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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen     

Møtedato: 06.09.2018 Tid: 12:00 – 19:30 

Dagsorden:  

Ringerike kultursenter/Bysalen Amfi.  

12:00 – 12:05 Opprop.  

12:05 – 15:30 Tema: Transportsystem og grønn 

mobilitet  
1. Orienteringer:  

 Innledning fra assisterende rådmann  

 Trafikkutredninger  

 Sykkel- og parkeringsstrategi  

 

Pause m/enkel bevertning  
2. Planverksted  
 

Ringerike Rådhus  

15:30 – 17:00 Middag/Pause  

17:00 – 17:10 Opprop og møteinnkalling.  

17:10 Saksliste 

 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall   Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen FO  

Medlem Anne Helene Sandum   

Medlem Arnfinn Baksvær   

Medlem Kirsten Orebråten FO  

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Stein-Roar Eriksen   

Medlem Ståle Skjønhaug   

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Trine Sandum   

Medlem Ragnhild Lilleeng FO  

Medlem Mons-Ivar Mjelde   

Medlem Jim Hagen Warp   

Medlem Nora Sande FO  

Medlem Håkon Kvissel Ohren   

Medlem Signe Maurtvedt FD  

Medlem Erna Skaugerud   

Nestleder Dag Erik Henaug   

Medlem Runar Johansen   
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Medlem Inger Synnøve Kammerud FO  

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Jan Frantzen   

Medlem Lise Bye Jøntvedt   

Medlem Tor Stein-Andersen FO  

Medlem Arne Broberg   

Medlem Marit Hollerud   

Medlem Dag Haakon Henriksen   

Medlem Helge Stiksrud FO  

Medlem Anne-Marit Lillestø   

Medlem Arnfinn J. Holten   

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Tor Bøhn FO  

Medlem Richard Baksvær FD  

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   

Medlem Parviz Salimi   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Knut Arild Melbøe   

Varamedlem Ahmad Mahmoudi  Signe Maurtvedt 

Varamedlem Eli Johanne Ruud  Ragnhild Lilleeng 

Varamedlem Runhild Vestby  Nora Sande 

Varamedlem Tone Bråten-Ellingsen  Kirsten Orebråten 

Varamedlem Ivar Eskestrand  Inger Synnøve Kammerud 

Varamedlem Viera Rozmara-Frydenlund  Tor Stein-Andersen 

Varamedlem Ole-Gunnar Øhren  Helge Stiksrud 

Varamedlem Karoline Kverndalen  Richard Baksvær 

Varamedlem Ulf Magnussen  Tor Bøhn 

Varamedlem Harald Fagerås  Hans-Petter Aasen 

Varamedlem Bente Louise Aabel  Anne Mari W. Ottesen 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann, Tore Isaksen. Assisterende Rådmann Terje Dahlen, 

Kommunalsjefene, Gyrid Løvli, Marianne Mortensen Trude Bredal 

Steinmo, Christine Myhre Bråthen, og Kommunikasjonssjef, Mats 

Øieren.  
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Merknader  Varaordfører Dag Erik Henaug (H) ledet møtet i ordførers fravær. 

 Vedtaksdyktige med 42 medlemmer tilstede. 

 Svar fra ordfører på spørsmål fra innbygger Steinar Larsen -

Spørretimen følger protokoll. 

 Interpellasjon fra Anne Marit Lillestø (V) blir svart ut i 

Kommunestyremøte 11.10.18. 

 

Behandlede saker Fra og med sak 87/18, referatsak 5/18, interpellasjoner 18/18 

til og med sak  96/18, referatsak 5/18, interpellasjoner 22/18. 

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

møtet satt. 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Magnus Herstad Kjell B. Hansen (sett) Kirsten Orebråten (sett) 

 

 

 

Møtesekretær 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

18/18 18/2846   

 Grunngitt spørsmål fra Arnfinn Holten (KrF) - Venteliste til 

omsorgsboliger og sykehjem  

 

 

19/18 18/2973   

 Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (SOL) - Leksefri grunnskole  

 

 

20/18 18/3156   

 Interpellasjon fra Parviz Salimi (SV) - Forsøpling - røykesteder - bøter  

 

 

5/18 18/3275   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

06.09.2018  

 

 

87/18 18/2516   

 Økonomirapport mai 2018  

 

 

88/18 14/1343   

 Utvidelse av Monserud renseanlegg - kjøp av grunn  

 

 

89/18 15/9958   

 419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - Klage på vedtatt plan  

 

 

90/18 15/8408   

 10008 - Hov alle omsorgsboliger/ nybygg  

 

 

91/18 18/2972   

 Ny leieavtale i Storgaten 11-13 - "Familiens hus"  

 

 

92/18 18/2544   

 Nye Ringerike interkommunale legevakt, - intensjonsavtaler  
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93/18 18/2906   

 Sør-Øst 110 IKS, - selskapsavtale  

 

 

94/18 18/2922   

 Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2018  

 

 

95/18 18/2467   

 Orientering om Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre  

 

 

96/18 18/2412   

 Fritak fra verv Inger Kammerud 

 

 

21/18 18/3371   

 Grunngitt spørsmål fra Anders Braaten (Sp) - Borglund hengebru  

 

 

22/18 18/3287   

 Interpellasjon fra Anne-Marit Lillestø (V) - BPA på dagsorden  
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18/18   

Grunngitt spørsmål fra Arnfinn Holten (KrF) - Venteliste til omsorgsboliger og 

sykehjem  

 

 

 

 

 

Ordførerens svar på grunngitt spørsmål 

Representant Arnfinn J. Holten, jfr. KS sak nr. 18/18 

 

Innledning 

Grunngitt spørsmål er innlevert i samsvar med KS reglementets § 9. Ordførerens svar fremlegges i 

kommunestyrets møte 06.09.18. 

 

Ordførerens svar 

Ordføreren vil først kort og tydelig svare på Holtens spørsmål og deretter enkle kommentarer til 

saken. 

Spørsmål 

Vil ordføreren ta initiativ for å få dette godt utredet innen budsjettbehandlingen? 

Svar 

Ja, ordføreren anmoder Rådmannen om å utføre utredning slik Holten etterspør. Etter ordførerens 

syn er det viktig at man fra kommunens side nå kan avklare de angjeldende utfordringer og 

tydeliggjøre strategier for hvordan disse bør løses.  Det er naturlig at dette gjøres i forbindelse 

med budsjett og handlingsplan. 

