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MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen     

Møtedato: 03.05.2018 Tid: 16:00 – 20:10 

Dagsorden:  

16:00 – 16:05 – Opprop/møteinnkalling  

16:05 – 1635 -   Orientering - KLP  

16:35 – 16:45 – Pause  

16:45 – 17:15 – Orientering/presentasjon av 

Prestemoen/Opplysningsvesenets fond. V/ Prosjektleder, Knut 

Halvor Hansen, Øystein Røe og Espen Røysland. 

17:15 - 17:30 – Saksliste 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Medlem Anne Helene Sandum FO  

Medlem Arnfinn Baksvær   

Medlem Kirsten Orebråten FO  

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Alf Henry Meier FO  

Medlem Stein-Roar Eriksen   

Medlem Ståle Skjønhaug   

Medlem Hilde Vollmerhaus FO  

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 FO  

Medlem Runar Johansen FO  

Medlem Inger Synnøve Kammerud   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Jan Frantzen   

Medlem Lise Bye Jøntvedt   

Medlem Tor Stein-Andersen FO  

Medlem Arne Broberg FO  

Medlem Marit Hollerud   

Medlem Dag Haakon Henriksen   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Anne-Marit Lillestø FO  

Medlem Arnfinn J. Holten   
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Medlem Magnus Herstad   

Medlem Tor Bøhn   

Medlem Richard Baksvær   

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Hans-Petter Aasen FO  

Medlem Mari Solheim Sandsund   

Medlem Anne Mari W. Ottesen FO  

Medlem Anders Braaten   

Medlem Axel Sjøberg FO  

Medlem Parviz Salimi   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Knut Arild Melbøe   

Varamedlem Ahmad Mahmoudi  Hilde Vollmerhaus 

Varamedlem Eli Johanne Ruud  Alf Henry Meier 

Varamedlem Runhild Vestby  Anne Helene Sandum 

Varamedlem Tone Bråten-Ellingsen  Ragnhild Lilleeng 

Varamedlem Morten Løken Kværnstrøm  Kirsten Orebråten 

Varamedlem Ivar Eskestrand  Runar Johansen 

Varamedlem Viera Rozmara-Frydenlund  Dag Erik Henaug 

Varamedlem Bjørn Christian Hamborg  Arne Broberg 

Varamedlem Petter Kristoffersen  Tor Stein-Andersen 

Varamedlem Ole-Gunnar Øhren  Anne Marit Lillestø 

Varamedlem Harald Fagerås  Hans-Petter Aasen 

Varamedlem Ana Gladys Cospin Soberanis  Axel Sjøberg 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann, Tore Isaksen. Kommunalsjefene, Gunn Edvardsen, Gyrid 

Løvli, Marianne Mortensen Trude Bredal Steinmo og 

Kommunikasjonssjef, Mats Øieren. Kontrollutvalget, Lise Kihle 

Gravermoen.  

 

Merknader  Vedtaksføre med 42 representanter tilstede. 

 Ordfører foreslo behandling av sak 38/18, 41/18, 42/18 og 

43/18 før sak 37/18 og 40/18. Kommunestyret bifalt. 

 Ordfører orienterte: 

o Det har kommet en anmodning fra partiet Solidaritetslista 

v/leder Einar Zwaig. Det er ønsket å gjeninnføre, 

synliggjøring i protokoll fra folkevalgte møter hvem som har 

stemt hva. Ordfører vil komme tilbake til dette. 

o Det må påberegnes flere møter for Kommunestyret utover 

året, dette for oppfølging av store plansaker i kommunen. 

Behandlede saker Fra og med sak 36/18, interpellasjon 11/18,  

til og med sak  54/18, grunngitt spørsmål 12/12 

 

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

møtet satt med følgende til dagsorden: 
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Helge Stiksrud (Uavh.) fremmet følgende spørsmål: 

17 mai komiteen har vedtatt et forbud mot salg av Heliumsballonger 17 mai.  

Er det behov for at en slik myndighet blir vedtatt i Kommunestyret? 

 

Ordfører anmoder Kommunestyret til å gi 17 mai komiteen fullmakt til å avgjøre dette. Et 

samlet Kommunestyret bifalt forslaget. 

