 7 stemmer. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Varaordfører kjøpes fri 50%. 

Møtedager i kommunestyret og formannskap er inkludert i frikjøpet 

Øvrig frikjøp / tapt arbeidsfortjeneste etter behov av ordfører eller etter mandat av 

formannskapet. 

 

2. Det avholdes 2 Formannskapsmøter i måneden 

a. Et ordinært Formannskap avholdes med eventuelle gruppemøter for alle partier 

fra kl. 09:00 og hvor selve møtet begynner kl. 13:00 – behandler ordinære 

saker.  

b. «Formannskap 2» avholdes med fokus områder som planarbeid, økonomi og 

samfunnsutvikling. Dette vil være en nyttig fellesarena og god møteplass 

mellom politikk, administrasjon og innbyggere.  «Workshops», befaringer, 

eksterne besøk, informasjon fra næringsliv, organisasjoner og innbyggere kan 

være aktuelle denne dag. Dette avholdes som dagsmøte fra kl 09:00 til 16:30 

 

Bestrebe en «to veis modell». Vi anmoder om at saker som kan sendes direkte fra 

Hovedutvalg til Kommunestyret blir tatt vekk fra Formannskapets saksliste (dog ikke 

planutvalgssaker), slik at Formannskapet kan konsentrere seg om færre saker. Bruke 

delegeringsreglement bedre. 

Formannskapet skal fortsatt avholde en årlig strategisamling over 2 dager (juni) 

  

3. Gruppeledermøte for alle partier: 

Fast gruppeledermøte for alle partier en gang pr. måned (februar-mai og september-

november). Dette avholdes den uka hvor det ikke er Kommunestyremøter eller 

Formannskapsmøter. Gruppeledermøte kan f.eks avholdes fra kl 15:00 til 17:00. 

 

4. Forslag om frikjøp av gruppeledere og utvalgsledere 
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a. Alle gruppeledere gis frikjøp tilsvarende 10%, dette kommer i tillegg til dagens 

møtegodtgjøringer. Frikjøpet benyttes til arbeidsmøter/kurs/konferanser og 

forberedelser mm.  Denne ordningen vil gjøre det mulig for alle grupperinger å 

innhente tilstrekkelig informasjon. Gruppeleder for største parti i posisjonen og 

samlet for opposisjonen gis mulighet for ytterligere frikjøp tilsvarende 10 %. 

b. Utvalgsledere frikjøpes 10 %, dette for å gi ledere av hovedutvalg den samme 

informasjonsmuligheten som gruppeledere. 

c. Det legges til grunn at gruppeledere eller utvalgsledere kan frasi seg deler av 

frikjøpt tid om ikke behov eller nødvendighet er tilstede. 
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Håndtering av erstatningssaker i Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

Redegjørelsen 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: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 
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Vestre Viken Utviklingsplan 2035, - høring  

 

Vedtak: 

1. Vestre Viken Utviklingsplan 2035 tas til orientering. 

2. Ringerike kommune oppfatter forslaget til «Utviklingsplan for Vestre Viken HF» som 

en god og framtidsrettet plan for gjennomføring av det samfunnsoppdraget 

helseforetaket har fått, og helt i tråd med de ønsker og forventninger Ringerike 

kommune har til spesialisthelsetjenestene. 

Vestre Viken HF sitt ønske og mål om å ligge i front med digital samhandling med 

pasient, fastlege, kommune og andre helseaktører, og utvide bruken av digitale verktøy 

for gode samhandlingstjenester mellom spesialist og fastleger og kommunal 

helsetjeneste, vil stille korresponderende krav til kommunene og bidra til en felles 

utvikling på disse områdene. 

Likeens vil Vestre Viken Hf sitt ønske om kompetanse- og kunnskapsdeling samt 

samarbeid med kommuner, utdanningsinstitusjoner og andre helse- og 

næringslivsaktører gi en økt utnyttelse av forskningsdata, og høyere forsknings- og 

innovasjonsaktivitet til felles nytte. 

 «Pakkeforløp for kreft», som er et nasjonalt satsingsområde burde vært noe mer 

omtalt, likeens pasienter med store sammensatte behov som trenger felles og samtidige 

tjenester fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Oppdragsdokumentet 

fra Helse Sør-Øst RHF er tydelig på at helseforetakenes utviklingsplaner skal se på 

løsninger for helsetjenester som er i grenseflaten mellom flere nivåer. Det fremheves at 

dette kan handle om nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med 

kommunene. Utviklingsplanen trekker frem nødvendigheten av å finne nye løsninger for 

helsetjenester i grenseflaten mellom flere nivåer. Det beskrives at dette kan handle om 

nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med kommuner. 

Innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling beskrives en 

satsning på etablering av FACT-team. Det kunne vært en fordel om planen utdypet mer 

hvilke løsninger/strategiske grep som skal imøtekomme pasienter med behov for felles 

og samtidige tjenester også innenfor somatikken. Det er mulig dette er planlagt håndtert 

under de framtidige handlingsplaner. 

 

3. Ringerike kommune forutsetter at bygging av nytt sykehus i Drammen ikke medfører et 

dårligere helsetilbud eller færre funksjoner ved Ringerike sykehus. 