For øvrig vil ordfører bemerke følgende: 

Ventelistene ved kommunens sykehjem og til kommunens omsorgsboliger er registrert siden dette 

ble lovpålagt i 2015, og blir fast gjennomgått på alle møter i hovedutvalget for helse, omsorg og 

velferd. På sist møte i hovedutvalget den 14. august ble det lagt fram sammenligningstall over 

ventelister i 2018 relatert til 2017. Prognosen for 2018 indikerer at ventelistene reduseres, og at 

kommunen i år vil ha et snitt på 10 personer på venteliste for sykehjem. Av disse er 5 personer 

innlagt på korttidsplass, da de er for syke til å vente hjemme. Dette øker «presset» på 

korttidsplassene. 11 personer venter på passende omsorgsbolig. 

«Nye Heradsbygda omsorgssenter» vil gi kommunen en svært begrenset netto tilvekst av 

omsorgsplasser i forhold til det som på bakgrunn av økningen i antall eldre fra 2022 beregnes 

nødvendig. Dette på grunn av avviklingen av Hønefoss sykehjem. Ordfører ser ikke nødvendigvis 

i et kriseperspektiv blant annet fordi SSBs befolkningsframskriving viser at antall eldre i Ringerike 

kommune først vil øke fra 2022. Fram til da beskrives faktisk antallet eldre å gå noe ned, men 

kommunen bør uansett være planlegge for utvikling gjennom treffsikre tiltak. 

Så har Kommunestyret bedt rådmannen å foreta en ny behovsanalyse av omsorgsplasser i 2020 i 

Ringerike kommune relatert til forventet befolkningsvekst, og også i forhold til eventuell 
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sammensetning av eldre og behov. Rådmannen har signalisert at dette arbeidet vil bli startet opp 

allerede i 2019. 

Det er opplyst til ordfører at det ikke vil være mulig å få investeringstilskudd til å bygge 

omsorgsplasser etter 2020 dersom disse ikke representerer en netto tilvekst av plasser. Deretter 

vil alle nye omsorgsplasser i Ringerike kommune framstå som netto tilvekst, og være berettiget 

investeringstilskudd. 

 

I forbindelse med Formannskapets strategimøte i juni 2018 ble det festet et inntrykk av at 

Hønefoss sykehjem er vedtatt nedlagt.  Jfr. avisinnlegg og artikler i lokalavisen.  Ordføreren kan 

ikke se at dette medfører riktighet.  Et syn som for øvrig også rådmannen deler.  Derimot er det 

pekt på at endrede forhold og behov for fortsatt bruk av Hønefoss sykehjem vil kunne være 

aktuelt som et supplement eller en løsning knyttet til alternativ bruk i forbindelse med endringer 

man ser kan komme.  Det er derfor bra at Holten tar opp dette med ventelister til omsorgsboliger 

og sykehjem. En konkret utredning slik Holten peker på vil da kunne fremstå som et godt 

underlagsdokument. 

Slik ordfører oppfatter rådmannen har denne ikke åpnet for en konkret debatt om Hønefoss 

Sykehjem foreløpig.  Dette fordi man nettopp ønsker å beholde arealer til en viss 

reservekapasitet/buffer dersom framtidige prognoser om behov for omsorgsplasser (og da særlig 

korttidsplasser) skulle vise seg å være feilslåtte.  Ordføreren mener det er oppriktig å uttale at 

dette å bygge om institusjonen til omsorgsleiligheter antagelig kan vises seg lite aktuelt på grunn 

av dagens bygningsmessige beskaffenhet. 

Dette som ordførers svar. 

 

Ringerike kommune 

6. september 2018 

Kjell B Hansen 

ordfører 
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19/18   

Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (SOL) - Leksefri grunnskole  

 

 

 

 

ORDFØRERENS SVAR på interpellasjon fra  

 

Representant Nanna Kristoffersen, jfr. KS sak 19/18 – Leksefri grunnskole. 

Innledning 

Interpellasjonen er fremlagt i samsvar med Kommunestyrets reglement § 9. Ordfører avgir sitt 

svar i KS møte 06.09.18. 

 

Ordførerens svar 

Ordføreren går ikke konkret inn på interpellantens refleksjoner, men besvarer spørsmålet 

inkludert noen kommentarer. 

 

Spørsmål 

Vil ordfører utrede et forsøksprosjekt for leksefri grunnskole? 

Velge ut 2 barneskoler som skal starte drøfting om leksers betydning, som videre skal danne 

grunnlaget for et forsøksprosjekt å prøve ut leksefri skole 1 år? 

 

Generelt 

Ordfører er kjent med at skolelovverket ikke sier noe om lekser, - men lekser har en lang 

tradisjon i Norge og på Ringerike. 

 

Spørsmål om lekser, mengde, tilpassede lekser og hensikten med lekser dukker opp med 

mellomrom. Forskning på området oppgis ikke entydig.  Eksempelvis uttaler Professor og 

skoleforsker Thomas Nordahl følgende: Forskning viser at lekser ser ut til å ha positiv effekt 

på læring i skolen, forutsatt at det er lekser på gjennomgått stoff, og det skal være et rimelig 

omfang. 

 

Flere grunnskoler i Norge er leksefrie, - gjerne kombinert med utvidet skoledag, der eleven kan 

arbeide med oppgaver under veiledning.  

 

Forskning viser at barn blir mer stresset av lekser, og det er en byrde for mange foreldre å sette 

seg inni skolearbeidet; dette kan munne ut i konflikter i hjemmet rundet lekser. 

 

SSB forsker uttaler 

- Analyse viser imidlertid at den positive sammenhengen mellom lekser og 

skoleprestasjoner ikke gjelder alle elever. Elever med lav sosioøkonomisk bakgrunn 

som får mye lekser, presterer dårligere enn elever med tilsvarende bakgrunn som får 

mindre lekser. 

- En mulig forklaring på en negativ sammenheng mellom lekser og prestasjoner for noen 

grupper kan være at oppgavene burde vært undervist og forklart i 

klasseromsundervisning i skoletiden, i stedet for å bli gitt som hjemmelekser. 
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Ingen av de kommunale grunnskolene i Ringerike er leksefrie. 

I Ringeriksskolen arbeides det hele tiden for at elevene skal få et best mulig læringsutbytte. 

Lekser skal bare brukes innenfor lærestoff som er gjennomgått på skolen.  

