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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen     

Møtedato: 28.06.2018 Tid: 16:00 – 19:15 

DAGSORDEN:  

16:00 – 16:05 – Opprop og innkalling  

16:05 – 16:35 . Orientering - status områderegulering Hønefoss.  

16:35 – 16:45 – pause  

16:45 – saksliste 

 

Presentasjonene finner du her:  

http://www.ringerike.kommune.no/Lokaldemokrati/Politisk-

styring/Temamoter/ 

 

 

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 FO  

Medlem Hilde Vollmerhaus FO  

Medlem Trine Sandum   

Medlem Ragnhild Lilleeng   

Medlem Mons-Ivar Mjelde FO  

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 FO  

Medlem Tor Stein-Andersen FO  

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 FO  

Medlem Tor Bøhn   

Medlem Richard Baksvær FO  

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  Ståle Skjønhaug 

Varamedlem Eli Johanne Ruud  Hilde Vollmerhaus 

Varamedlem Runhild Vestby  Anne Helene Sandum 

Varamedlem Maria Nancy Amundsen  Mons-Ivar Mjelde 

Varamedlem Ivar Eskestrand  Jan Frantzen 

Varamedlem Viera Rozmara-Frydenlund  Tor Stein-Andersen 

Varamedlem Unni E. Carlsen  Lise Bye Jøntvedt 

Varamedlem Per Askilsrud  Arnfinn J. Holten 

Varamedlem Karoline Kverndalen  Richard Baksvær 

Varamedlem Martin Bakkene  Magnus Herstad 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann, Tore Isaksen. Kommunalsjefene, Gyrid Løvli, Marianne 

Mortensen Trude Bredal Steinmo, Christine Myhre Bråthen, og 

Kommunikasjonssjef, Mats Øieren. 

 

 

Merknader  Orientering – status områderegulering Hønefoss v/Linda Nethus. 

 Orientering - Forvaltningsrevisjon omorganiseringsprosesser                      

v/Torkild Halvorsen, leder forvaltningsrevisjon. 

 Representant Anne Mari Ottesen (SP) fremmet habilitetspørsmål 

rundt sin egen habilitet i behandling av sak 83/18, da hun er rektor 

ved skolen. Anne Mari Ottesen ble enstemmig kjent inhabil i 

behandling av saken jfr. Fvl. § 6. 

 Magnus B. Holthe tok sete under behandling av sak 83/18. 

 Kontrollutvalgets medlemmer Erna Skaugerud (AP) og Dag Haakon 

Henriksen (H) anmodet om å unntas i votering sak 83/18 med 

begrunnelse at saken skal til behandling i Kontrollutvalget. 

o Kommunestyret sluttet seg til. 

 

Behandlede saker Fra og med sak 71/18, delegerte vedtak 3/18, interpellasjoner 15/18 

til og med sak  86/18, referatsak 4/18, interpellasjoner 17/18. 
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Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og 

møtet satt med følgende til saksliste: 

Ordføreren fremmet følgende til saksliste:  

Sak 78/18 trekkes, fordi saken er oversendt til Hovedutvalget (HOV) for behandling og skal 

tilbake til behandling i Kommunestyret. Kommunestyret bifalt dette. 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Magnus Herstad (sett) Kjell B. Hansen Kirsten Orebråten 

 

 

 

Møtesekretær 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

15/18 18/2105   

 Grunngitt spørsmål fra Anders Braaten (SP) - Brakar - busstilbud 

sommeren 2018  

 

 

16/18 18/2023   

 Interpellasjon -  fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) - kunstgressbaner i 

Ringerike  

 

 

3/18 18/2408   

 Delegerte vedtak - Møte i Kommunestyret den 28.06.2018  

 

 

4/18 18/2408   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

28.06.2018  

 

 

71/18 18/251   

 Forvaltningsrevisjonen om omorganiseringsprosesser  

 

 

72/18 18/1371   

 Budsjettøkning Kontrollutvalget  

 

 

73/18 18/251   

 Kontrollutvalget - Protokoll 05/18  

 

 

74/18 18/1857   

 1.Tertialrapport - april 2018  

 

 

75/18 18/2176   

 Finansrapport 1. tertial 2018  

 

 

76/18 18/1680   

 Finansieringsstøtte og kommunal garanti - Snøproduksjon på Ringkollen  
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77/18 17/3542   

 Søknad om støtte til fotballhall Heradsbygda  

 

 

78/18 15/8408   

 10008 - Hov alle omsorgsboliger/ nybygg Orienteringssak 

 

 

79/18 16/2812   

 Ny Arbeidsgiverpolitikk  

 

 

80/18 16/3051   

 Regionalt plansamarbeid i Ringeriksregionen- endret modell  

 

 

81/18 17/4444   

 Kommunal forskrift - ordensreglement for grunnskolene i Ringerike  

 

 

82/18 17/4908   

 Innspill til høring av forslag til grenseendring for Synneren naturreservat 

og verneforslag for økologisk kompensasjon - FRE16  

 

 

83/18 18/1336   

 Steinsfjorden Montessoriskole  

 

 

84/18 18/1984   

 Tilstandsrapport for grunnskolen 2018  

 

 

85/18 18/2294   

 Fritak fra verv Elin Benterud Fleischer 

 

 

17/18 18/2426   

 Grunngitt spørsmål fra Jim Hagen Warp (AP) -  om trafikksikkerheten i 

Nordrehovsgata  

 

 

86/18 16/6379   

 10001 Ullerål skole med idrettshall PB2  
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15/18   

Grunngitt spørsmål fra Anders Braaten (SP) - Brakar - busstilbud sommeren 2018  

 

Vedtak: 

 

 

Svar på begrunnet spørsmål fra henholdsvis Anders Braaten og Jim Hagen Warp. 

