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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen     

Møtedato: 01.11.2018 Tid: 16:00 – 20:30 

Dagsorden:  

16:00 – 16:05 Opprop og møteinnkalling.  

16:05 – 16:25 Orientering – Kommunens arbeid med støy 

knyttet til datasentre v/Rådmann, Tore Isaksen.  

16:25 Saksliste. 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

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 FO  

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Trine Sandum   

Medlem Ragnhild Lilleeng   

Medlem Mons-Ivar Mjelde   

Medlem Jim Hagen Warp FO  

Medlem Nora Sande FO  

Medlem Håkon Kvissel Ohren   

Medlem Signe Maurtvedt   

Medlem Erna Skaugerud   

Nestleder Dag Erik Henaug   

Medlem Runar Johansen   

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 Ivar Eskestrand   

Medlem Richard Baksvær FO  

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Anne-Marit Lillestø   

Medlem Arnfinn J. Holten   

Medlem Magnus Herstad   
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Medlem Tor Bøhn   

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Mari Solheim Sandsund   

Medlem Anne Mari W. Ottesen FO  

Medlem Anders Braaten FO  

Medlem Axel Sjøberg   

Medlem Parviz Salimi   

Medlem Nanna Kristoffersen FO  

Medlem Knut Arild Melbøe   

Varamedlem Ahmad Mahmoudi  Ståle Skjønhaug 

Varamedlem Eli Johanne Ruud  Nora Sande 

Varamedlem Runhild Vestby  Jim Hagen Warp 

Varamedlem Tone Bråten-Ellingsen  Kirsten Orebråten 

Varamedlem Viera Rozmara-Frydenlund  Tor Stein-Andersen 

Varamedlem Karoline Kverndalen  Richard Baksvær 

Varamedlem Harald Fagerås  Anders Braaten 

Varamedlem Bente Louise Aabel  Anne Mari W. Ottesen 

Varamedlem Brit Walbækken Bøhler  Nanna Kristoffersen 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann, Tore Isaksen. Kommunalsjefene, Marianne Mortensen 

Trude Bredal Steinmo, Christine Myhre Bråthen. næringssjef, Harriet 

Slaaen, klimasjef Bente Elsrud Anfinnsen, byplansjef, Inger 

Kammerud, Planavd. Knut Kjennerud. 

 

 

Merknader  Vedtaksføre med 42 representanter tilstede ved møtestart. 

 Hans-Petter Aasen (Sp) tar sete til sak 29/18. 

 Vedtaksføre med 43 representanter tilstede fra sak 29/18. 

 Varaordfører Dag Henaug (H) ledet møtet fra sak 126/18.  

 Repr. Mari S. Sandsund (Sp) fremmet habilitetsspørsmål 

rundt sin egen habilitet i behandling av sak 128/18, da hun er 

saksbehandler i denne saken. Sandsund (Sp) ble enstemmig 

kjent inhabil i behandlingen av saken etter kommuneloven § 

40 nr. 3 jf. forvaltningslovens § 6 andre ledd. 

 Tone Bråthen Ellingsen (Ap) ble innvilget permisjon før 

behandling av sak 128/18. 

 Vedtaksføre med 42 representanter tilstede fra sak 128/18. 

 Mons-Ivar Mjelde (Ap) ble innvilget permisjon før behandling 

av sak 130/18. 

 Vedtaksføre med 41 representanter til stede fra sak 130/18. 

 

Følgende notat ble utlevert til møtet: 

 Spørsmål til Finansrapport 2. tertial 2018. 

 Mulige tiltak for ungdomsskoleelever. 
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Behandlede saker Fra og med sak 119/18, Interpellasjon 26/18 

til og med sak  140/18, Interpellasjon 29/18 

 

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

møtet satt. 