 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Magne Herstad Kjell B. Hansen Kirsten Orebråten (sett) 

 

 

 

Møtesekretær 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

11/18 16/4592   

 Interpellasjon -Arnfinn Baksvær (AP) - Innløsing av boligeiendommer 

Nedre Kilemoen  

 

 

36/18 18/1256   

 Månedsrapport februar 2018  

 

 

37/18 18/1254   

 Regnskap 2017  

 

 

38/18 18/690   

 Kontrollrapport 2017 - skatteoppkreverfunksjonen for Ringerike kommune  

 

 

39/18 18/1382   

 Tilskudd til sprinkleranlegg og brannvarslingsanlegg - Tyristrand Kirke  

 

 

40/18 14/1312   

 Kjøp av eiendom i forbindelse med overføring av KUR til Monserud  

 

 

41/18 18/251   

 Kontrollutvalget - Protokoll 04/18  

 

 

42/18 18/1243   

 Eierstyring Ringerike kommune - Ringeriksbadet IKS Rapport etter 

gjennomført eierskapskontroll 

 

 

43/18 18/1249   

 Rapport - vurdering av spørsmål knyttet til momskompensasjon  

 

 

44/18 18/901   

 Overføring av investeringsmidler fra 2017 til 2018  
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45/18 18/714   

 Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til 

fylkeskommunene  

 

 

46/18 18/1332   

 Høring Jernbanesektorens handlingsprogram 2018 - 2029  

 

 

47/18 18/834   

 Årsmelding for eldrerådet 2017  

 

 

48/18 16/2046   

 Prosjektplan med handlingsprogram og budsjett for Sykkelbyen Hønefoss 

2018 - til orientering  

 

 

49/18 16/2801   

 Uttalelse - utvidelse av virksomheten - Ringerike Montessori A/S  

 

 

50/18 16/4161   

 0605_404 - Detaljreguleringsplan for Gunbjørrud - 2.gangs behandling  

 

 

51/18 17/2403   

 Status for planarbeid i Ringerike (april 2018)  

 

 

52/18 17/4978   

 Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune 2018 

- 2022  

 

 

53/18 18/560   

 Vold og trusler  

 

 

54/18 18/958   

 Adgangskontroll kommunale prosjekt  

 

 

12/18 18/1033   

 Grunngitt spørsmål fra Arnfinn Holten (KrF) - Hjelp til 

sosialhjelpsmottakere.  

 

 



  

Side 6 av 31 

 

 

 

 

11/18   

Interpellasjon -Arnfinn Baksvær (AP) - Innløsing av boligeiendommer Nedre Kilemoen  

 

ORDFØRERENS SVAR INTERPELLASJON ARFINN BAKSVÆR (AP) 

Innledning 

Interpellasjonen er innlevert i samsvar med reglement fro Kommunestyret § 9 og blir besvart i 

møtet 3. mai 2018, saks KS nr. 11/18. 

 

Saken 

Saken er knyttet til områderegulering Follummoen og gjelder boligeiendommer innenfor den 

aktuelle planavgrensning. Konkret omhandler interpellantens spørsmål knyttet til eventuell 

innløsning av disse eiendommene. 

 

Av Formannskapets vedtak 20.03.18 sak11/18 fremgår følgende hovedtrekk:  

 

- Arbeidet med områdereguleringen settes i bero.  

- Deler av området utvikles etter eksisterende reguleringsplan.  

- For økt tilgang til Kihlemoen og tilstøtende område er det avgjørende med avklaringer 

for Kihlemoen krysset/16.  Rådmannen er nå gitt i oppgave å prioritere å fokusere på 

tilfredsstillende løsninger i henhold til dette.  

Videre er den konkrete tekst i vedtak nr. 3 i sak 11/18 henvist til i interpellasjonen og gjentas 

ikke i ordførerens svar.  Interpellanten opplyser om frustrasjoner blant boligeierne som følge av 

at det ikke foreligger avklaring om innløsning eller ikke. Det er forståelig og ordfører er kjent 

med at møter mellom eierne og kommunen er og vil bli avholdt.   

 

I møte avholdt 23. mars 2018 mellom grunneierne og kommunen ga samtlige grunneiere for 

første gang beskjed om at de ønsket innløsning. Rådmannen oppgir å ha vært av den 

oppfatning at dersom de private grunneierne ønsker det så skulle kommunen være åpen for en 

innløsning. Ledningsnett og vannpumpe hus er det kraftselskapet GLITTRE som oppgis å ha 

ansvar i henhold til forpliktelser i forbindelse med kjøp av Follums kraftanlegg/eiendommer.  

GLITTRE har ovenfor grunneierne nå gitt uttrykk for at de ikke vil ta dette ansvaret, og bolig-

eierne skal ha blitt tilbudt og overta noe de ikke ønsker.  Slik at det ligger noen dilemmaer i 

saken som bør avklares uansett hvem fremtidige eiere av eiendommene vil være.  