 

Emne: Kutt i busstilbudet på Ringerike sommeren 2018 

 

Innledning 

 

Spørsmål fra Braaten 

1. Har kommunen vært involvert i Brakars planer for å redusere rutetilbudet i Ringerike til 

sommeren? 

2. Hva vil dette innebære av merkostnader for kommunen? 

3. Vil ordfører ta et initiativ overfor Brakar for å søke å redusere omfanget av de 

planlagte rutekuttene? 

Spørsmål fra Warp 

 

       4. Hva kan kommunen gjøre for og sikre ett tilbud om sommeren? 

       5.  Er det blitt sendt klage brev til brakar fra kommune om tilbudet i sommer? 

 

Begge peker på kutt i bussruter og redusert tilbud som skal effektueres denne sommeren. 

Ordføreren velger å avgi fellessvar.   

   

Ordførerens svar: 

 

Spørsmålene som fremmes er forelagt Brakar As, som er ansvarlig i Buskerud for busstilbudet 

på lokale og regionale linjer i fylket, samt skoleskyssen og bybusslinjene i Hønefoss.  

 

Et svar fra Brakar i form av en e-postforsendelse og kopi av notat fra Brakar vedrørende 

ruteendringer er vedlagt. 

 

Ringerike kommune har fått en orientering fra Brakar om forslag til endringer av busstilbudet 

sommeren 2018, se vedlagte notat. 

 

Slik ordfører har oppfattet dette så er det ikke innregnet at kommunen skal få noen 

merkostnader. 
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Ordføreren vil føre en dialog med Brakar As om muligheter for at Brakar kan tilby andre 

kollektivtjenester i de aktuelle sommerukene for de aktuelle rutene. Det kan for eksempel være 

aktuelt å prøve ut en form for bestillingstjeneste, slik at de som har behov for et busstilbud kan 

ordinere dette i de tilfeller det ikke foreligger ordinært kollektivtilbud. 

 

 

Ringerike 28. juni 2018 

Kjell B Hansen 

ordfører 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
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16/18   

Interpellasjon -  fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) - kunstgressbaner i Ringerike  

 

Vedtak: 

 

ORDFØRERENS svar på interpellasjon Hilde Marie Steinhovden MDG 

 

Emne: Kunstgressbaner i Ringerike 

 

 

Innledning 

Interpellasjonen er levert i samsvar med reglement for Kommunestyret i Ringerike.  Ordfører 

gir sitt svar i Kommunestyrets møte 28. juni 2018, se sak 16/18.     

 

Interpellanten stiller følgende spørsmål: 

1. Hvor mange av Ringerikes kunstgressbaner har fyllmasse bestående av oppmalte 

bildekk? 

2. Er det iverksatt effektiv beskyttelse mot avrenning av granulater til vassdrag og 

spredning til omgivelsene? 

 

Interpellantens forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret ber administrasjonen snarest legge fram en plan for oppfølging av 

Stortingets vedtak om oppsamlingsutstyr og andre tiltak for å forhindre avrenning av 

granulater til vann, slik at dette er installert innen 01.01.2019. 

2. Planen skal også inneholde tiltak for å hindre spredning til omgivelsen rundt banene.  

3. Kommunestyret ber administrasjonen påse at granulater av gamle bildekk ikke brukes 

som innfyll ved etablering av nye, eller ved renovering av gamle kunstgressbaner.  

 

 

Ordførerens svar 

 Ordfører vil peke på at miljø utfordringene som følge av gummigranulat er vell 

 dokumenterte og kjente.   Det er prisverdig av MDG å sette fokus på denne 

 problematikken. Kommunen bør så langt mulig bidra til å eliminere bruk av 

 gummigranulat generelt og spesielt ved idrettsanlegg som fotball arena o.l.. Ordfører 

 vil henvise at tilsvarende spørsmål ble fremsatt i Buskerud fylkesting den 08.06.16, 

 protokoll fra dette møtet og fylkesordførerens svar følger vedlagt.  

 

 Så til de konkrete spørsmål som stilles: 

 

   Svar 1  

Ringerike kommune drifter 1 stk. kunstgressbane (AKA Arena) hvor det brukes 

 gummigranulat, sannsynligvis fra bilgummi. Det er sendt forespørsel til leverandøren 

 for å få bekreftet dette.  De øvrige kunstgressbaner driftes av lokale idrettslag. Disse 

 bruker sannsynligvis også gummigranulat fra bilgummi.  Ved nyetablering av 

 kunstgressbaner vil regelverket, evt. fornyet regelverk, følges.  
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Svar 2 

Ja, på AKA Arena brøytes det og snøen som tas av bane blir lagret på en egnet plass. 

Etterpå blir eventuelt gummigranulat feid opp og deponert på en forsvarlig måte.  

 

 Note; Norges fotballforbund opplyser at de fleste baner bruker gummigranulat fra 

 bildekk. 

 

 Når det gjelder interpellantens forslag anmoder ordføreren kommunestyret om å 

 oversende dette til administrasjonen.   I det ordførerens mener intensjonen i forslaget 

 er gode og miljøriktige.  Imidlertid vil ordføreren at administrasjonen gjennomgår 

 status og fremlegger egen sak om konkrete tiltak i samsvar med nevnte intensjon.  Det 

 legges da til grunn fra ordføreren sin side at egen sak fremlegges i 2018. Siden      

Ringerike kommune allerede både har en praksis på håndtering  av granulat og en strategi 

som tilsier utfasing mener ordfører det ikke er grunn til å  definere denne saken som hastesak.  

Ordfører vil anmode kommunestyret i Ringerike om å slutte seg til foreliggende svar og 

samtidig ber rådmannen om å fremme egen sak høsten 2018. 