 

 
 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Magnus Herstad Kjell B. Hansen Kirsten Orebråten (sett) 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel 

  

26/18 18/4013   

 Interpellasjon fra Parviz Salimi (SV) - Regelmessig fornyelse av politiattest  

 

 

27/18 18/4437   

 Interpellasjon fra Ole J. Andersen (FrP) - Psykisk utviklingshemmede  

 

 

119/18 18/4047   

 Finansrapport 2. tertial 2018  

 

 

120/18 18/3778   

 Økonomirapport 2. tertial 2018  

 

 

121/18 18/4374   

 Kontrollutvalgets sak 53/18 - Ullerål skole - notat om restverdier  

 

 

122/18 18/2135   

 Eiendomsskatt - status allmenn taksering 2019  

 

 

123/18 18/3837   

 Tilskuddsordninger  

 

 

124/18 17/4667   

 Prinsippsak nytt krematorium  

 

 

125/18 15/8928   

 Prinsippsak om delvis bompengefinansiering av E16 Nymoen-Eggemoen  

 

 

126/18 18/3796   

 Gradert betaling, Ringerike Kulturskole  

 

 

127/18 18/3840   

 Busstilbud til Ringkollen vinterstid  
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128/18 14/1016   

 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 2. gangs 

behandling  

 

 

129/18 14/4304   

 Klagebehandling. 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt  

 

 

130/18 17/1379   

 Medvirkning med barn og unge - 431 Områderegulering Hønefoss  

 

 

131/18 17/1379   

 Byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018 - 2040 - 431 Områderegulering 

Hønefoss  

 

 

132/18 18/3817   

 "Holten-utvalget",- oppfølging av sosialhjelpsmottakere (pilot)  

 

 

133/18 18/4201   

 Ringeriksbadet IKS – endring av selskapsavtale  

 

 

134/18 18/4294   

 Avtale om tverrkommunalt samarbeid i Vestre Viken helseområde 2019-

2022, Kommunehelsesamarbeidet (KHS)  

 

 

135/18 18/3221   

 HJERTEROMMET - Avdeling for kompetanse og mestring  

 

 

136/18 18/3019   

 Delegering av myndighet - Forskrift om brannforebygging  

 

 

137/18 18/3652   

 Opprettelse av ambulerende skjenkebevillinger  

 

 

138/18 18/3933   

 Fritak fra politiske verv Nora Sande 
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139/18 18/3932   

 Fritak fra politiske verv Tor Stein-Andersen 

 

 

140/18 17/4270   

 Møteplan for 2019  

 

 

28/18 18/4484   

 Grunngitt spørsmål fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) - Parkeringsanlegg mellom 

rådhuset og elva  

 

 

29/18 18/4484   

 Grunngitt spørsmål fra Mari Sandsund (Sp) - Byutviklingsstrategi i 

Hønefoss  
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26/18   

Interpellasjon fra Parviz Salimi (SV) - Regelmessig fornyelse av politiattest  

 

Ordførerens svar på interpellasjon fremsatt av Parviz Salimi (SV), jfr. KS sak 26/18 

 

Emne: Regelmessig fornyelse av politiattest 

 

Innledning 

Interpellasjonen er levert i samsvar med reglementets §9.  Ordfører gir sitt svar i KS møte 1. 

november 2018.   

 

Ordførerens svar  

Svaret er basert på informasjon fra Politiet.no og Politiregisterloven § 43 samt de lover som er 

referert til.  Politiet har uttalt at det ikke kan utstedes politiattest på generelt grunnlag. Det må 

foreligge en hjemmel i lov eller forskrift gitt i medhold av lov for at arbeidsgiver kan kreve 

politiattest. 

 

I kommunalvirksomhet kan vi kreve politiattest med hjemmel i følgende lover;  

 Helse og omsorgsloven § 5.1 

 Lov om barnehager § 19 

 Opplæringsloven § 10 – 9 

 Helsepersonell loven § 20 A 

 Barnevernsloven § 6 – 10  

 

Politiattest kreves ved tilsetting/tilbud om ny stilling eller oppdrag.  Det er også klart at det 

ikke er adgang til å be om dette fra en ansatte som allerede er ansatt før lovendringen.  