  

Ordføreren mener dette er en sak som rådmannen må se nærmere på med sikte på løsninger 

samtidig som dette med kommunens prinsipper og praktisering av innløsning bør sees 

nærmere.  Det er viktig at likebehandlingsprinsippet ivaretas og at man ser dette i en helhetlig 

sammenheng da det i kommunen ikke er utenkelig med flere tilfeller hvor innløsning kan 

være/bli aktuelt.  
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Konklusjon 

Ordføreren ber rådmannen om å fremme en sak med tanke på et tilbud om en frivillig 

innløsning av de aktuelle boligeiendommene og som forankres i konkrete prinsipper for 

kommunen praktisering ved innløsning. Saken bør fremlegges før sommerferien 2018.   
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36/18   

Månedsrapport februar 2018  

 

Vedtak: 

 

Månedsrapport februar 2018 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: 

 

Månedsrapport februar 2018 tas til orientering. 
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37/18   

Regnskap 2017  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2017 godkjennes.  

2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 37 072 460,84  

avsettes slik: kr 6 493 289,40 til disposisjonsfond, kr 11 590 267,74 til å opprettholde 

realkapitalen i Fossefondet, kr 96 840,14 til bufferfond i Fossefondet og kr 20 000 000,00 til 

ubundet investeringsfond 

3. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2017 godkjennes.   

4. Rådmannens årsberetning for 2017 godkjennes.  

5. Rådmannens årsrapport for 2017 tas til orientering 

6. Årsbudsjett for 2018 justeres i tråd med vedtak i punkt 2 og 3. 

 

 

 

 

 

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. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2017 godkjennes.  

2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 37 072 460,84  

avsettes slik: kr 6 493 289,40 til disposisjonsfond, kr 11 590 267,74 til å opprettholde 

realkapitalen i Fossefondet, kr 96 840,14 til bufferfond i Fossefondet og kr 20 000 000,00 til 

ubundet investeringsfond 

4. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2017 godkjennes.   

5. Rådmannens årsberetning for 2017 godkjennes.  

6. Rådmannens årsrapport for 2017 tas til orientering 

7. Årsbudsjett for 2018 justeres i tråd med vedtak i punkt 2 og 3. 
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38/18   

Kontrollrapport 2017 - skatteoppkreverfunksjonen for Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Ringerike kommune 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: 

 

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Ringerike kommune tas til 

orientering 
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39/18   

Tilskudd til sprinkleranlegg og brannvarslingsanlegg - Tyristrand Kirke  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kirkelige fellesråd gis tilskudd til sprinkleranlegg og brannvarsling i Tyristrand kirke 

kr. 1 960 000. 

Finansieringen av tilskuddet vedtas i 1. tertialrapport 2018.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

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

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kirkelige fellesråd gis tilskudd til sprinkleranlegg og brannvarsling i Tyristrand kirke 

kr. 1 960 000. 

Finansieringen av tilskuddet vedtas i 1. tertialrapport 2018.  
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40/18   

Kjøp av eiendom i forbindelse med overføring av KUR til Monserud  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune kjøper ca. 100 m2
 til tomt til nytt minirenseanlegg på 

Bekkatomtbakken, som erstatning for eksisterende KUR anlegg.  

 

2. Ringerike kommune betaler 30 000,- kroner (tretti tusen) som en erstatning for KUR anlegg 

avtalen som var på 1500 kr/år multiplisert med 20 år.  

 

3. I tillegg kommer omkostninger i forbindelse med fradeling av eiendommen, 

saksbehandlingsgebyr og kartforretning samt 

tinglysning av skjøte vedtas finansiert fra prosjektnummer 15008. 

 

 

 

 

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. Ringerike kommune kjøper ca. 100 m2
 til tomt til nytt minirenseanlegg på 

Bekkatomtbakken, som erstatning for eksisterende KUR anlegg.  

 

2. Ringerike kommune betaler 30 000,- kroner (tretti tusen) som en erstatning for KUR anlegg 

avtalen som var på 1500 kr/år multiplisert med 20 år.  

 

I tillegg kommer omkostninger i forbindelse med fradeling av eiendommen, 

saksbehandlingsgebyr og kartforretning samt 

tinglysning av skjøte vedtas finansiert fra prosjektnummer 15008. 
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41/18   

Kontrollutvalget - Protokoll 04/18  

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 04/18 tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 04/18 tas til orientering. 
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42/18   

Eierstyring Ringerike kommune - Ringeriksbadet IKS Rapport etter gjennomført 

eierskapskontroll 

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar saken til orientering 

2. Kommunestyret forutsetter at rapportens merknader følges opp av kommunen og 

selskapet. 