 

Opplæringsloven § 1-3 omhandler tilpasset opplæring; 

Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene til den enkelte eleven. 

 

I Ringeriksskolen er det sjelden at alle elevene i en klasse har de samme leksene. Både 

vanskelighetsgrad og mengde tilpasses elevene. 

 

Lekser er et vanlig tema når det avholdes utviklingssamtaler med foresatte og elev.  Her 

utveksles erfaringer fra hjem og skole, og eventuelle endringer i forhold til lekser blir drøftet og 

iverksatt. 

 

 

Konkret svar: 

 Ordfører vil oppfordre skolene til å drøfte hvordan og hvilke oppgaver som egner seg 

for å gi som lekser, slik at når lekser gis, er det arbeid eleven har mulighet for å mester 

og er det med å gi et bedre læringsutbytte for eleven. 

  Ordfører vil ikke initiere forsøk med leksefrie kommunale grunnskoler, men vil vise til 

at   

For øvrige kan Hovedutvalget for Oppvekst og Kultur på eget tiltak få vurdert hensikt og 

muligheter. I så fall forutsettes at utvalget sørger for nødvendige faglige vurderinger utført av 

administrasjonen og hvor utvalget fremfører sine vurderinger/anbefalinger ovenfor 

Kommunestyret. 

 

Ringerike 6. september 2018 

 

Kjell B Hansen 

ordfører 
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20/18   

Interpellasjon fra Parviz Salimi (SV) - Forsøpling - røykesteder - bøter  

 

 

 

 

ORDFØRERENS SVAR 

 

Interpellasjon fra Parviz Salimi(SV), ref.: KS sak 20/18 

 

Innledning 

Interpellasjonen er innlevert i samsvar med reglement for kommunestyret § 9.  Ordførerens svar 

fremlegges i Kommunestyrets møte 6. september 2018.  

 

Ordførerens svar 

Interpellanten stiller følgende spørsmål: 

 

1 Kan vi ta vare på miljøet og kulturen ved og ikke forsøple byen vår? 

2 Kan man gi bøter til de som kaster søppel, sigarettsneiper og snus i gatene og parkene? 

3 Kan vi ha flere røykesteder i byen vår for de som røyker? 

 

Ordføreren kommenterer ikke i forhold til interpellantens refleksjoner, men besvarer de nevnte 

spørsmål slik: 

 

1. Ja, alle bør bidra til dette. For å bidra må det skapes gode holdninger, her har vi alle et 

ansvar. Ordfører vil påpeke at stort sett er folk flinke til å bruke oppsatte avfallsdunker 

og at byen hovedsakelig fremstår godt tilfredsstillende.  Samtidig er det forbedrings 

potensiale.  Ordfører oppfordrer til at det gode arbeid fortsetter med fokus ren by – ren 

kommune. 

 

2. Det er forskrift om politivedtekt i Ringerike som gjelder i slike tilfeller. Overtredelse 

eller pålegg gitt i medhold av vedtektene, kan straffes etter politilovens § 30 nr. 4, hvis 

ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse. Justisdepartementet har 

godkjent at Tromsø kommune selv skal ha ansvaret for å bøtelegge forsøpling jf. sine 

politivedtekter. Tromsø Parkering kan ilegge overtredelsesgebyr. Jeg registrerer at 

dette er foreslått i Ringerike kommune. Forslag til nye kommunale politivedtekter er på 

høring: http://www.ringerike.kommune.no/Nyheter/Forslag-til-nye-kommunale-

politivedtekter-pa-horing---horingsfristen-er-1-september/. Det nevnte vil da være blant 

temaene for avklaring i den forbindelse.  

Kommunen som forurensningsmyndighet kan imidlertid ikke straffe med bøter, men må 

bruke de vanlige håndhevningshjemlene i forurensingsloven; vedtak om pålegg og 

tvangsmulkt. 

3. Lov om vern mot tobakkskader(tobakkskadeloven) regulerer hvor det er 

tobakksforbud. Formålet med denne lov er å begrense de helseskader som bruk av 

tobakksvarer medfører gjennom å redusere forbruket og på sikt bidra til å oppnå et 

tobakksfritt samfunn. Videre regulerer loven tiltak for å forebygge at barn og unge 
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begynner å bruke tobakksvarer, fremme at de som allerede bruker tobakksvarer, slutter 

og beskytte befolkningen mot eksponering for tobakksrøyk. 

 

 

I henhold til tobakksloven er det tillatt å røyke utendørs, med noen unntak. Ordfører 

ønsker ikke og har heller ikke hjemmel til å kunne innføre slike røykesteder som 

representanten foreslår.  Tilrettelegging vil på mange måter kunne virke mot de gode 

hensikter i røykeloven. Derfor mener ordfører fortsatt videre satsing på opplysning og 

holdningsskapende arbeid bør være veien å gå. 

 

Så er ikke ordførere fremmed for at man kan vurdere/sette ut flere ulike typer avfalls 

dunker i byen.  

 

 Avslutning 

 Med utgangspunkt i interpellasjonen og ordførerens svar er saken oversendt til 

 administrasjonen slik at rette instanser kan inkludere dette i forbindelse med 

 avklaringer og planutvikling knyttet til målet om Ren by-ren kommune. 

 

Kjell B Hansen 

ordfører 
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5/18   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 06.09.2018  

 

Vedtak: 

 

Referatsak tas til orientering 

 

REFERATSAKER 
 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming:  

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 
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87/18   

Økonomirapport mai 2018  

 

Vedtak: 

 

Månedsrapport økonomi mai 2018, tas til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport økonomi mai 2018, tas til orientering. 
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88/18   

Utvidelse av Monserud renseanlegg - kjøp av grunn  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune kjøper ca. 400 m2 av eiendom gnr. 44 bnr. 54 eid av Ringeriks-

Kraft AS. 

 

2. Ringerike kommune kjøper ca. 820 m2 av eiendom gnr. 43 bnr. 1 eid av Håkon 

Lindstad. 

 

3. Kostnader for kjøp av grunn dekkes av prosjekt 15013 Monserud renseanlegg. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune kjøper ca. 400 m2 av eiendom gnr. 44 bnr. 54 eid av Ringeriks-

Kraft AS. 

 

2. Ringerike kommune kjøper ca. 820 m2 av eiendom gnr. 43 bnr. 1 eid av Håkon 

Lindstad. 