 

Ringerike 28.0618 

 

Kjell B Hansen 

Ordfører 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

 

 

 



  

Side 10 av 32 

 

3/18   

Delegerte vedtak - Møte i Kommunestyret den 28.06.2018  

 

Vedtak: 

 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming:  

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 
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4/18   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 28.06.2018  

 

Vedtak: 

 

Referatsaker tas til orientering. 

 

REFERATSAKER 

 
 

 

Behandling: 

 

Avstemming:  

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 
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71/18   

Forvaltningsrevisjonen om omorganiseringsprosesser  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar saken til orientering 

 

2. Kommunestyret forutsetter at viktige omorganiseringsprosesser blir evaluert.  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar saken til orientering 

 

2. Kommunestyret forutsetter at viktige omorganiseringsprosesser blir evaluert.  
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72/18   

Budsjettøkning Kontrollutvalget  

 

Vedtak: 

 

 

Kommunestyret øker budsjett 2018 til Kontrollutvalget innen tilsyn og kontroll med kr. 

140 000. Inndekning foretas i 1. tertialrapport 2018.  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret øker budsjett 2018 til Kontrollutvalget innen tilsyn og kontroll med kr. 

140 000. Inndekning foretas i 1. tertialrapport 2018.  
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73/18   

Kontrollutvalget - Protokoll 05/18  

 

Vedtak: 

 

 

 Kontrollutvalgets protokoll nr. 05/18 tas til orientering.  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Kontrollutvalgets protokoll nr 05/18 tas til orientering.  
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74/18   

1.Tertialrapport - april 2018  

 

Vedtak: 

 

1. 1.tertialrapport – april 2018, tas til orientering 

 

2. Følgende budsjettendringer foretas i driftsbudsjettet 2018: 

 

a) Kostnader til representasjon for ordfører, tas fra formannskapets disposisjonkonto. 

 

b) Timesatsen til støttekontakter er økt fra 123 kr til 147,95 kr. Antall timer per 

måned er ca 2640. Dekkes fra avsetning til lønnsvekst kr 791 000. Korrigering: 
149000.711003.120 kr 791 000 (kredit) 

105008.450403.234 kr 693 000 

109900.450403.234 kr   98 000 

 

c) Lønnsmidler til innkjøpsrådgiver flyttes fra 500020 til 200104 kr 760 000 

101000.500020.222 kr 605 000 (kredit) 

109000.500020.222 kr   60 000 (kredit) 

109900.500020.222 kr   95 000 (kredit) 

101000.200104.120 kr 605 000  

109000.200104.120 kr   60 000 

109900.200104.120 kr   95 000 

 

3. Følgende budsjettendringer forestas i investeringsbudsjettet 2018: 

 
a) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0040 Oppgradering skoler til prosjekt 10026 

Oppgradering Veienmarka ungdomsskole for inndekning av merforbruk 2017: 

023000.657000.222.10026 debet kr 287 593 

023000.656000.222.0040 kredit kr 287 593 

 

b) Merforbruk Sokna skole skyldes at driftsutgifter (montering/demontering av paviljonger) er 

ført på investeringsprosjektet. Aktiverte driftsutgifter nedskrives ved årsslutt. 

Finansieringen av merforbruket foreslås dekket fra prosjekt 0040 Oppgradering skoler slik: 

023000.657000.222.10003 debet kr 1 213 549 

023000.656000.222.0040 kredit kr 1 213 549 

 

c) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg til prosjekt 10016 

Austjord dagsenter for inndekning av merforbruk 2017: 

023000.657000.253.10016 debet kr 161 006 

023000.656000.253.0080 kredit kr 161 006 

 

d) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg til prosjekt 10021 

Hjelpemiddellager for inndekning av merforbruk 2017 og finansiering av nye dører i 2018: 

 

023000.657000.261.10021 debet kr 579 694 

023000.656000.261.0080 kredit kr 579 694 
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e) Investeringstilskudd gitt til Ringerike kirkelige fellesråd til sprinkleranlegg og brannvarsling 

i Tyristrand kirke (vedtatt i KS-sak 39/18) finansieres ved bruk av lån: 

047000.610000.390.0141 debet kr 1 960 000 (Ringerike kirkelige fellesråd) 

091000.690000.870.0001 kredit kr 1 960 000 (bruk av lån) 

 

f) Samlede netto overskridelser på øvrige ferdigstilte prosjekter (F) og nedjusterte prognoser 

på løpende prosjekter (L) ses under ett mht. finansiering. Budsjettert bruk av lån i 2018 og 

mva. kompensasjon reduseres med 166 530 146 millioner kroner som følge av dette: 

091000.690000.870.0001 debet kr 142 500 000 (redusert bruk av lån) 

072910.690001.841.0001 debet kr 24 030 146 (redusert mva. kompensasjon investeringer) 

023000.657000.360.10020 debet kr 678 323 (Røsholmstranda rehabilitering) (F) 

077000.657000.332.14000 debet kr 2 427 305 (samferdsel – kostnadsdelingsprosjekt) (F) 

023000.651000.353.15022 debet kr 2 627 923 (Byporten rundkjøring VA-anlegg) (F) 

023000.651000.353.15023 debet kr 764 807 (Hønengata 18-20 VA-løsning) (F) 

023000.651000.340.15005 debet kr 1 297 753 (Sokna vannverk) (F) 

023000.651000.353.15033 debet kr 2 787 886 (HSN campus brannvann VA) (F) 

023000.657000.265.10006 kredit kr 55 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter) (L) 

023000.657000.265.10007 kredit kr 10 200 000 (Hov vest omsorgsboliger) (L) 

023000.657000.265.10008 kredit kr 10 200 000 (Hov øst omsorgsboliger) (L) 

023000.657000.241.10015 kredit kr 45 700 000 (Ny legevakt) (L) 

023000.651000.340.15006 kredit kr 22 800 000 (Ringerike vannverk) (L) 

023000.651000.353.15007 kredit kr 1 372 324 (nytt SD-system vann og avløp) (F) 

023000.651000.353.15012 kredit kr 1 241 819 (sanering Nymoen – Hen) (F) 

023000.651000.350.15013 kredit kr 30 600 000 (Monserud renseanlegg) (L) 

 

g) Kommunestyret vedtar følgende endringer i kostnadsrammene: 

Overføringsledninger Åsa – Monserud: Økning med 14 mill. til 68 mill. 