3. Kontrollutvalget bes utarbeide en status oppdatering i slutten av 2018. 

4. Kontrollutvalget bes undersøke mer under betegnelsen «andre forhold» og legge dette 

frem som sak for KS i løpet av høsten 2018. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Kort orientering v/ Gisle Skaaden, BKR 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar saken til orientering 

2. Kommunestyret forutsetter at rapportens merknader følges opp av kommunen og 

selskapet. 

3. Kontrollutvalget bes utarbeide en status oppdatering i slutten av 2018. 
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43/18   

Rapport - vurdering av spørsmål knyttet til momskompensasjon  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar saken til orientering. 

2. Kommunestyret forutsetter at anbefalingene i brevet følges opp av Rådmannen. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Kort orientering v/Anders Andersen, BKR. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar saken til orientering. 

2. Kommunestyret forutsetter at anbefalingene i brevet følges opp av kommunen. 
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44/18   

Overføring av investeringsmidler fra 2017 til 2018  

 

Vedtak: 

 
1.  Netto mindreforbruk 2017 på løpende og ferdigstilte prosjekter overføres til 2018, til sammen kr 82 

468 694, og fordeles på prosjekter jf. tabell 1.  

2.  Mer- og mindreforbruket på prosjektene i tabell 2, til sammen kr 320 428, overføres ikke. 

 

 

 

 

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.  Netto mindreforbruk 2017 på løpende og ferdigstilte prosjekter overføres til 2018, til sammen kr 82 

468 694, og fordeles på prosjekter jf. tabell 1.  

2.  Mer- og mindreforbruket på prosjektene i tabell 2, til sammen kr 320 428, overføres ikke. 
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45/18   

Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til 

fylkeskommunene  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret vil gi honnør til ekspertutvalget for valg av retningslinjer som er lagt til 

grunn for vurderingene. 

2. Kommunestyret mener at rapportens forslag om oppgaveoverføring gir en tydeligere 

ansvarsfordeling, mer effektiv ressursbruk og bedre tjenester til innbyggere og 

næringslivet.  

3. Ekspertutvalgets rapport inneholder forslag som vil sikre både funksjoner og 

virkemidler for samfunnsutvikling. Kommunestyret ser positivt på utvalgets forslag til 

oppgaveoverføring, og mener disse vil bidra til en mer helhetlig tenking rundt utvikling 

i regionen. Forslaget vil desentralisere makt, tydeliggjøre politisk ansvar og utvikle 

fylkesdemokratiet.  

4. Kommunestyret ser at mange kommuner i Norge fortsatt er for små til på egenhånd å 

kunne håndtere mange av de oppgavene som nå foreslås overført fylkeskommunen. 

Kommunestyret ser også at en vurdering av om enkelte oppgaver kunne vært overført 

direkte ned til den enkelte kommune, ikke inngår i utvalgets mandat.  

Enkelte områder burde likevel vært vurdert overført direkte til kommunen, f.eks. 

folkehelsearbeidet. Det er i kommunene dette arbeidet utvikles og utføres. Dette gjelder 

også i forhold til kompetanse. Ingen er tjent med at oppgaver legges rent midlertidig til 

fylkeskommunen, for så å videreføres til kommunen. 

5. Mange tilskuddsordninger oppleves i dag som svært ressurskrevende, både for staten 

og for kommunene. Det er viktig at fylkeskommunen gjennom sin kunnskap om 

kommunene ikke etablerer like krevende øvelser for utløsing og bruk av tilskudd til 

lokale tiltak. 

6. Oppgaver som overføres til det nye fylkeskommunale eller kommunale nivået, må 

følges opp med fullfinansiering for oppgavene som tildeles. 

 

 

 

Behandling: 

Håkon Kvissel Ohren (Ap) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 6: 

«Nytt punkt 6:  

Oppgaver som overføres til det nye fylkeskommunale eller kommunale nivået, må følges opp 

med fullfinansiering for oppgavene som tildeles.»  
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Punktvis avstemming: 

Formannskapet innstilling pkt. 1 til 5 ble enstemmig vedtatt. 

Ohrens (Ap) forslag til nytt pkt. 6 ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret vil gi honnør til ekspertutvalget for valg av retningslinjer som er lagt til 

grunn for vurderingene. 

2. Kommunestyret mener at rapportens forslag om oppgaveoverføring gir en tydeligere 

ansvarsfordeling, mer effektiv ressursbruk og bedre tjenester til innbyggere og 

næringslivet.  