 

3. Kostnader for kjøp av grunn dekkes av prosjekt 15013 Monserud renseanlegg. 
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89/18   

419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - Klage på vedtatt plan  

 

Vedtak: 

 

1. Klage på plan 419 Detaljregulering Hov omsorgsboliger tas ikke til følge 

 

2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak 

etter denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse:  

 

«Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 

saksframlegget.» 

 

3. Klagen gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets planvedtak (jf. forvaltnngsloven § 

42) for de regulerte feltene BT1, o_BOP, o_SPP og o_GT inntil klagen er endelig 

avgjort. Dette på bakgrunn av at de påklagede forholdene berører disse feltene på en 

slik måte at igangsetting av tiltak innenfor feltene må stanses inntil utfallet av klagen er 

endelig avgjort. 

 

4. Tiltak innenfor andre felt i plan 419 utover de nevnt i pkt. 3 tillates påbegynt før klagen 

er endelig avgjort. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming:  

Formannskapets (Strategi og plan) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Klage på plan 419 Detaljregulering Hov omsorgsboliger tas ikke til følge 

 

2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak 

etter denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse:  

 

«Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 

saksframlegget.» 

 

3. Klagen gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets planvedtak (jf. forvaltnngsloven § 

42) for de regulerte feltene BT1, o_BOP, o_SPP og o_GT inntil klagen er endelig 

avgjort. Dette på bakgrunn av at de påklagede forholdene berører disse feltene på en 
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slik måte at igangsetting av tiltak innenfor feltene må stanses inntil utfallet av klagen er 

endelig avgjort. 

 

4. Tiltak innenfor andre felt i plan 419 utover de nevnt i pkt. 3 tillates påbegynt før klagen 

er endelig avgjort. 
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90/18   

10008 - Hov alle omsorgsboliger/ nybygg  

 

Vedtak: 

 

1. Endring av målgruppen i forhold til byggeprosjekt Hov Øst har ingen betydning for de 

planer som lå til grunn for det første forprosjektet, og det er stort behov for at «Hov 

Øst» realiseres. 

2. De framlagte konseptbeskrivelser og økonomiske opplysninger i forhold til etablering 

av «Hov Øst» tas til orientering. 

3. Rådmannen bes besvare hva helse og omsorg vil gjøre for å sikre tilbudet til yngre 

brukere som forprosjektet ble planlagt for. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt.3: 

«Rådmannen bes besvare hva helse og omsorg vil gjøre for å sikre tilbudet til yngre brukere 

som forprosjektet ble planlagt for». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

Pkt.1 og 2. ble enstemmig vedtatt. 

Runar Johansens (H) forslag til nytt pkt.3 ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Endring av målgruppen i forhold til byggeprosjekt Hov Øst har ingen betydning for de 

planer som lå til grunn for det første forprosjektet, og det er stort behov for at «Hov 

Øst» realiseres. 

2. De framlagte konseptbeskrivelser og økonomiske opplysninger i forhold til etablering 

av «Hov Øst» tas til orientering. 
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91/18   

Ny leieavtale i Storgaten 11-13 - "Familiens hus"  

 

Vedtak: 

 

Ny leieavtale for leie av 6 888 m2 BTA i Storgaten 11-13 inngås for 10 år til en årlig leie på kr 

6 660 696,- som vil si kr 967,- pr m2 BTA.  

 

Økte husleie for 2018 dekkes i sektorene og ny årlig husleie innarbeides i budsjettet for 2019. 

Investering til inventar og utstyr gjøres inneværende år og innfor vedtatte 

investeringsbudsjetter. Omprioritering fremmes i forbindelse med behandling av 2. tertial.  

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 8 stemmer. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

Ny leieavtale for leie av 6 888 m2 BTA i Storgaten 11-13 inngås for 10 år til en årlig leie på kr 

6 660 696,- som vil si kr 967,- pr m2 BTA.  

 

Økte husleie for 2018 dekkes i sektorene og ny årlig husleie innarbeides i budsjettet for 2019. 

Investering til inventar og utstyr gjøres inneværende år og innfor vedtatte 

investeringsbudsjetter. Omprioritering fremmes i forbindelse med behandling av 2. tertial.  
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92/18   

Nye Ringerike interkommunale legevakt, - intensjonsavtaler  

 

Vedtak: 

 

1. Status i forhold til byggeprosjektet «Nye Ringerike interkommunale legevakt», tas til 

orientering. 

2. Med forbehold om godkjenning av «Intensjonsavtale mellom samarbeidskommunene 

og vertskommunen om drift av Ringerike interkommunale legevakt» i samtlige 

samarbeidskommuner, godkjennes vedlagte forslag til intensjonsavtale. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Status i forhold til byggeprosjektet «Nye Ringerike interkommunale legevakt», tas til 

orientering. 

2. Med forbehold om godkjenning av «Intensjonsavtale mellom samarbeidskommunene 

og vertskommunen om drift av Ringerike interkommunale legevakt» i samtlige 

samarbeidskommuner, godkjennes vedlagte forslag til intensjonsavtale. 
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93/18   

Sør-Øst 110 IKS, - selskapsavtale  

 

Vedtak: 

 

1. Vedlagte selskapsavtale for Sør-Øst 110 IKS vedtas. 

 

2. Økte deltakerkostnader på kr. 841 000,- for 2019 innarbeides i handlingsplan 2019- 

2022. 

3. Ringerike kommune har en forventning om at deltagerkostnadene reduseres, og mener 

det er svært uheldig at kostnadene øker dramatisk som en følge av omorganiseringen. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Vedlagte selskapsavtale for Sør-Øst 110 IKS vedtas. 

 

2. Økte deltakerkostnader på kr. 841 000,- for 2019 innarbeides i handlingsplan 2019- 2022. 
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94/18   

Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2018  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune kan bosette totalt 40 flyktninger i 2018. 

 

2. Ringerike kommune kan ikke bosette flere enslige mindreårige i 2018 enn tidligere 

vedtatt. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

Pkt. 1 ble vedtatt mot 4 stemmer. 

Pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Ringerike kommune kan bosette totalt 40 flyktninger i 2018. 

 

2. Ringerike kommune kan ikke bosette flere enslige mindreårige i 2018 enn tidligere 

vedtatt. 
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95/18   

Orientering om Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre  

 

Vedtak: 

 

Reformen Leve hele livet tas til orientering. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Reformen Leve hele livet tas til orientering. 
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96/18   

Fritak fra verv Inger Kammerud 

 

Vedtak: 

 

Inger Kammerud fritas for politiske verv fra 1.september 2018 og ut valgperioden. 