Monserud renseanlegg: Reduksjon med 32,2 mill til 318 mill. 

Sanering Nes i Ådal etappe 2: Reduksjon med 2,5 mill. til 13 mill. 

 

Pkt. 4 strykes også, Rådmannen anmodes om å komme tilbake med egen sak. 

 

Rådmannens pkt. 5 avvises og Rådmannen anmodes om å komme tilbake med egen sak. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Kirsten Orebråten (AP) fremmet p.v.a H, V, KrF, AP og Uavh. følgende forslag:  

«Pkt. 4 strykes også, Rådmannen anmodes om å komme tilbake med egen sak.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis Avstemming: Formannskapets innstilling, pkt. 1-3 ble enstemmig vedtatt. 

Orebråtens (AP) forslag p.v.a. H, V, Krf, AP og Uavh. ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 1.tertialrapport – april 2018, tas til orientering 
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2. Følgende budsjettendringer foretas i driftsbudsjettet 2018: 

 

a) Kostnader til representasjon for ordfører, tas fra formannskapets disposisjonkonto. 

 

b) Timesatsen til støttekontakter er økt fra 123 kr til 147,95 kr. Antall timer per 

måned er ca 2640. Dekkes fra avsetning til lønnsvekst kr 791 000. Korrigering: 
149000.711003.120 kr 791 000 (kredit) 

105008.450403.234 kr 693 000 

109900.450403.234 kr   98 000 

 

c) Lønnsmidler til innkjøpsrådgiver flyttes fra 500020 til 200104 kr 760 000 

101000.500020.222 kr 605 000 (kredit) 

109000.500020.222 kr   60 000 (kredit) 

109900.500020.222 kr   95 000 (kredit) 

101000.200104.120 kr 605 000  

109000.200104.120 kr   60 000 

109900.200104.120 kr   95 000 

 

3. Følgende budsjettendringer forestas i investeringsbudsjettet 2018: 

 
a) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0040 Oppgradering skoler til prosjekt 10026 

Oppgradering Veienmarka ungdomsskole for inndekning av merforbruk 2017: 

023000.657000.222.10026 debet kr 287 593 

023000.656000.222.0040 kredit kr 287 593 

 

b) Merforbruk Sokna skole skyldes at driftsutgifter (montering/demontering av paviljonger) er 

ført på investeringsprosjektet. Aktiverte driftsutgifter nedskrives ved årsslutt. 

Finansieringen av merforbruket foreslås dekket fra prosjekt 0040 Oppgradering skoler slik: 

023000.657000.222.10003 debet kr 1 213 549 

023000.656000.222.0040 kredit kr 1 213 549 

 

c) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg til prosjekt 10016 

Austjord dagsenter for inndekning av merforbruk 2017: 

023000.657000.253.10016 debet kr 161 006 

023000.656000.253.0080 kredit kr 161 006 

 

d) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg til prosjekt 10021 

Hjelpemiddellager for inndekning av merforbruk 2017 og finansiering av nye dører i 2018: 

023000.657000.261.10021 debet kr 579 694 

023000.656000.261.0080 kredit kr 579 694 

 

e) Investeringstilskudd gitt til Ringerike kirkelige fellesråd til sprinkleranlegg og brannvarsling 

i Tyristrand kirke (vedtatt i KS-sak 39/18) finansieres ved bruk av lån: 

047000.610000.390.0141 debet kr 1 960 000 (Ringerike kirkelige fellesråd) 

091000.690000.870.0001 kredit kr 1 960 000 (bruk av lån) 

 

f) Samlede netto overskridelser på øvrige ferdigstilte prosjekter (F) og nedjusterte prognoser 

på løpende prosjekter (L) ses under ett mht. finansiering. Budsjettert bruk av lån i 2018 og 

mva. kompensasjon reduseres med 166 530 146 millioner kroner som følge av dette: 

091000.690000.870.0001 debet kr 142 500 000 (redusert bruk av lån) 
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072910.690001.841.0001 debet kr 24 030 146 (redusert mva. kompensasjon investeringer) 

023000.657000.360.10020 debet kr 678 323 (Røsholmstranda rehabilitering) (F) 

077000.657000.332.14000 debet kr 2 427 305 (samferdsel – kostnadsdelingsprosjekt) (F) 

023000.651000.353.15022 debet kr 2 627 923 (Byporten rundkjøring VA-anlegg) (F) 

023000.651000.353.15023 debet kr 764 807 (Hønengata 18-20 VA-løsning) (F) 

023000.651000.340.15005 debet kr 1 297 753 (Sokna vannverk) (F) 

023000.651000.353.15033 debet kr 2 787 886 (HSN campus brannvann VA) (F) 

023000.657000.265.10006 kredit kr 55 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter) (L) 

023000.657000.265.10007 kredit kr 10 200 000 (Hov vest omsorgsboliger) (L) 

023000.657000.265.10008 kredit kr 10 200 000 (Hov øst omsorgsboliger) (L) 

023000.657000.241.10015 kredit kr 45 700 000 (Ny legevakt) (L) 

023000.651000.340.15006 kredit kr 22 800 000 (Ringerike vannverk) (L) 

023000.651000.353.15007 kredit kr 1 372 324 (nytt SD-system vann og avløp) (F) 

023000.651000.353.15012 kredit kr 1 241 819 (sanering Nymoen – Hen) (F) 

023000.651000.350.15013 kredit kr 30 600 000 (Monserud renseanlegg) (L) 

 

g) Kommunestyret vedtar følgende endringer i kostnadsrammene: 

Overføringsledninger Åsa – Monserud: Økning med 14 mill. til 68 mill. 