3. Ekspertutvalgets rapport inneholder forslag som vil sikre både funksjoner og 

virkemidler for samfunnsutvikling. Kommunestyret ser positivt på utvalgets forslag til 

oppgaveoverføring, og mener disse vil bidra til en mer helhetlig tenking rundt utvikling 

i regionen. Forslaget vil desentralisere makt, tydeliggjøre politisk ansvar og utvikle 

fylkesdemokratiet.  

4. Kommunestyret ser at mange kommuner i Norge fortsatt er for små til på egenhånd å 

kunne håndtere mange av de oppgavene som nå foreslås overført fylkeskommunen. 

Kommunestyret ser også at en vurdering av om enkelte oppgaver kunne vært overført 

direkte ned til den enkelte kommune, ikke inngår i utvalgets mandat.  

Enkelte områder burde likevel vært vurdert overført direkte til kommunen, f.eks. 

folkehelsearbeidet. Det er i kommunene dette arbeidet utvikles og utføres. Dette gjelder 

også i forhold til kompetanse. Ingen er tjent med at oppgaver legges rent midlertidig til 

fylkeskommunen, for så å videreføres til kommunen. 

5. Mange tilskuddsordninger oppleves i dag som svært ressurskrevende, både for staten 

og for kommunene. Det er viktig at fylkeskommunen gjennom sin kunnskap om 

kommunene ikke etablerer like krevende øvelser for utløsing og bruk av tilskudd til 

lokale tiltak. 
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46/18   

Høring Jernbanesektorens handlingsprogram 2018 - 2029  

 

Vedtak: 

1. Ringerike kommune forutsetter byggestart med de store entreprisene senest i 2021.  

2. En realisering av fellesprosjektet innebærer svært store statlige investeringer, og 

konsekvenser for mange mennesker. Derfor forutsettes det at usikkerhet og utsettelse 

unngås.  

3. Det forventes bevilgninger slik at grunnerverv og arkeologisk utgraving kan starte i 

2019, og forberedende arbeider tidlig i 2020 (2018) 

4. Buskerud fylkeskommune har allerede gitt tilsagn om å bidra til forskuttering av 

veginvesteringen via bomselskap, under forutsetning av at jernbanen har oppstart 

samtidig.  

5. Oppstartsbevilgning og investerinsgbeslutning forventes vedtatt høsten 2019 i 

Stortinget for å få gjort forberedende arbeider som forutsatt. 

6. Foreliggende saksframlegg og protokoll med vedtak er innspill fra Ringerike kommune 

til handlingsprogrammet 

7. Ringerike kommune ber om at innspillet legges ved fylkeskommunens innspill 

 

Behandling: 

 

Knut Arild Melbøe (MDG) fremmet følgende forslag: 

«1. Ut fra et helhetsperspektiv er Ringeriksbanen ett av fire store nasjonale jernbaneprosjekter i 

Jernbanesektorens Handlingsprogram fram til 2029. Byggestart er etter de siste signaler fra 

Jernbanedirektoratet utsatt til 2022. Dette tas til etterretning. 

 

2. En realisering av fellesprosjektet innebærer svært store statlige investeringer, og 

konsekvenser for mange mennesker. Det vil være en styrke å få oversikt over de faktiske 

kostnadene. Fra anslag på 27,5. mrd. i byggekostnader i 2015 ble 32 mrd. nevnt sist i 2017, og 

beløpet forventes å stige. Til tross for prosjektets hurtige planprosess gjør mange avdekte 

kostnadsdrivende utfordringer det trolig vanskelig å fastlegge de totale byggekostnadene innen 

2021. Prosjektet som i utgangspunktet ble anslått med negativ samfunnsnytte på 11,5 mrd., 

trenger derfor mer tid til å avklare de faktiske kostnadene før endelig beslutning om 

igangsettelse tas. 

 

3. Handlingsprogrammets hovedmål og målsettinger legger stor vekt på samfunnssikkerhet, 

naturmangfold og klimagassutslipp. For Ringeriksbanen – om den føres over Sandvika, 

Kroksund og Helgelandsmoen – er det avdekket flomproblematikk over de vernede 

våtmarkssystemet ved Storelva, forurensningsproblematikk ved Kroksund med uavklarte 

konsekvenser for Steinsfjorden og Tyrifjorden og vanskelig fjell og byggegrunn over store 

deler av planområder. I tillegg kommer stort tap av matjord, riving av mange hus og ikke minst 

tap av naturmangfold og miljøforringelse. Høy tunnelandel og svær omfattende krav til 

massetransport belaster klimaregnskapet. 