I hennes fravær tiltrer følgende til:  

a) Kommunestyret: Ivar Eskestrand (H)  

b) Formannskapet: Elsa Lill Piltingsrud Strande (H)  

 

 

 

 

Behandling: 

 

«I hennes fravær tiltrer følgende til:  

a) Kommunestyret: Ivar Eskestrand (H)  

b) Formannskapet: Elsa Lill Piltingsrud Strande (H)». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Inger Kammerud fritas for politiske verv fra 1.september 2018 og ut valgperioden. 

 

I hennes fravær tiltrer følgende til: 

a) Kommunestyret: _______________________________ 

b) Formannskapet: ________________________________ 

 

 

 

 



  

Side 24 av 27 

21/18   

Grunngitt spørsmål fra Anders Braaten (Sp) - Borglund hengebru  

 

 

 

 

 

ORDFØRERENS SVAR PÅ GRUNNGITT SPØRSMÅL – Borglund hengebru 

Interpellant Anders Braaten, jfr. KS sak 21/18. 

 

Innledning 

Grunngitt spørsmål er innlevert i samsvar med reglement for kommunestyret §9.  Ordførerens 

svar fremlegges i Kommunestyret 6. september 2018. 

 

Ordførerens svar: 

 

Ordføreren kommenterer ikke interpellantens refleksjoner, men gir svar på følgende spørsmål: 

1.   Hva er ordførerens oppfatning av situasjonen?  

2.   Vil ordfører ta initiativ til dialog med Statens vegvesen slik at denne saken kan  

finne sin endelige løsning og at brua kan tjene til nytte for befolkningen på Veme. 

 Svar spørsmål 1 

Ordførerens oppfatning av situasjonen beskrives slik: 

Ved utvidelse av riksvei 7 var det ved Borglund bru på Veme behov for heving av kabler som 

holder Borglundbru opp. Bruen ble tilstandsvurdert Av Multiconsult og konklusjonen var anbefalt 

rivning. Dette ut fra faglige begrunnelse basert på broens totale beskaffenhet, 

vedlikeholdsetterslep, og beliggenhet i forhold til riksvei 7. 

Lokalbefolkning engasjerte seg og i dialogen mellom interessentene dukket opp to hoved-

problemstillinger som gjorde saken formelt mer komplisert men som det er arbeidet ut i fra. 

1. Bruen eies av hverken av Ringerikes kommune eller SVV, den ligger på privat grunn. 

Dette er også grunnen til at den ikke er vedlikeholdt i henhold til gjeldende regelverk 

og har ført til forfatning den er i. 

       2.  I tillegg har Buskerud fylkes kommune uttalt at den har høy verneverdi. 

Engasjementet til lokalbefolkning var utslagsgivende for at SVV og Ringerike  kommune 

inngikk ett spleiselag for å heve brukabelfestene slik at rivning kunne unngås.  

Prisen for heving av bruen ble av konsulenten beregnet til 1,3 mil og RK og SVV ville  dele 

på regningen. SVV var prosjektleder. Total kostnaden for spleiselaget ble 35 %  høyere enn 

beregnet pga. anleggs forhold. Kommunens kostnad så lang er ca. 1 million kroner. 
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Etter prosjekt sluttføring i desember i fjor, har lokale krefter funnet ut at også dekke, treverk 

på bruen er i dårlig forfatning og engasjert seg for å få skiftet dette. Dekke er for øvrig også 

tidligere nevnt som dårlig, før prosjektet med å heve kablene startet.  

Avtalt ble, at Ringerike kommune, kun betaler for material omkostninger til brudekket. 

Så har det vist seg at skiftning av dekke, og underliggende bærebjelker, er litt mer omfattende 

enn forespeilet. Det arbeides nå med å få frem pris på hva dette vil koste dersom utførelse av 

fagpersonell/entreprenør. Deretter fremmes dette i en sak til kommune styre for vurdering.  

Svar spørsmål 2  

Ja, kommunen er i dialog. Både ordfører og rådmann tar sikte på å oppnå en tilfredsstillende 

og endelig løsning.  Så snart avklaring foreligger vil saken fremlegges Formannskapet.    

Avslutning 

Ordføreren vil peke på at både Ringerike kommune og Statens vegvesen har bidratt i et 

fellesskap om løsning for Borglund hengebru. Dette til tross for at ansvarsforholdene når det 

gjelder brua ikke er avklart. For kommunens del er det viktig at arbeidet ferdigstilles og at 

dette skjer i et fortsatt samarbeid.   

For øvrig mener ordfører at eierforhold til bura og dens landfester bør avklares. Ikke minst av 

hensyn til fremtidig vedlikehold. 

Kort sagt utbedring av Borglund hengebru står på kommunens dagsorden og utfordringene bør 

kunne løses til alles tilfredshet, slik ordføreren ser det. 

 

Ringerike 6. september 2018 

Kjell B Hansen  

ordfører 
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22/18   

Interpellasjon fra Anne-Marit Lillestø (V) - BPA på dagsorden  

 

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Interpellasjon fra Anne-Marit Lillestø (V) svares ut i kommunestyremøte 11.10.18. 
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 ORDFØRERENS SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA INNBYGGER STEINAR LARSEN 

Sak: helhetlig forvaltning av storørretstammen i Tyrifjorden 

 

Innledning 

Innbygger Steinar Larsen har varslet inn at han vil stille spørsmål under offentlig spørretime. 

Larsen vil selv fremføre sitt utgangspunkt og spørsmål. 

Henvendelsen er fremført i samsvar med reglementet for Kommunestyre i Ringerike kommune 

§ 10.   Ordførerens svar blir fremført i KS møte 06.09.18. 

Ordførerens svar 

Ordføreren mener Steinar larsen utviser et positivt og viktig engasjement hva gjelder 

forvaltning av fisk og konkret storørretstammen i Tyrifjorden. 

Ordføreren har anmodet Landbrukskontoret i Hole og Ringerike om å vurdere de spørsmål 

larsen tar opp herunder dette med fremført prosjekt om utsetting av ørret. 

Landbrukskontorets tilbakemelding er vedlagt ordførerens svar i sin helhet. Siden dette er 

konkrete faglige vurdering ønsker ikke ordfører å kommentere eller å besvare Larsen ut over 

det som fremføres fra Landbrukskontoret sin side.    