 

Forutsetningen for å be om fornyet vandelskontroll er at: 

 det tidligere er vært utstedt politiattest til samme person 

 det foreligger informasjon som gir grunn til å tro at det foreligger nye opplysninger av 

betydning for innholdet i politiattesten 

 opplysninger utleveres på samme hjemmelsgrunnlag som tidligere politiattest 

 

Det er et viktig poeng at adgangen til å foreta fornyet vandelskontroll bare kan finne sted for  

enkeltpersoner, og ikke for hele gruppen som omfattes av hjemmelen.  Med dette som 

bakgrunn har ikke Ringerike kommune hjemmel til å innføre egne rutiner hvor alle ansatte i 

kommunen regelmessig fornyer/leverer ny Politiattest. Krav om Politiattest fremkommer i både 

utlysninger, intervjuer, i tilbud og i arbeidsavtalen. 
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Det er innført rutiner knyttet til tilsettinger der hvor det kreves politiattest, og disse rutiner 

ligger i Kvalitetshåndboka. I tillegg er det også rutiner på håndtering av politiattest.   

 

Ringerike 01.11.18 

Kjell B Hansen 

ordfører 
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27/18   

Interpellasjon fra Ole J. Andersen (FrP) - Psykisk utviklingshemmede  

 

 

ORDFØRERENS svar på interpellasjon fra representanten Ole J. Andersen (FrP)  

Emne: TOLGA SAKEN, utviklingshemmende, jfr. KS sak 27/18   

 

Innledning 

Interpellasjonen er innlevert i samsvar med vedtekt for kommunestyret kapittel 9. Ordfører gir 

sitt svar i Kommunestyrets møte den 1. november 2018. 

Ordførerens svar 

Ordføreren anmodet med bakgrunn i media opplag fra Tolga rådmann om et notat som gir svar 

på om det er indikasjon på eller fare for at Ringerike kommune kan være i tilsvarende situasjon 

som Tolga kommune. Videre at notat informerer om kommunens praksis.  Ole Johan 

Andersens interpellasjon og ordførerens anmodning til rådmann er tilsvarende og vedrører 

samme sak. 

Rådmannens tilbakemelding og notat er vedlagt ordførerens foreliggende svar på 

interpellasjonen fra Ole Johan Andersen.   

Ordfører henviser til notatet og anser dette som tilstrekkelig avklarende hva gjelder Ringerike 

kommune.  Av notatet fremgår rådmannens konklusjon Rådmannen kan med sikkerhet si at det 

ikke foreligger noen mistanke om avvik i forhold til rapportering av denne aktuelle gruppen.  

Videre er opplyst at rapporteringen revideres hvert år av Buskerud kommune-revisjon for å 

sikre at rapportgrunnlaget er riktig i forhold til kriterier som foreligger. 

Avslutning 

Basert på rådmannens fremlagte notat anser ordfører at dette utgjør tilstrekkelig betryggende 

informasjon i forhold til saken og interpellantens spørsmål 

 

Ringerike 01.11.18 

Kjell B Hansen 

 

Vedlegg notat saks nr. 18/439-1    
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Notat  
 

Til: Kommunestyre 

Fra: Rådmannen 

   

Kopi:   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

18/4391-1 38440/18  22.10.2018 

Årlig registrering av antall psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune.  

 

Etter media/nyhetsoppslag som indikerer uregelmessigheter i kommunenes registrering av 

psykisk utviklingshemmede i kommunene, finner rådmannen det riktig å komme med en 

orientering om situasjonen i Ringerike kommune. 

Hvert år rapporterer kommunen til helsedirektoratet antall psykisk utviklingshemmede i 

kommunem som er over 16 år, og som har tjenester fra kommunen. Disse danner grunlaget for 

utregning av rammetilskuddet til kommunen. Kommunene kan også søke om tilskudd til særlig 

krevende tjenester for disse, men da skal tilskuddet som baseres på antallet med tjenester 

trekkes fra. Kommunen vil aldri få to tilskudd basert på samme bruker. 