 

4. Ut fra punktene over er det nå på høy tid å få utredet Ringeiksbanen Nord der Jevnaker, 

Grua, Harestua og Nittedal vil kunne knyttes til en Intercity-løsning med start i Hønefoss og et 

større antall reisende enn det Sandvikallinjen vil by på. En planprosess vil her med fordel kunne 
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knyttes an til veiprosjektet E16 Nymoen – Eggemoen som i disse dager er på høring og 

selvsagt Gjøvikbanens dobbeltspor.  

 

5. Ringerike kommune ber om at innspillet legges ved fylkeskommunens innspill.» 

  

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Melbøes (MDG) forslag, ble 

Rådmannens innstilling vedtatt mot 1 stemme. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Ringerike kommune forutsetter byggestart med de store entreprisene senest i 2021.  

2. En realisering av fellesprosjektet innebærer svært store statlige investeringer, og 

konsekvenser for mange mennesker. Derfor forutsettes det at usikkerhet og utsettelse 

unngås.  

3. Det forventes bevilgninger slik at grunnerverv og arkeologisk utgraving kan starte i 

2019, og forberedende arbeider tidlig i 2020 (2018) 

4. Buskerud fylkeskommune har allerede gitt tilsagn om å bidra til forskuttering av 

veginvesteringen via bomselskap, under forutsetning av at jernbanen har oppstart 

samtidig.  

5. Oppstartsbevilgning og investerinsgbeslutning forventes vedtatt høsten 2019 i 

Stortinget for å få gjort forberedende arbeider som forutsatt. 

6. Foreliggende saksframlegg og protokoll med vedtak er innspill fra Ringerike kommune 

til handlingsprogrammet 

7. Ringerike kommune ber om at innspillet legges ved fylkeskommunens innspill 
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47/18   

Årsmelding for eldrerådet 2017  

 

Vedtak: 

 

Eldrerådets årsmelding for 2017 tas til orientering. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

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

 

Forslag til vedtak: 

 

Eldrerådets årsmelding for 2017 tas til orientering. 
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48/18   

Prosjektplan med handlingsprogram og budsjett for Sykkelbyen Hønefoss 2018 - til 

orientering  

 

Vedtak: 

 

1. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss 2018 og budsjett for 

2018, unntatt prøveordning for økonomisk støtte til privatpersoner bosatt i Ringerike 

ved erverv av elsykkel, tas til orientering 

 

2. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss og budsjett for 2018 

legges til grunn for arbeid med prosjekt sykkelbyen Hønefoss i 2018. 

 

3. Pilotprosjekt sykkelbysatsning: 

Tilskudd til innkjøp av el-sykkel for privatpersoner gjennomføres ikke. 

Kr 250 000 Pilotprosjekt sykkelbysatsning lagt inn i kommunens budsjett for 2018 -

2021 korrigeres og overføres formannskapets disposisjonskonto. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Mari Solheim Sandsund (Sp) fremmet Rådmannens forslag: 

 

«1. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss 2018 og budsjett for 2018 

tas til orientering.  

 

2. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss og budsjett for 2018 legges til 

grunn for arbeid med prosjekt sykkelbyen Hønefoss i 2018. « 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

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

Formannskapets innstilling vedtatt mot 8 stemmer. 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss 2018 og budsjett for 

2018 tas til orientering. 

 

2. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss og budsjett for 2018 

legges til grunn for arbeid med prosjekt sykkelbyen Hønefoss i 2018. 
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49/18   

Uttalelse - utvidelse av virksomheten - Ringerike Montessori A/S  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune har ikke innvendinger til at Ringerike Montessori A/S får utvide med 

ungdomstrinn. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

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

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune har ikke innvendinger til at Ringerike Montesori A/S får utvide med 

ungdomstrinn. 
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50/18   

0605_404 - Detaljreguleringsplan for Gunbjørrud - 2.gangs behandling  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_404 Detaljregulering for Gunbjørrud vedtas.  

 

2. De deler av Kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til ny fremtidig 

fritidsbebyggelse overlappes av ny plan  

 

3.Begrepet «punktfeste» skal tas ut av tegnforklaringen i plankartet. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_404 Detaljregulering for Gunbjørrud vedtas. 

 

2. De deler av Kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til ny 

fremtidig fritidsbebyggelse overlappes av ny plan 
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51/18   

Status for planarbeid i Ringerike (april 2018)  

 

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. 