Monserud renseanlegg: Reduksjon med 32,2 mill til 318 mill. 

Sanering Nes i Ådal etappe 2: Reduksjon med 2,5 mill. til 13 mill. 

 

4. Vedtak i sak 6/13 i kommunestyret i punkt 3: «Administrative merkostnader i størrelsesorden 

0,7 % av samarbeidstiltakets lønnskostnader samt andel av faktiske kostnader til 

bygg/lokaliteter innarbeides i framtidige samarbeidsavtaler og ved revisjon/evaluering av 

eksisterende avtaler» oppheves og erstattes med: 

 «Til dekning av overheadkostnader benyttes ett påslag på 50% av totale 

årslønnskostnader. Dette påsalget dekker sosiale kostnader, husleie, kompetanseheving 

og andre kostnader per ansatt som pc, mobil og lisenskostnader i forbindelse med bruk 

av disse og brukes ved inngåelse av framtidige samarbeidsavtaler og ved 

revisjon/evaluering av eksisterende avtaler». 

 

5. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå ny leieavtale for leie av 6 888 m2 

BTA i Storgaten 11-13 for 10 år til en årlig leie på kr 6 660 696,- som vil si kr 967,- pr 

m2 BTA. 
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75/18   

Finansrapport 1. tertial 2018  

 

Vedtak: 

 

Finansrapport 1. tertial 2018 tas til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Finansrapport 1. tertial 2018 tas til orientering. 
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76/18   

Finansieringsstøtte og kommunal garanti - Snøproduksjon på Ringkollen  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet ber idrettsrådet sette opp en prioriteringsliste knyttet til nye idrettsanlegg.  

Investeringer i nye idrettsanlegg blir behandlet i forbindelse med budsjett 2019 og 

handlingsplan 20-23. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ole Johan Andersen (FrP) fremmet Rådmannens forslag:  

«1. Skiforeningen innvilges kr 3 000 000 for å etablere et nytt snøproduksjonsanlegg på 

Ringkollen. Støtten finansieres av Ringerike kommunes fondsmidler.  

 

2. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til kr 2 800 000 som 

Skiforeningen tar opp til bygging av snøproduksjonsanlegg.  

Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt kr 2 800 000 med tillegg av 10 % av til 

enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. 

Garantiansvaret opphører når spillemidlene utbetales». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag fremmet av Andersen (FrP) og 

Formannskapets innstilling ble Formannskapets innstilling vedtatt mot 5 stemmer. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Skiforeningen innvilges kr 3 000 000 for å etablere et nytt snøproduksjonsanlegg på 

Ringkollen. Støtten finansieres av Ringerike kommunes fondsmidler. 

2. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til kr 2 800 000 som 

Skiforeningen tar opp til bygging av snøproduksjonsanlegg. 

Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt kr 2 800 000 med tillegg av 10 % av 

til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger. Garantiansvaret opphører når spillemidlene utbetales. 
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77/18   

Søknad om støtte til fotballhall Heradsbygda  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet ber idrettsrådet sette opp en prioriteringsliste knyttet til nye idrettsanlegg.  

Investeringer i nye idrettsanlegg blir behandlet i forbindelse med budsjett 2019 og 

handlingsplan 20-23. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Hans-Petter Aasen (SP) fremmet Rådmannens forslag: 

«1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til kr 6 000 000 som 

Heradsbygda idrettslag tar opp til bygging av fotballhall.  

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt kr 6 000 000 med tillegg av 10 % av til 

enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. 

Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (kr 6 000 000 + 10%).  

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med 

tillegg av inntil 2 år.  

4. Heradsbygda idrettslag innvilges kr 3 500 000 i tilskudd i 2018. Inndekning av tilskuddet 

foretas i 1. tertial 2018». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag fremmet av Aasen (SP) og 

Formannskapets innstilling ble Formannskapets innstilling vedtatt mot 13 stemmer. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til kr 6 000 000 som 

Heradsbygda idrettslag tar opp til bygging av fotballhall. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt kr 6 000 000 med tillegg av 10 % av 

til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (kr 6 000 000 

+ 10%). 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år 

med tillegg av inntil 2 år. 

4. Heradsbygda idrettslag innvilges kr 3 500 000 i tilskudd i 2018. Inndekning av 

tilskuddet foretas i 1. tertial 2018. 
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10008 - Hov alle omsorgsboliger/ nybygg Orienteringssak 

 

Vedtak: 

 

Saken oversendes Hovedutvalget (HOV) for videre behandling.  

Hovedutvalget (HOV) sender sin innstilling rett til Kommunestyret. 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører fremmet følgende forslag: 

«Saken oversendes Hovedutvalget (HOV) for videre behandling.  

Hovedutvalget (HOV) sender sin innstilling rett til Kommunestyret». 