 

 

Behandling: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3: 

«Ringerike kommune forutsetter at bygging av nytt sykehus i Drammen ikke medfører et 

dårligere helsetilbud eller færre funksjoner ved Ringerike sykehus.» 
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling som er i samsvar med Rådmannens forslag, samt Aasens (Sp) 

forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Vestre Viken Utviklingsplan 2035 tas til orientering. 

2. Ringerike kommune oppfatter forslaget til «Utviklingsplan for Vestre Viken HF» som 

en god og framtidsrettet plan for gjennomføring av det samfunnsoppdraget 

helseforetaket har fått, og helt i tråd med de ønsker og forventninger Ringerike 

kommune har til spesialisthelsetjenestene. 

Vestre Viken HF sitt ønske og mål om å ligge i front med digital samhandling med 

pasient, fastlege, kommune og andre helseaktører, og utvide bruken av digitale verktøy 

for gode samhandlingstjenester mellom spesialist og fastleger og kommunal 

helsetjeneste, vil stille korresponderende krav til kommunene og bidra til en felles 

utvikling på disse områdene. 

Likeens vil Vestre Viken Hf sitt ønske om kompetanse- og kunnskapsdeling samt 

samarbeid med kommuner, utdanningsinstitusjoner og andre helse- og 

næringslivsaktører gi en økt utnyttelse av forskningsdata, og høyere forsknings- og 

innovasjonsaktivitet til felles nytte. 

 «Pakkeforløp for kreft», som er et nasjonalt satsingsområde burde vært noe mer 

omtalt, likeens pasienter med store sammensatte behov som trenger felles og samtidige 

tjenester fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Oppdragsdokumentet 

fra Helse Sør-Øst RHF er tydelig på at helseforetakenes utviklingsplaner skal se på 

løsninger for helsetjenester som er i grenseflaten mellom flere nivåer. Det fremheves at 

dette kan handle om nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med 

kommunene. Utviklingsplanen trekker frem nødvendigheten av å finne nye løsninger for 

helsetjenester i grenseflaten mellom flere nivåer. Det beskrives at dette kan handle om 

nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med kommuner. 

Innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling beskrives en 

satsning på etablering av FACT-team. Det kunne vært en fordel om planen utdypet mer 

hvilke løsninger/strategiske grep som skal imøtekomme pasienter med behov for felles 

og samtidige tjenester også innenfor somatikken. Det er mulig dette er planlagt håndtert 

under de framtidige handlingsplaner. 
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Husbankens kommuneprogram 2018 - 2020 Handlingsplan og årlig aktivitetsplan 2018 

 

Vedtak: 

 

Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 og forslag til årlig aktivitetsplan 

2018, vedtas som Boligsosial handlingsplan for Ringerike kommune 2018-2020. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Repr. Kirsten Orebråten (Ap) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling 

av sak 35/18 da hun har hatt hovedansvaret for Handlingsplanen og aktivitetsplanen som er 

utarbeidet.  

Kirsten Orebråten (Ap) ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken i hht. 

Kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav b. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

 

Forslag til vedtak: 

 

Handlingsplan for husbankens kommuneprogram 2018-2020 og forslag til årlig aktivitetsplan 

2018, vedtas som Boligsosial handlingsplan for Ringerike kommune 2018-2020. 
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Grunngitt spørsmål fra Hans-Petter Aasen (Sp) - Boligutvikling på Hallingby  

 

 

ORDFØRERENS SVAR – GRUNNGITT SPØRSMÅL FREMSATT AV HANS-PETTER 

AASEN 

 

EMNE: Boligutvikling på Hallingby 

 

Innledning 

Representanten har levert inn sitt spørsmål i samsvar med reglement for Kommunestyret i 

Ringerike kommune.  Ordføreren gir sitt svar i Kommunestyrets møte 5. april 2018. 

Grunngitt Spørsmål 

 

Kommunestyret fattet 26.05.16 i sak 84/16 følgende enstemmige vedtak: 

 

1. Del av eiendommen gnr 274 bnr 79, makeskiftes mot areal til gang og sykkelsti, med 

utbygger av Søndre Kirkemoen. 

2. Resterende areal selges til utbygger av Søndre Kirkemoen basert på takst basert på 

råtomteverdi uten hensyn til reguleringsforhold.  

 

Vedtaket var viktig for utvikling av et sentralt område på Hallingby, og bør etter sin ordlyd 

være enkelt å effektuere. 

 

Siden det nå er gått nesten 2 år siden vedtaket ble fattet ber jeg derfor om at ordfører redegjør 

for om vedtaket er effektuert? 

 

Ordførerens svar 

 

Utbygger har fått oversendt tilbud om å kjøpe eiendommen iht. gjennomsnittlig takst basert på 

råtomteverdi uten hensyn til reguleringsforhold. Utbygger mener dette er en for høy pris og 

ønsker en lavere pris for eiendommen. Det har derfor ikke vært mulig å effektuere i henhold til 

vedtaket av 26.05.16.  Siden utbygger ikke har ønsket å kjøpe til takst har det vært flere runder 

med utbygger for å forsøke å finne en minnelig løsning på saken. Dette har heller ikke ført 

fram. 

Saksdokumentene er oversendt til kommuneadvokaten da det er usikkert om minnelige 

løsningen er juridisk mulig. 

Konklusjon 

 

Kommunestyrets vedtak av 26.05.16 er av nevnte grunn ikke effektuert og saken er ikke 

avsluttet. 

 

Ringerike 5. april 2018 

 

Kjell B. Hansen 

ordfører 
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