For 2018/2019 vil tilskuddet til kommunen utgjøre kr. 677.000,- /pr. psykisk 

utviklingehemmed som fyller kriteriene. Søknadsfristen er april måned hvert år.  

Det er fire kriterier som skal være oppfylt for at tilskudd skal være berettiget: 

1. Vedkommene må ha diagnosen psykisk utviklingshemmet, verifisert av 

spesialtisthelsetjenesten. Slik diagnose fastsettes gjerne i tidlige leveår. 

2. Vedkommende må ha innvilget helse og omsorgstjenester i kommunen. 

3. Vedkommende må være over 16 år. 

4. Vedkommende må ikke være med i beregningsgrunnlaget for vertskommunetilskuddet. 

 

De siste 10 årene har antall utviklingshemmede i Ringerike kommune vært rimelig stabilt, og 

utviklet seg slik: 

 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Antall 82 85 88 89 82 80 78 79 82 87 90 

 

Som det framkommer har det vært en viss økning sett i forhold til 2008, men vi ser også at 

antallet var tilbake på dette nivå både i 2012 og 2016. Det har siden 70-tallet versert mange 

forskjellige teorier om utviklingen av antall mennesker med psykisk utviklingshemming. Både 

bedre fødselshjelp og praksis rundt fostervannsdiagnostikk ble antatt å redusere antall psykisk 

utviklingshemmede. Samtidig som det er et faktum at den medisinske utvikling sørger for at 

langt flere overlever barnesykdommene og at levealderen øker for denne gruppen. 
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Tallene fra Ringerike kommune indikerer med all mulig tydelighet en situasjon der marginale 

endringer ikke skyldes feilrapporteringer eller behov for å rette opp tidligere års 

underrapportering. 

Rapporteringen revideres hvert år av Buskerud kommunerevisjon for å sikre at 

rapportgrunnlaget er riktig i forhold til de kriterier som foreligger. Når antallet fra år til annet 

reduseres, skyldes dette at enkelte ikke lengere har tjenester (greier seg selv), har flyttet til 

annen kommune, dør eller at diagnosen er endret. En økning i antallet skyldes at barn med 

psykisk utviklingshemming fyller 16 år, og at de blir i behov av kommunale tjenester. Det kan 

også skyldes tilflytting. 

Rådmannen kan med sikkerhet si at det ikke foreligger noen mistanke om avvik i forhold til 

rapporteringen av denne gruppen. 
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119/18   

Finansrapport 2. tertial 2018  

 

Vedtak: 

 

 Finansrapport 2. tertial 2018 tas til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Finansrapport 2. tertial 2018 tas til orientering. 
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120/18   

Økonomirapport 2. tertial 2018  

 

Vedtak: 

 

1. 2.tertialrapport – august 2018, tas til orientering 

 

2. Følgende budsjettendringer foretas i driftsbudsjettet 2018: 

 

101000.330405.254 kr 4 200 000 debet – Helhetlig tilbud barn 

108901.310403.275 kr 2 500 000 debet – Introduksjonsstønad 

101000.430003.254 kr 5 000 000 debet – Hjemmetjenesten i Sentrum 

101000.420002.253 kr 2 000 000 debet – Integrerte tjenester 

117060.400011.254 kr 1 600 000 debet – Leasingbiler 

137000.450400.254 kr 3 000 000 debet – Kjøp av plass 

147092.470002.281 kr 7 000 000 debet – Økonomisk sosialhjelp 

135000.310100.202 Kr 1.900.000 debet - utgifter til elever i andre kommuner/private 

skoler 

195000.510102.345 debet kr 1 160 000 - (redusert bruk av fond) Selvkost vann 

195000.510104.353 debet kr 310 000 - (redusert bruk av fond) Selvkost avløp 

118000. 500040.190 debet kr 1 000 000 - Strøm 

124000.500050.190 debet kr 1 036 000   Brøyting 

 