 

Avstemming: 

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

De framlagte konseptbeskrivelser og økonomiske opplysninger i forhold til etablering av «Hov 

Øst» tas til orientering. 
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79/18   

Ny Arbeidsgiverpolitikk  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar ny arbeidsgiverpolitikk for Ringerike kommune. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar ny arbeidsgiverpolitikk for Ringerike kommune. 
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Regionalt plansamarbeid i Ringeriksregionen- endret modell  

 

Vedtak: 

 
1. 
Kommunestyret godkjenner revidert modell for felles plansamarbeid for Ringeriksregionen som 
beskrevet i saken. 
 
2. 
Rådmannen får myndighet til å utarbeide forpliktende samarbeidsavtale for plansamarbeidet basert 
på denne saken. 
 
3. 

Avtalen legges frem for Formannskapet for godkjennelse. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. 
Kommunestyret godkjenner revidert modell for felles plansamarbeid for Ringeriksregionen som 
beskrevet i saken. 
 
2. 
Rådmannen får myndighet til å utarbeide forpliktende samarbeidsavtale for plansamarbeidet basert 
på denne saken. 
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Kommunal forskrift - ordensreglement for grunnskolene i Ringerike  

 

Vedtak: 

 

Kommunal forskrift - ordensreglement for grunnskolene i Ringerike vedtas. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunal forskrift - ordensreglement for grunnskolene i Ringerike vedtas. 
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82/18   

Innspill til høring av forslag til grenseendring for Synneren naturreservat og 

verneforslag for økologisk kompensasjon - FRE16  

 

Vedtak: 

 

1. Saksfremlegget med protokoll sendes til Fylkesmannen i Buskerud som høringssvar fra 

Ringerike kommune.  

2. Kommunestyret tar forslag til grenseendring for Synneren naturreservat og verneforslag 

for økologisk kompensasjon Ringeriksbanen og E16 til orientering. 

3. Verneplanen må ikke komme i konflikt med fremtidig sykkelvei langs Busundveien. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Saksfremlegget med protokoll sendes til Fylkesmannen i Buskerud som høringssvar fra 

Ringerike kommune.  

2. Kommunestyret tar forslag til grenseendring for Synneren naturreservat og verneforslag 

for økologisk kompensasjon Ringeriksbanen og E16 til orientering. 

3. Verneplanen må ikke komme i konflikt med fremtidig sykkelvei langs Busundveien. 
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Steinsfjorden Montessoriskole  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune tilråder at Steinsfjorden Montessoriskole SA får utvide virksomheten med 

ungdomstrinn Ringerike kommune mener en slik utvidelse ikke vil påvirke skolestrukturen i 

Ringerike kommune. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Representant Anne Mari Ottesen (SP) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i 

behandling av sak 83/18, da hun er rektor ved skolen. Anne Mari Ottesen ble enstemmig kjent 

inhabil i behandling av saken. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune fraråder at Steinsfjorden Montessoriskole SA får utvide virksomheten 

med ungdomstrinn. 
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84/18   

Tilstandsrapport for grunnskolen 2018  

 

Vedtak: 

 

1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning  

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende forslag: 

1. «Hovedutvalget for Oppvekst og Kultur (HOK) anbefaler, med bakgrunn i den fremlagte 

tilstandsrapporten for 2018, at administrasjonen v/rådmannen ikke innarbeider 

effektiviseringskrav for sektoren Oppvekst ved utarbeidelse av budsjettet for 2019.  

 

2. Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning.»  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling og Sjøbergs (SV) forslag, ble 

Formannskapets innstilling vedtatt mot 8 stemmer. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning.  
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Fritak fra verv Elin Benterud Fleischer 

 

Vedtak: 

 

 

Elin Benterud Fleischer fritas fra sine verv ut valgperioden med virkning fra 1.august 2018 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Elin Benterud Fleischer fritas fra sine verv ut valgperioden med virkning fra 1.august 2018 
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Grunngitt spørsmål fra Jim Hagen Warp (AP) -  om trafikksikkerheten i 

Nordrehovsgata. 

 

Vedtak: 

 

Ordføreres svar på grunngitt spørsmål om trafikksikkerheten fra Jim Hagen Warp 

Emne: trafikksikkerhet i Norderhovsgata, se KS sak 17/18   

Innledning 

Jim Hagen Warp stiller følgende spørsmål: 

1) Er det noe mulighet for og sette opp skilt for fotgjenger og kan dette muligens hjelpe? 

2) Er det noe statistikk om kollisjoner eller påkjørsler etter gågaten ble fjernet? 

Ordførerens svar 
Spørsmålene som fremmes er forelagt Statens vegvesen Region sør som igjen har forespurt 

trafikkoordinator i Politiet om registrering av ulykker. 

 

1) Alle fotgjengerfeltene i krysset Kong Ringsgt./Norderhovsgt. er merket opp.  

Inne i byen pleier ikke Statens vegvesen å sette opp fotgjengerskilter, da ville byen bli fylt opp 

med skilter.  Gaten er skiltet 30km/t. Hvis det kjøres for fort i gaten og bilister ikke tar hensyn 

til fotgjengerfelter, så er dette en sak for politiet. 

 

2) Statens vegvesen er ikke kjent med ulykker i Norderhovsgt.   Representanten for Statens 

vegvesen hadde muntlig kontakt med trafikkoordinator i Politiet som heller ikke var kjent med 

at det var registrert små kollisjoner, ulykker eller nestenulykker i Norderhovsgata.  

For ordens skyld: Generelt ønsket Statens vegvesen å informere om at Svv engasjerte 

Norconsult til å se på trafikkforholdene i Norderhovsgt. Norconsult utarbeidet en rapport om 

trafikkforholdene i Norderhovsgt. Statens vegvesen anbefalte tiltak etter denne rapporten.  

Rapporten fra Norconsult ble politisk behandlet i Hovedutvalget for samferdsel i BFk 

15.06.2017. Hovedutvalget gjorde vedtak om en annen løsning enn det rapporten anbefalte. 

Vedtaket fra Hovedutvalget for samferdsel ble gjennomført høsten / vinter 2017. 