Imidlertid viser ordfører til kontorets syn: « Et samarbeid mellom kommunene som ligger inntil 

Tyrifjorden vil være en naturlig vei å gå om man skal få en helhetlig forvaltning av både 

storørretstammen og øvrige fiskestammer i Tyrifjorden».   

Siden kommunen langs med fjorden har et samlet ansvar når det gjelder forvaltning i denne 

forbindelse anbefaler ordfører rådmannen til å ta initiativ til samarbeid og dialog med disse 

kommunene med sikte på å utvirke helhetlig forvaltning i Tyrifjorden, men også nødvendig 

tydeliggjøring av forvaltning knyttet til ørretstammen i fjorden. 

Hvorvidt kommunen (e) bør bidra med støtte til et prosjekt slik Steinar Larsen fremfører bør 

bygge på de faglige konklusjoner som fremføres.  Dersom rådmannen med støtte fra faglig hold 

mener at et slikt prosjekt bør kunne støttes anbefaler ordfører rådmannen til å fremlegge egen 

sak for Formannskapet.  Eventuelt ved at Steinar Larsen med flere søker prosjektmidler ved 

fremlegg av begrunnet søknad på ordinær måte. 

Dette som ordførerens svar. 

 

Ringerike 6 september 2018 

Kjell B Hansen 

Ordfører 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2846-3  Arkiv: H41  

 

Sak: 18/18 

 

Saksprotokoll - Grunngitt spørsmål fra Arnfinn Holten (KrF) - Venteliste til 

omsorgsboliger og sykehjem  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 
 

Behandling i Kommunestyret 06.09.2018: 

 

Ordførerens svar på grunngitt spørsmål 

Representant Arnfinn J. Holten, jfr. KS sak nr. 18/18 

 

Innledning 

Grunngitt spørsmål er innlevert i samsvar med KS reglementets § 9. Ordførerens svar fremlegges 

i kommunestyrets møte 06.09.18. 

 

Ordførerens svar 

Ordføreren vil først kort og tydelig svare på Holtens spørsmål og deretter enkle kommentarer til 

saken. 

Spørsmål 

Vil ordføreren ta initiativ for å få dette godt utredet innen budsjettbehandlingen? 

Svar 

Ja, ordføreren anmoder Rådmannen om å utføre utredning slik Holten etterspør. Etter 

ordførerens syn er det viktig at man fra kommunens side nå kan avklare de angjeldende 

utfordringer og tydeliggjøre strategier for hvordan disse bør løses.  Det er naturlig at dette gjøres 

i forbindelse med budsjett og handlingsplan. 

For øvrig vil ordfører bemerke følgende: 

Ventelistene ved kommunens sykehjem og til kommunens omsorgsboliger er registrert siden dette 

ble lovpålagt i 2015, og blir fast gjennomgått på alle møter i hovedutvalget for helse, omsorg og 

velferd. På sist møte i hovedutvalget den 14. august ble det lagt fram sammenligningstall over 

ventelister i 2018 relatert til 2017. Prognosen for 2018 indikerer at ventelistene reduseres, og at 

kommunen i år vil ha et snitt på 10 personer på venteliste for sykehjem. Av disse er 5 personer 

innlagt på korttidsplass, da de er for syke til å vente hjemme. Dette øker «presset» på 

korttidsplassene. 11 personer venter på passende omsorgsbolig. 

«Nye Heradsbygda omsorgssenter» vil gi kommunen en svært begrenset netto tilvekst av 

omsorgsplasser i forhold til det som på bakgrunn av økningen i antall eldre fra 2022 beregnes 
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nødvendig. Dette på grunn av avviklingen av Hønefoss sykehjem. Ordfører ser ikke nødvendigvis 

i et kriseperspektiv blant annet fordi SSBs befolkningsframskriving viser at antall eldre i 

Ringerike kommune først vil øke fra 2022. Fram til da beskrives faktisk antallet eldre å gå noe 

ned, men kommunen bør uansett være planlegge for utvikling gjennom treffsikre tiltak. 

Så har Kommunestyret bedt rådmannen å foreta en ny behovsanalyse av omsorgsplasser i 2020 i 

Ringerike kommune relatert til forventet befolkningsvekst, og også i forhold til eventuell 

sammensetning av eldre og behov. Rådmannen har signalisert at dette arbeidet vil bli startet opp 

allerede i 2019. 

Det er opplyst til ordfører at det ikke vil være mulig å få investeringstilskudd til å bygge 

omsorgsplasser etter 2020 dersom disse ikke representerer en netto tilvekst av plasser. Deretter 

vil alle nye omsorgsplasser i Ringerike kommune framstå som netto tilvekst, og være berettiget 

investeringstilskudd. 

 

I forbindelse med Formannskapets strategimøte i juni 2018 ble det festet et inntrykk av at 

Hønefoss sykehjem er vedtatt nedlagt.  Jfr. avisinnlegg og artikler i lokalavisen.  Ordføreren kan 

ikke se at dette medfører riktighet.  Et syn som for øvrig også rådmannen deler.  Derimot er det 

pekt på at endrede forhold og behov for fortsatt bruk av Hønefoss sykehjem vil kunne være 

aktuelt som et supplement eller en løsning knyttet til alternativ bruk i forbindelse med endringer 

man ser kan komme.  Det er derfor bra at Holten tar opp dette med ventelister til omsorgsboliger 

og sykehjem. En konkret utredning slik Holten peker på vil da kunne fremstå som et godt 

underlagsdokument. 

Slik ordfører oppfatter rådmannen har denne ikke åpnet for en konkret debatt om Hønefoss 

Sykehjem foreløpig.  Dette fordi man nettopp ønsker å beholde arealer til en viss 

reservekapasitet/buffer dersom framtidige prognoser om behov for omsorgsplasser (og da særlig 

korttidsplasser) skulle vise seg å være feilslåtte.  Ordføreren mener det er oppriktig å uttale at 

dette å bygge om institusjonen til omsorgsleiligheter antagelig kan vises seg lite aktuelt på grunn 

av dagens bygningsmessige beskaffenhet. 

Dette som ordførers svar. 

 

Ringerike kommune 

6. september 2018 

Kjell B Hansen 

ordfører 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2973-3  Arkiv: A20 &29  

 

Sak: 19/18 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (SOL) - Leksefri grunnskole  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 
 

Behandling i Kommunestyret 06.09.2018: 

 

ORDFØRERENS SVAR på interpellasjon fra  

 

Representant Nanna Kristoffersen, jfr. KS sak 19/18 – Leksefri grunnskole. 