 

 

 

 

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 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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52/18   

Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune 2018 - 2022  

 

Vedtak: 

 

Mål og retningslinjer for hjorteforvaltningen i Ringerike kommune2018-2022, med inntatt 

definisjon av jaktrettshaver, vedtas, jf. forskrift 8. januar 2016 nr. 12. 

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune 2018 – 2022 vedtas, jf. 

forskrift 8. januar 2016 nr. 12. 
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53/18   

Vold og trusler  

 

Vedtak: 

 

Prosedyre for vold og trusler i forbindelse med arbeidet vedtas. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Prosedyre for vold og trusler i forbindelse med arbeidet vedtas. 
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54/18   

Adgangskontroll kommunale prosjekt  

 

Vedtak: 

 

HMA anbefaler at det anskaffes 10 registreringsbokser for elektronisk mannskapsregistrering 

som skal benyttes i kommunale investeringsprosjekt. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Det anskaffes 10 registreringsbokser for elektronisk mannskapsregistering som skal 

benyttes i kommunale investeringsprosjekt  

2. Kr 109 000,- eks mva til kjøp belastes utbyggingsenheten sitt driftsbudsjett  
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Grunngitt spørsmål fra Arnfinn Holten (KrF) - Hjelp til sosialhjelpsmottakere.  

 

 

Ordførerens svar på grunngitt spørsmål, Arnfinn Holten (KrF) 

 

Innledning 

Grunngitt spørsmål er fremsatt i henhold til Reglement for Kommunestyret § 10. 

Ordføreren vil opplyse at etterfølgende svar er basert på innhentet informasjoner fra 

administrasjonen. Holtens 3 begrunnede spørsmål gjengis ikke, men fremføres av Holten i 

møtet. 

 

Svar fremlegges i Kommunestyrets møte 3. mai 2018. 

 

Ordførerens svar 

 

Svar nr. 1 

Arnfinn Holten har rett i at de som mottar varig tilrettelagt arbeid er uføretrygdede.  Det 

opplyses at det aldri er diskutert annet enn at kommunen burde kjøpe inn et lavterskeltiltak fra 

arbeidsmarkedsbedrifter for å hjelpe unge sosialhjelpsmottakere. Det er ingen rasjonell 

begrunnelse for at det kun er tiltaksarrangører godkjent for VTA som skal kunne tilby lav- 

terskel tilbud. Da har vi kun to aktuelle kandidater, Menova og Adaptor. 

 

Teksten endres til godkjent tiltaksbedrift. 

 

Svar nr. 2 

Bestemmelsen om utvidet egenregi kan ikke benyttes for Menova da de ikke utøver mer enn 80 

% av sin aktivitet for eierkommunene. 

Det er ikke andre bestemmelser kommunen kan benytte for å unngå anbud.  

Kommunen kan ha en mulighet til å reservere kontrakter til visse tilfeller i henhold til 

anskaffelses-forskrift § 30-2 og § 30-3. Det gjennomføres da en konkurranse hvor kun de 

bedriftene som oppfyller vilkårene i disse bestemmelser deltar.  Dette er en mulighet 

kommunen har, det er ikke en plikt. 

Svar nr. 3 

Tallet har økt noe igjen i løpet av vinteren. Det er nå 120 unge under 30 år som mottok 

økonomisk sosialhjelp i april.  I tillegg er det pr. april 24 flyktninger i aldersgruppen 18 - 30 år 

som er kommet fra introduksjonsprogrammet over til sosialhjelp. 

Av de 120 er en liten andel i skole, omtrent halvparten i statlig tiltak/deltidsjobb.  Ca. 20 % har 

unntak fra aktivitetsplikten pga. sykdom, rus med mer, 20 % har aktivitetsplikt hvor de ville 

hatt nytte av et kommunalt lavterskeltiltak. I dag er tiltaket samtale med veileder 2-3 ganger i 

uken. Noen få er mellom tiltak, har flyttet eller nylig fått barn. 

«Brannstasjonen» var kurstilbud til gruppen med krav om daglig oppmøte, men ga ikke rom 

for å tilby direkte arbeidsrettede aktiviteter. Det er for krevende å drifte denne typen tiltak fra 

NAV kontoret mht. ressurser, logistikk og aktivitetsmuligheter.  
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Det er derfor ønskelig å kjøpe en tjeneste fra en tiltaksarrangør som har interne og eksterne 

arbeidsarenaer.  Dette vil ivareta kommunens forpliktelser på dette området, og som gir 

ungdommen et meningsfylt og tilpasset tilbud om aktivitet. 

NAV Ringerike disponerer færre tiltaksplasser på statlig side i 2018 enn i 2017. I år vil man 

derfor se at flere unge mellom 18 - 30 år vil ha krav på tilbud om aktivitet i kommunal regi. 