Ordfører mener det nevnte trekker i retning av at løsningen i Norderhovsgaten bidrar til god 

trafikksikkerhet. 

 

Ringerike kommune 28. juni 2018 

Kjell Hansen 

ordfører 

 

 

Behandling: 

 

 

Forslag til vedtak: 
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10001 Ullerål skole med idrettshall PB2  

 

Vedtak: 

 

Ny Ullerål barneskole vedtas bygget innenfor et budsjett på 341 Mill Nok inkl. mva. slik som 

vedlagte forprosjekt viser. Dette inkluderer riving av eksisterende skole med unntak av 

«2013»-bygget og inkluderer skolevei/infrastruktur. 

 

Protokolltilførsel fremført Hans-Petter Aasen p.v.a SP, Nanna Kristoffersen, SOL, Axel 

Sjøberg p.v.a SV og Knut Arild Melbøe, MDG: 

Vi anmoder Kontrollutvalget om å vurdere om alle relevante økonomiopplysninger forelå ved 

behandling av sak om bygging av ny Ullerål skole. Vurderingen bør undersøke om 

kommunestyret, når det foretok strategivalg av rivning eller rehabilitering av deler av 

bygningsmassen fikk kunnskap om oppussede bygningers restverdi, og i hvilken betydning 

dette kunne fått for beregninger. Det vises for øvrig til artikkel publisert på ringblad.no 

19.06.18 hvor opplysningene fremkommer. 
 

 

 

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets medlemmer Erna Skaugerud (AP) og Dag Haakon Henriksen (H) anmodet 

om å unntas i votering sak 83/18 med begrunnelse at saken skal til behandling i 

Kontrollutvalget. 

Kommunestyret sluttet seg til. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 8 stemmer. 

Aasens (Sp) anmodning om protokolltilførsel ble bifalt av Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ny Ullerål barneskole vedtas bygget innenfor et budsjett på 341 Mill Nok inkl. mva. slik som 

vedlagte forprosjekt viser. Dette inkluderer riving av eksisterende skole med unntak av 

«2013»-bygget.  

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2105-3  Arkiv: N02  

 

Sak: 15/18 

 

Saksprotokoll - Grunngitt spørsmål fra Anders Braaten (SP) - Brakar - busstilbud 

sommeren 2018  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

Svar på begrunnet spørsmål fra henholdsvis Anders Braaten og Jim Hagen Warp. 

 

Emne: Kutt i busstilbudet på Ringerike sommeren 2018 

 

Innledning 

 

Spørsmål fra Braaten 

1. Har kommunen vært involvert i Brakars planer for å redusere rutetilbudet i Ringerike 

til sommeren? 

2. Hva vil dette innebære av merkostnader for kommunen? 

3. Vil ordfører ta et initiativ overfor Brakar for å søke å redusere omfanget av de 

planlagte rutekuttene? 

Spørsmål fra Warp 

 

       4. Hva kan kommunen gjøre for og sikre ett tilbud om sommeren? 

       5.  Er det blitt sendt klage brev til brakar fra kommune om tilbudet i sommer? 

 

Begge peker på kutt i bussruter og redusert tilbud som skal effektueres denne sommeren. 

Ordføreren velger å avgi fellessvar.   

   

Ordførerens svar: 

 

Spørsmålene som fremmes er forelagt Brakar As, som er ansvarlig i Buskerud for busstilbudet 

på lokale og regionale linjer i fylket, samt skoleskyssen og bybusslinjene i Hønefoss.  

 

Et svar fra Brakar i form av en e-postforsendelse og kopi av notat fra Brakar vedrørende 

ruteendringer er vedlagt. 

 

Ringerike kommune har fått en orientering fra Brakar om forslag til endringer av busstilbudet 

sommeren 2018, se vedlagte notat. 

 

Slik ordfører har oppfattet dette så er det ikke innregnet at kommunen skal få noen 

merkostnader. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Ordføreren vil føre en dialog med Brakar As om muligheter for at Brakar kan tilby andre 

kollektivtjenester i de aktuelle sommerukene for de aktuelle rutene. Det kan for eksempel være 

aktuelt å prøve ut en form for bestillingstjeneste, slik at de som har behov for et busstilbud kan 

ordinere dette i de tilfeller det ikke foreligger ordinært kollektivtilbud. 

 

 

Ringerike 28. juni 2018 

Kjell B Hansen 

ordfører 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 28.06.2018: 

 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2023-4  Arkiv: D11  

 

Sak: 16/18 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon -  fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) - kunstgressbaner 

i Ringerike  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
ORDFØRERENS svar på interpellasjon Hilde Marie Steinhovden MDG 

 

Emne: Kunstgressbaner i Ringerike 

 

 

Innledning 

Interpellasjonen er levert i samsvar med reglement for Kommunestyret i Ringerike.  Ordfører 

gir sitt svar i Kommunestyrets møte 28. juni 2018, se sak 16/18.     

 

Interpellanten stiller følgende spørsmål: 

1. Hvor mange av Ringerikes kunstgressbaner har fyllmasse bestående av oppmalte 

bildekk? 

2. Er det iverksatt effektiv beskyttelse mot avrenning av granulater til vassdrag og 

spredning til omgivelsene? 

 

Interpellantens forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret ber administrasjonen snarest legge fram en plan for oppfølging av 

Stortingets vedtak om oppsamlingsutstyr og andre tiltak for å forhindre avrenning av 

granulater til vann, slik at dette er installert innen 01.01.2019. 

2. Planen skal også inneholde tiltak for å hindre spredning til omgivelsen rundt banene.  

3. Kommunestyret ber administrasjonen påse at granulater av gamle bildekk ikke brukes 

som innfyll ved etablering av nye, eller ved renovering av gamle kunstgressbaner.  