Innledning 

Interpellasjonen er fremlagt i samsvar med Kommunestyrets reglement § 9. Ordfører avgir sitt 

svar i KS møte 06.09.18. 

 

Ordførerens svar 

Ordføreren går ikke konkret inn på interpellantens refleksjoner, men besvarer spørsmålet 

inkludert noen kommentarer. 

 

Spørsmål 

Vil ordfører utrede et forsøksprosjekt for leksefri grunnskole? 

Velge ut 2 barneskoler som skal starte drøfting om leksers betydning, som videre skal danne 

grunnlaget for et forsøksprosjekt å prøve ut leksefri skole 1 år? 

 

Generelt 

Ordfører er kjent med at skolelovverket ikke sier noe om lekser, - men lekser har en lang 

tradisjon i Norge og på Ringerike. 

 

Spørsmål om lekser, mengde, tilpassede lekser og hensikten med lekser dukker opp med 

mellomrom. Forskning på området oppgis ikke entydig.  Eksempelvis uttaler Professor og 

skoleforsker Thomas Nordahl følgende: Forskning viser at lekser ser ut til å ha positiv effekt 

på læring i skolen, forutsatt at det er lekser på gjennomgått stoff, og det skal være et rimelig 

omfang. 

 

Flere grunnskoler i Norge er leksefrie, - gjerne kombinert med utvidet skoledag, der eleven 

kan arbeide med oppgaver under veiledning.  

 

Forskning viser at barn blir mer stresset av lekser, og det er en byrde for mange foreldre å 

sette seg inni skolearbeidet; dette kan munne ut i konflikter i hjemmet rundet lekser. 
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SSB forsker uttaler 

- Analyse viser imidlertid at den positive sammenhengen mellom lekser og 

skoleprestasjoner ikke gjelder alle elever. Elever med lav sosioøkonomisk bakgrunn 

som får mye lekser, presterer dårligere enn elever med tilsvarende bakgrunn som får 

mindre lekser. 

- En mulig forklaring på en negativ sammenheng mellom lekser og prestasjoner for noen 

grupper kan være at oppgavene burde vært undervist og forklart i 

klasseromsundervisning i skoletiden, i stedet for å bli gitt som hjemmelekser. 

 

Ingen av de kommunale grunnskolene i Ringerike er leksefrie. 

I Ringeriksskolen arbeides det hele tiden for at elevene skal få et best mulig læringsutbytte. 

Lekser skal bare brukes innenfor lærestoff som er gjennomgått på skolen.  

 

Opplæringsloven § 1-3 omhandler tilpasset opplæring; 

Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene til den enkelte eleven. 

 

I Ringeriksskolen er det sjelden at alle elevene i en klasse har de samme leksene. Både 

vanskelighetsgrad og mengde tilpasses elevene. 

 

Lekser er et vanlig tema når det avholdes utviklingssamtaler med foresatte og elev.  Her 

utveksles erfaringer fra hjem og skole, og eventuelle endringer i forhold til lekser blir drøftet 

og iverksatt. 

 

 

Konkret svar: 

 Ordfører vil oppfordre skolene til å drøfte hvordan og hvilke oppgaver som egner seg 

for å gi som lekser, slik at når lekser gis, er det arbeid eleven har mulighet for å mester 

og er det med å gi et bedre læringsutbytte for eleven. 

  Ordfører vil ikke initiere forsøk med leksefrie kommunale grunnskoler, men vil vise til 

at   

For øvrige kan Hovedutvalget for Oppvekst og Kultur på eget tiltak få vurdert hensikt og 

muligheter. I så fall forutsettes at utvalget sørger for nødvendige faglige vurderinger utført av 

administrasjonen og hvor utvalget fremfører sine vurderinger/anbefalinger ovenfor 

Kommunestyret. 

 

Ringerike 6. september 2018 

 

Kjell B Hansen 

ordfører 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3156-5  Arkiv:   

 

Sak: 20/18 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Parviz Salimi (SV) - Forsøpling - røykesteder - bøter  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 
 

Behandling i Kommunestyret 06.09.2018: 

 

ORDFØRERENS SVAR 

 

Interpellasjon fra Parviz Salimi(SV), ref.: KS sak 20/18 

 

Innledning 

Interpellasjonen er innlevert i samsvar med reglement for kommunestyret § 9.  Ordførerens svar 

fremlegges i Kommunestyrets møte 6. september 2018.  

 

Ordførerens svar 

Interpellanten stiller følgende spørsmål: 

 

1 Kan vi ta vare på miljøet og kulturen ved og ikke forsøple byen vår? 

2 Kan man gi bøter til de som kaster søppel, sigarettsneiper og snus i gatene og parkene? 

3 Kan vi ha flere røykesteder i byen vår for de som røyker? 

 

Ordføreren kommenterer ikke i forhold til interpellantens refleksjoner, men besvarer de nevnte 

spørsmål slik: 

 

1. Ja, alle bør bidra til dette. For å bidra må det skapes gode holdninger, her har vi alle et 

ansvar. Ordfører vil påpeke at stort sett er folk flinke til å bruke oppsatte avfallsdunker 

og at byen hovedsakelig fremstår godt tilfredsstillende.  Samtidig er det forbedrings 

potensiale.  Ordfører oppfordrer til at det gode arbeid fortsetter med fokus ren by – ren 

kommune. 

 

2. Det er forskrift om politivedtekt i Ringerike som gjelder i slike tilfeller. Overtredelse 

eller pålegg gitt i medhold av vedtektene, kan straffes etter politilovens § 30 nr. 4, hvis 

ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse. Justisdepartementet har 

godkjent at Tromsø kommune selv skal ha ansvaret for å bøtelegge forsøpling jf. sine 

politivedtekter. Tromsø Parkering kan ilegge overtredelsesgebyr. Jeg registrerer at 

dette er foreslått i Ringerike kommune. Forslag til nye kommunale politivedtekter er på 
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høring: http://www.ringerike.kommune.no/Nyheter/Forslag-til-nye-kommunale-

politivedtekter-pa-horing---horingsfristen-er-1-september/. Det nevnte vil da være 

blant temaene for avklaring i den forbindelse.  

Kommunen som forurensningsmyndighet kan imidlertid ikke straffe med bøter, men må 

bruke de vanlige håndhevningshjemlene i forurensingsloven; vedtak om pålegg og 

tvangsmulkt. 