101000.110100.120 kredit kr 2 000 000 – utsatt ansettelse av informasjonssikkerhetssjef 

og digitaliseringssjef 

165000.711005.321 kredit kr 1 650 000 – konsesjonskraftinntekter 

180000.841000.840 kredit kr 12 000 000 - inntektsutgjevning 

151000.911006.870 kredit kr 5 000 000 – avdrag (redusert utgift) 

150090.911006.870 kredit kr 1 700 000 - rentekostnader (redusert utgift) 

190500.911003.870 kredit kr 1 800 000 - økt utbytte Ringerikskraft AS (økt inntekt) 

190093.911001.870 kredit kr 800 000 - økte renteinntekter (økt inntekt) 

 

154000.951000.880 kredit kr 5 756 000 – redusert avsetning til disposisjonsfond 

 

147026.310100.202       Kr 3.200.000      erstatningssak – finansieres ved bruk av 

disposisjonfond 

 

3. Følgende budsjettendringer foretas i investeringsbudsjettet 2018: 
a. Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg til prosjekt 

10021 Hjelpemiddellager for inndekning av resterende merforbruk 2018: 
023000.657000.261.10021 debet kr 224 170 
023000.656000.261.0080 kredit kr 224 170 

 
b. Investering til inventar og utstyr til «Familiens hus» blir trolig ikke gjennomført 

inneværende år. Investeringene må være innenfor vedtatte investeringsbudsjetter 
(jfr. vedtak i KS-sak 91/18). Det foreslås derfor å overføre tilbakeholdte midler på to 
inventarprosjekter fra 2018 til 2019. Budsjettet nedjusteres i 2018 og innarbeides i 
budsjett 2019. Budsjettendringen i 2018 blir: 
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020000.656000.202.0041 kredit kr 800 000 (Nytt inventar skoler) 
020000.640000.253.0720 kredit kr 2 300 000 (Helse – Inventar/medisinsk utstyr) 

 
c. Som et resultat av årets budsjettprosess og forslag til hp 2019-2022 foreslås følgende 

budsjettendringer i inneværende års budsjett: 
023000.657000.222.10002 kredit kr 2 500 000 (Hov ungdomsskole) 
023000.657000.265.10006 kredit kr 7 600 000 (Heradsbygda omsorgssenter) 
023000.657000.265.10008 debet kr 2 700 000 (Hov øst omsorgsboliger) 
023000.657000.241.10015 debet kr 2 700 000 (Ny legevakt) 
023000.657000.222.10027 kredit kr 5 000 000 (Nes skole ny barneskolefløy) 
023000.656000.375.0105 kredit kr 4 500 000 (Oppgradering og sprinkling 
Riddergården) 
023000.657000.332.14016 kredit kr 3 180 000 (Parkering Austjord) 
023000.656000.253.17003 kredit kr 6 000 000 (Ringerikskjøkken ny 
produksjonsmåte) 

 
d. I tillegg foreslås budsjettendringer på bakgrunn av nye prognoser per 2. tertial. De tre 

endringene nedenfor tas med i budsjettbehandlingen for 2019-2022, slik at vedtatte 
rammer opprettholdes. Inneværende års budsjett nedjusteres som følger: 
023000.657000.265.10006 kredit kr 4 200 000 (Heradsbygda omsorgssenter) 
023000.651000.353.15008 kredit kr 8 100 000 (Overføringsledninger Åsa - 
Monserud) 
023000.651000.353.15014 kredit kr 8 700 000 (Sanering Nes i Ådal etappe 2) 

 
4. Budsjettert bruk av lån i 2018 og mva. kompensasjon reduseres med kr 47 480 000 som følge 

av de ovenstående budsjettjusteringene: 
091000.690000.870.0001 debet kr 38 000 000 (redusert bruk av lån) 
072910.690001.841.0001 debet kr 9 480 000 (redusert mva. kompensasjon investeringer) 