 

 

Ordførerens svar 

 Ordfører vil peke på at miljø utfordringene som følge av gummigranulat er vell 

 dokumenterte og kjente.   Det er prisverdig av MDG å sette fokus på denne 

 problematikken. Kommunen bør så langt mulig bidra til å eliminere bruk av 

 gummigranulat generelt og spesielt ved idrettsanlegg som fotball arena o.l.. Ordfører 

 vil henvise at tilsvarende spørsmål ble fremsatt i Buskerud fylkesting den 08.06.16, 

 protokoll fra dette møtet og fylkesordførerens svar følger vedlagt.  

 

 Så til de konkrete spørsmål som stilles: 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

   Svar 1  

Ringerike kommune drifter 1 stk. kunstgressbane (AKA Arena) hvor det brukes 

 gummigranulat, sannsynligvis fra bilgummi. Det er sendt forespørsel til leverandøren 

 for å få bekreftet dette.  De øvrige kunstgressbaner driftes av lokale idrettslag. Disse 

 bruker sannsynligvis også gummigranulat fra bilgummi.  Ved nyetablering av 

 kunstgressbaner vil regelverket, evt. fornyet regelverk, følges.  

 

Svar 2 

Ja, på AKA Arena brøytes det og snøen som tas av bane blir lagret på en egnet plass. 

Etterpå blir eventuelt gummigranulat feid opp og deponert på en forsvarlig måte.  

 

 Note; Norges fotballforbund opplyser at de fleste baner bruker gummigranulat fra 

 bildekk. 

 

 Når det gjelder interpellantens forslag anmoder ordføreren kommunestyret om å 

 oversende dette til administrasjonen.   I det ordførerens mener intensjonen i forslaget 

 er gode og miljøriktige.  Imidlertid vil ordføreren at administrasjonen gjennomgår 

 status og fremlegger egen sak om konkrete tiltak i samsvar med nevnte intensjon.  Det 

 legges da til grunn fra ordføreren sin side at egen sak fremlegges i 2018. Siden      

Ringerike kommune allerede både har en praksis på håndtering  av granulat og en strategi 

som tilsier utfasing mener ordfører det ikke er grunn til å  definere denne saken som 

hastesak.  

Ordfører vil anmode kommunestyret i Ringerike om å slutte seg til foreliggende svar og 

samtidig ber rådmannen om å fremme egen sak høsten 2018. 

 

Ringerike 28.0618 

 

Kjell B Hansen 

Ordfører 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 28.06.2018: 

 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2408-7  Arkiv: 033  

 

Sak: 3/18 

 

Saksprotokoll - Delegerte vedtak - Møte i Kommunestyret den 28.06.2018  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
 
 

Behandling i Kommunestyret 28.06.2018: 

 

Avstemming:  

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2294-3  Arkiv: 465  

 

Sak: 85/18 

 

Saksprotokoll - Fritak fra verv Elin Benterud Fleischer 

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

Elin Benterud Fleischer fritas fra sine verv ut valgperioden med virkning fra 1.august 2018 

 
 

Behandling i Kommunestyret 28.06.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2426-3  Arkiv: Q80  

 

Sak: 17/18 

 

Saksprotokoll - Grunngitt spørsmål fra JIm Hagen Warp (AP)-  om trafikksikkerheten i 

Nordrehovsgata  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordføreres svar på grunngitt spørsmål om trafikksikkerheten fra Jim Hagen Warp 

Emne: trafikksikkerhet i Norderhovsgata, se KS sak 17/18   

Innledning 

Jim Hagen Warp stiller følgende spørsmål: 

1) Er det noe mulighet for og sette opp skilt for fotgjenger og kan dette muligens hjelpe? 

2) Er det noe statistikk om kollisjoner eller påkjørsler etter gågaten ble fjernet? 

Ordførerens svar 
Spørsmålene som fremmes er forelagt Statens vegvesen Region sør som igjen har forespurt 

trafikkoordinator i Politiet om registrering av ulykker. 

 

1) Alle fotgjengerfeltene i krysset Kong Ringsgt./Norderhovsgt. er merket opp.  

Inne i byen pleier ikke Statens vegvesen å sette opp fotgjengerskilter, da ville byen bli fylt opp 

med skilter.  Gaten er skiltet 30km/t. Hvis det kjøres for fort i gaten og bilister ikke tar hensyn 

til fotgjengerfelter, så er dette en sak for politiet. 

 

2) Statens vegvesen er ikke kjent med ulykker i Norderhovsgt.   Representanten for Statens 

vegvesen hadde muntlig kontakt med trafikkoordinator i Politiet som heller ikke var kjent med 

at det var registrert små kollisjoner, ulykker eller nestenulykker i Norderhovsgata.  

For ordens skyld: Generelt ønsket Statens vegvesen å informere om at Svv engasjerte 

Norconsult til å se på trafikkforholdene i Norderhovsgt. Norconsult utarbeidet en rapport om 

trafikkforholdene i Norderhovsgt. Statens vegvesen anbefalte tiltak etter denne rapporten.  

Rapporten fra Norconsult ble politisk behandlet i Hovedutvalget for samferdsel i BFk 

15.06.2017. Hovedutvalget gjorde vedtak om en annen løsning enn det rapporten anbefalte. 

Vedtaket fra Hovedutvalget for samferdsel ble gjennomført høsten / vinter 2017. 

Ordfører mener det nevnte trekker i retning av at løsningen i Norderhovsgaten bidrar til god 

trafikksikkerhet. 

 

Ringerike kommune 28. juni 2018 

Kjell Hansen 

ordfører 

 
 

Behandling i Kommunestyret 28.06.2018: 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 



Tom side
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