3. Lov om vern mot tobakkskader(tobakkskadeloven) regulerer hvor det er 

tobakksforbud. Formålet med denne lov er å begrense de helseskader som bruk av 

tobakksvarer medfører gjennom å redusere forbruket og på sikt bidra til å oppnå et 

tobakksfritt samfunn. Videre regulerer loven tiltak for å forebygge at barn og unge 

begynner å bruke tobakksvarer, fremme at de som allerede bruker tobakksvarer, slutter 

og beskytte befolkningen mot eksponering for tobakksrøyk. 

 

 

I henhold til tobakksloven er det tillatt å røyke utendørs, med noen unntak. Ordfører 

ønsker ikke og har heller ikke hjemmel til å kunne innføre slike røykesteder som 

representanten foreslår.  Tilrettelegging vil på mange måter kunne virke mot de gode 

hensikter i røykeloven. Derfor mener ordfører fortsatt videre satsing på opplysning og 

holdningsskapende arbeid bør være veien å gå. 

 

Så er ikke ordførere fremmed for at man kan vurdere/sette ut flere ulike typer avfalls 

dunker i byen.  

 

 Avslutning 

 Med utgangspunkt i interpellasjonen og ordførerens svar er saken oversendt til 

 administrasjonen slik at rette instanser kan inkludere dette i forbindelse med 

 avklaringer og planutvikling knyttet til målet om Ren by-ren kommune. 

 

Kjell B Hansen 

ordfører 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3275-5  Arkiv: 033  

 

Sak: 5/18 

 

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

06.09.2018  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Referatsak tas til orientering 

 

REFERATSAKER 
 
 

Behandling i Kommunestyret 06.09.2018: 

 

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
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3371-5  Arkiv: Q31 &46  

 

Sak: 21/18 

 

Saksprotokoll - Grunngitt spørsmål fra Anders Braaten (Sp) - Borglund hengebru  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 
 

Behandling i Kommunestyret 06.09.2018: 

 

ORDFØRERENS SVAR PÅ GRUNNGITT SPØRSMÅL – Borglund hengebru 

Interpellant Anders Braaten, jfr. KS sak 21/18. 

 

Innledning 

Grunngitt spørsmål er innlevert i samsvar med reglement for kommunestyret §9.  Ordførerens 

svar fremlegges i Kommunestyret 6. september 2018. 

 

Ordførerens svar: 

 

Ordføreren kommenterer ikke interpellantens refleksjoner, men gir svar på følgende spørsmål: 

1.   Hva er ordførerens oppfatning av situasjonen?  

2.   Vil ordfører ta initiativ til dialog med Statens vegvesen slik at denne saken kan  

finne sin endelige løsning og at brua kan tjene til nytte for befolkningen på Veme. 

 Svar spørsmål 1 

Ordførerens oppfatning av situasjonen beskrives slik: 

Ved utvidelse av riksvei 7 var det ved Borglund bru på Veme behov for heving av kabler som 

holder Borglundbru opp. Bruen ble tilstandsvurdert Av Multiconsult og konklusjonen var 

anbefalt rivning. Dette ut fra faglige begrunnelse basert på broens totale beskaffenhet, 

vedlikeholdsetterslep, og beliggenhet i forhold til riksvei 7. 

Lokalbefolkning engasjerte seg og i dialogen mellom interessentene dukket opp to hoved-

problemstillinger som gjorde saken formelt mer komplisert men som det er arbeidet ut i fra. 

1. Bruen eies av hverken av Ringerikes kommune eller SVV, den ligger på privat grunn. 

Dette er også grunnen til at den ikke er vedlikeholdt i henhold til gjeldende regelverk 

og har ført til forfatning den er i. 
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       2.  I tillegg har Buskerud fylkes kommune uttalt at den har høy verneverdi. 

Engasjementet til lokalbefolkning var utslagsgivende for at SVV og Ringerike  kommune 

inngikk ett spleiselag for å heve brukabelfestene slik at rivning kunne unngås.  

Prisen for heving av bruen ble av konsulenten beregnet til 1,3 mil og RK og SVV ville  dele 

på regningen. SVV var prosjektleder. Total kostnaden for spleiselaget ble 35 %  høyere enn 

beregnet pga. anleggs forhold. Kommunens kostnad så lang er ca. 1 million kroner. 

Etter prosjekt sluttføring i desember i fjor, har lokale krefter funnet ut at også dekke, treverk 

på bruen er i dårlig forfatning og engasjert seg for å få skiftet dette. Dekke er for øvrig også 

tidligere nevnt som dårlig, før prosjektet med å heve kablene startet.  

Avtalt ble, at Ringerike kommune, kun betaler for material omkostninger til brudekket. 

Så har det vist seg at skiftning av dekke, og underliggende bærebjelker, er litt mer omfattende 

enn forespeilet. Det arbeides nå med å få frem pris på hva dette vil koste dersom utførelse av 

fagpersonell/entreprenør. Deretter fremmes dette i en sak til kommune styre for vurdering.  

Svar spørsmål 2  

Ja, kommunen er i dialog. Både ordfører og rådmann tar sikte på å oppnå en tilfredsstillende 

og endelig løsning.  Så snart avklaring foreligger vil saken fremlegges Formannskapet.    

Avslutning 

Ordføreren vil peke på at både Ringerike kommune og Statens vegvesen har bidratt i et 

fellesskap om løsning for Borglund hengebru. Dette til tross for at ansvarsforholdene når det 

gjelder brua ikke er avklart. For kommunens del er det viktig at arbeidet ferdigstilles og at 

dette skjer i et fortsatt samarbeid.   

For øvrig mener ordfører at eierforhold til bura og dens landfester bør avklares. Ikke minst av 

hensyn til fremtidig vedlikehold. 

Kort sagt utbedring av Borglund hengebru står på kommunens dagsorden og utfordringene 

bør kunne løses til alles tilfredshet, slik ordføreren ser det. 

 

Ringerike 6. september 2018 

Kjell B Hansen  

ordfører 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3287-4  Arkiv: F22 &29  

 

Sak: 22/18 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Anne-Marit Lillestø (V) - BPA på dagsorden  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

 
 

Behandling i Kommunestyret 06.09.2018: 

 

Interpellasjon fra Anne-Marit Lillestø (V) svares ut i kommunestyremøte 11.10.18. 
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