 

5. Bevilgningen på kr 7 930 000 som ble vedtatt i KS-sak 59/18 til strakstiltak i 

Schjongshallen, finansieres ved bruk av lån.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak: 

 

1. 2.tertialrapport – august 2018, tas til orientering 

 

2. Følgende budsjettendringer foretas i driftsbudsjettet 2018: 

 

101000.330405.254 kr 4 200 000 debet – Helhetlig tilbud barn 

108901.310403.275 kr 2 500 000 debet – Introduksjonsstønad 

101000.430003.254 kr 5 000 000 debet – Hjemmetjenesten i Sentrum 

101000.420002.253 kr 2 000 000 debet – Integrerte tjenester 

117060.400011.254 kr 1 600 000 debet – Leasingbiler 

137000.450400.254 kr 3 000 000 debet – Kjøp av plass 

147092.470002.281 kr 7 000 000 debet – Økonomisk sosialhjelp 

135000.310100.202 Kr 1.900.000 debet - utgifter til elever i andre kommuner/private 

skoler 

195000.510102.345 debet kr 1 160 000 - (redusert bruk av fond) Selvkost vann 

195000.510104.353 debet kr 310 000 - (redusert bruk av fond) Selvkost avløp 

118000. 500040.190 debet kr 1 000 000 - Strøm 

124000.500050.190 debet kr 1 036 000   Brøyting 

 

101000.110100.120 kredit kr 2 000 000 – utsatt ansettelse av informasjonssikkerhetssjef 

og digitaliseringssjef 

165000.711005.321 kredit kr 1 650 000 – konsesjonskraftinntekter 

180000.841000.840 kredit kr 12 000 000 - inntektsutgjevning 

151000.911006.870 kredit kr 5 000 000 – avdrag (redusert utgift) 

150090.911006.870 kredit kr 1 700 000 - rentekostnader (redusert utgift) 

190500.911003.870 kredit kr 1 800 000 - økt utbytte Ringerikskraft AS (økt inntekt) 

190093.911001.870 kredit kr 800 000 - økte renteinntekter (økt inntekt) 

 

154000.951000.880 kredit kr 5 756 000 – redusert avsetning til disposisjonsfond 

 

147026.310100.202       Kr 3.200.000      erstatningssak – finansieres ved bruk av 

disposisjonfond 

 

3. Følgende budsjettendringer foretas i investeringsbudsjettet 2018: 
a. Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 0080 Helse- og omsorgsbygg til prosjekt 

10021 Hjelpemiddellager for inndekning av resterende merforbruk 2018: 
023000.657000.261.10021 debet kr 224 170 
023000.656000.261.0080 kredit kr 224 170 

 
b. Investering til inventar og utstyr til «Familiens hus» blir trolig ikke gjennomført 

inneværende år. Investeringene må være innenfor vedtatte investeringsbudsjetter 
(jfr. vedtak i KS-sak 91/18). Det foreslås derfor å overføre tilbakeholdte midler på to 
inventarprosjekter fra 2018 til 2019. Budsjettet nedjusteres i 2018 og innarbeides i 
budsjett 2019. Budsjettendringen i 2018 blir: 
020000.656000.202.0041 kredit kr 800 000 (Nytt inventar skoler) 
020000.640000.253.0720 kredit kr 2 300 000 (Helse – Inventar/medisinsk utstyr) 
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c. Som et resultat av årets budsjettprosess og forslag til hp 2019-2022 foreslås følgende 
budsjettendringer i inneværende års budsjett: 
023000.657000.222.10002 kredit kr 2 500 000 (Hov ungdomsskole) 
023000.657000.265.10006 kredit kr 7 600 000 (Heradsbygda omsorgssenter) 
023000.657000.265.10008 debet kr 2 700 000 (Hov øst omsorgsboliger) 
023000.657000.241.10015 debet kr 2 700 000 (Ny legevakt) 
023000.657000.222.10027 kredit kr 5 000 000 (Nes skole ny barneskolefløy) 
023000.656000.375.0105 kredit kr 4 500 000 (Oppgradering og sprinkling 
Riddergården) 
023000.657000.332.14016 kredit kr 3 180 000 (Parkering Austjord) 
023000.656000.253.17003 kredit kr 6 000 000 (Ringerikskjøkken ny 
produksjonsmåte) 