 

Oppsummering  

Med nevnte som utgangspunkt oppfordrer ordføreren både politisk og administrativ ledelse i 

Ringerike kommune til vedvarende fokus på dette viktige arbeidsfeltet.   

 

Kjell B Hansen 

Ordfører 

 

Ordførerens svar i pkt. nr. 1 ble bifalt av et samlet Kommunestyret. 

 

 

 

 

 

 

 

Avstemming: 

Ordførerens svar i pkt. nr. 1 ble bifalt av et samlet Kommunestyret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1332-3  Arkiv: N21 &13  

 

Sak: 46/18 

 

Saksprotokoll - Høring Jernbanesektorens handlingsprogram 2018 - 2029  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. Ringerike kommune forutsetter byggestart med de store entreprisene senest i 2021.  

2. En realisering av fellesprosjektet innebærer svært store statlige investeringer, og 

konsekvenser for mange mennesker. Derfor forutsettes det at usikkerhet og utsettelse 

unngås.  

3. Det forventes bevilgninger slik at grunnerverv og arkeologisk utgraving kan starte i 

2019, og forberedende arbeider tidlig i 2020 (2018) 

4. Buskerud fylkeskommune har allerede gitt tilsagn om å bidra til forskuttering av 

veginvesteringen via bomselskap, under forutsetning av at jernbanen har oppstart 

samtidig.  

5. Oppstartsbevilgning og investerinsgbeslutning forventes vedtatt høsten 2019 i 

Stortinget for å få gjort forberedende arbeider som forutsatt. 

6. Foreliggende saksframlegg og protokoll med vedtak er innspill fra Ringerike kommune 

til handlingsprogrammet 

7. Ringerike kommune ber om at innspillet legges ved fylkeskommunens innspill 

 
 

Behandling i Kommunestyret 03.05.2018: 

 

Knut Arild Melbøe (MDG) fremmet følgende forslag: 

«1. Ut fra et helhetsperspektiv er Ringeriksbanen ett av fire store nasjonale jernbaneprosjekter 

i Jernbanesektorens Handlingsprogram fram til 2029. Byggestart er etter de siste signaler fra 

Jernbanedirektoratet utsatt til 2022. Dette tas til etterretning. 

 

2. En realisering av fellesprosjektet innebærer svært store statlige investeringer, og 

konsekvenser for mange mennesker. Det vil være en styrke å få oversikt over de faktiske 

kostnadene. Fra anslag på 27,5. mrd. i byggekostnader i 2015 ble 32 mrd. nevnt sist i 2017, og 

beløpet forventes å stige. Til tross for prosjektets hurtige planprosess gjør mange avdekte 

kostnadsdrivende utfordringer det trolig vanskelig å fastlegge de totale byggekostnadene innen 

2021. Prosjektet som i utgangspunktet ble anslått med negativ samfunnsnytte på 11,5 mrd., 

trenger derfor mer tid til å avklare de faktiske kostnadene før endelig beslutning om 

igangsettelse tas. 

 

3. Handlingsprogrammets hovedmål og målsettinger legger stor vekt på samfunnssikkerhet, 

naturmangfold og klimagassutslipp. For Ringeriksbanen – om den føres over Sandvika, 

Kroksund og Helgelandsmoen – er det avdekket flomproblematikk over de vernede 

våtmarkssystemet ved Storelva, forurensningsproblematikk ved Kroksund med uavklarte 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

konsekvenser for Steinsfjorden og Tyrifjorden og vanskelig fjell og byggegrunn over store 

deler av planområder. I tillegg kommer stort tap av matjord, riving av mange hus og ikke 

minst tap av naturmangfold og miljøforringelse. Høy tunnelandel og svær omfattende krav til 

massetransport belaster klimaregnskapet. 

 

4. Ut fra punktene over er det nå på høy tid å få utredet Ringeiksbanen Nord der Jevnaker, 

Grua, Harestua og Nittedal vil kunne knyttes til en Intercity-løsning med start i Hønefoss og et 

større antall reisende enn det Sandvikallinjen vil by på. En planprosess vil her med fordel 

kunne knyttes an til veiprosjektet E16 Nymoen – Eggemoen som i disse dager er på høring og 

selvsagt Gjøvikbanens dobbeltspor.  

 

5. Ringerike kommune ber om at innspillet legges ved fylkeskommunens innspill.» 

  

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Melbøes (MDG) forslag, ble 

Rådmannens innstilling vedtatt mot 1 stemme. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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