 
d. I tillegg foreslås budsjettendringer på bakgrunn av nye prognoser per 2. tertial. De tre 

endringene nedenfor tas med i budsjettbehandlingen for 2019-2022, slik at vedtatte 
rammer opprettholdes. Inneværende års budsjett nedjusteres som følger: 
023000.657000.265.10006 kredit kr 4 200 000 (Heradsbygda omsorgssenter) 
023000.651000.353.15008 kredit kr 8 100 000 (Overføringsledninger Åsa - 
Monserud) 
023000.651000.353.15014 kredit kr 8 700 000 (Sanering Nes i Ådal etappe 2) 

 
4. Budsjettert bruk av lån i 2018 og mva. kompensasjon reduseres med kr 47 480 000 som følge 

av de ovenstående budsjettjusteringene: 
091000.690000.870.0001 debet kr 38 000 000 (redusert bruk av lån) 
072910.690001.841.0001 debet kr 9 480 000 (redusert mva. kompensasjon investeringer) 

 

5. Bevilgningen på kr 7 930 000 som ble vedtatt i KS-sak 59/18 til strakstiltak i 

Schjongshallen, finansieres ved bruk av lån.  
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121/18   

Kontrollutvalgets sak 53/18 - Ullerål skole - notat om restverdier  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar saken til orientering. 
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122/18   

Eiendomsskatt - status allmenn taksering 2019  

 

Vedtak: 

1. Ringerike kommune gjennomfører kontorforretning for 2019 når det gjelder eiendomsskatt 

– Eigedomsskattelova §8 A-4, og øker skattetakstgrunnlaget med 10%.  

 

2. Promille-satsen fastsettes i budsjett-vedtaket for 2019.  

 

Punkt 3 i forslag til vedtak strykes i påvente av vedtak om statsbudsjettet for 2019 ang. 

Fastsetting av grunnlaget for utskriving av kommunal eiendomsskatt på boliger. 

 

 

 

Behandling: 

 

Magnus Herstad (FrP) fremmer følgende forslag: 

«Allmenn taksering utsettes i 3 år.» 

 

Erna Skaugrud (Ap) fremmet følgende forslag: 

«Punkt 3 i forslag til vedtak strykes i påvente av vedtak om statsbudsjettet for 2019 ang. 

Fastsetting av grunnlaget for utskriving av kommunal eiendomsskatt på boliger.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Formannskapet innstilling pkt. 1 og Herstads (FrP) forslag til 

pkt. 1, ble Formannskapets innstilling vedtatt mot 11 stemmer. 

 

Formannskapets pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

 

Alternativ avstemming mellom Formannskapet innstilling pkt. 3 og Skaugruds (Ap) forslag til 

pkt. 3, ble Skaugruds (Ap) forslag vedtatt mot 2 stemmer. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune gjennomfører kontorforretning for 2019 når det gjelder 

eiendomsskatt – Eigedomsskattelova §8 A-4, og øker skattetakstgrunnlaget med 10%. 

 

2. Promille-satsen fastsettes i budsjett-vedtaket for 2019. 
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123/18   

Tilskuddsordninger  

 

Vedtak: 

 

1. Tilskudd over kulturbudsjettet justeres i budsjett, saksbehandling og kriterier som 

skissert i dette saksframlegget.  

2. Endringer i søkbare tilskudd gjøres gjeldende fra 1.november 2018.  

3. Mal for driftsavtaler utarbeides og inngås med faste tilskuddsmottakere i løpet av 2019. 

Driftsavtaler ut over 1 år vedtas i Kommunestyret. 

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Arnfinn Holten (KrF) fremmet følgende tillegg til pkt. 3: 

«Driftsavtaler ut over 1 år vedtas i Kommunestyret.»  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling, samt Holtens (KrF) forslag til tillegg i pkt. 3 ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Tilskudd over kulturbudsjettet justeres i budsjett, saksbehandling og kriterier som 

skissert i dette saksframlegget.  

2. Endringer i søkbare tilskudd gjøres gjeldende fra 1.november 2018.  

3. Mal for driftsavtaler utarbeides og inngås med faste tilskuddsmottakere i løpet av 2019. 
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124/18   

Prinsippsak nytt krematorium  

 

Vedtak: 

 

1: Kommunestyret ønsker med bakgrunn i saksfremlegget ikke å fatte prinsippvedtak om 

bygging av nytt krematorium. 

 

2: Rådmannen fremmer ny sak med en teknisk tilstandsrapport fordelt på a)Den delen av 

dagens anlegg som omfatter ovn og kjølelager og en kostnadsanalyse på hva som må gjøres for 

å sette den delen i stand i forhold til lovkrav og bedre funksjonell bruk. b) Seremonirommet og 

de delene det pekes på i saksfremlegget vedrørende ventilasjon, orgel og sanitæranlegg. 

 

3: Rådmann går i dialog med kommunene i Midtfylke, Hallingdal, Hadeland og 

Ringeriksregionen med hensikt å kartlegge eventuelt samarbeid om 

kjøle/forbrenningskapasiteter i et anlegg som dekker mer en Ringerikes behov, og ved mulighet 

ser på om det kan utarbeides en intensjonsavtale om slikt samarbeid. 

 

4: Resultatet legges frem i ny sak med sikte på beslutning på en oppgradering av dagens 

anlegg, eller investering i nytt kjøle/forbrenningsanlegg for kremasjon og eventuelt 

seremonirom. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Mons-Ivar Mjelde (Ap) fremmet følgende forslag p.v.a. Ap, H, V og KrF: 

 

«1: Kommunestyret ønsker med bakgrunn i saksfremlegget ikke å fatte prinsippvedtak om bygging av 

nytt krematorium. 

 

2: Rådmannen fremmer ny sak med en teknisk tilstandsrapport fordelt på a)Den delen av dagens anlegg 

som omfatter ovn og kjølelager og en kostnadsanalyse på hva som må gjøres for å sette den delen i stand 

i forhold til lovkrav og bedre funksjonell bruk. b) Seremonirommet og de delene det pekes på i 

saksfremlegget vedrørende ventilasjon, orgel og sanitæranlegg. 

 

3: Rådmann går i dialog med kommunene i Midtfylke, Hallingdal, Hadeland og Ringeriksregionen med 

hensikt å kartlegge eventuelt samarbeid om kjøle/forbrenningskapasiteter i et anlegg som dekker mer en 

Ringerikes behov, og ved mulighet ser på om det kan utarbeides en intensjonsavtale om slikt samarbeid. 

 

4: Resultatet legges frem i ny sak med sikte på beslutning på en oppgradering av dagens anlegg, eller 

investering i nytt kjøle/forbrenningsanlegg for kremasjon og eventuelt seremonirom.» 
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Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag til Rådmannens forslag pkt. 1: 

«Dagens sermonirom beholdes.» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Ordfører oppfordret rådmannen til å ta med seg innspill fra salen i det videre arbeidet. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling fremmet av Aasen (Sp) og Mjeldes (Ap) 

forslag p.v.a Ap, H, V og Krf, ble Mjeldes forslag vedtatt mot 10 stemmer. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret ønsker primært å bygge nytt krematorium i Ringerike kommune. 

 

2. Rådmannen bes om å utrede ulike tomtealternativer, eierform, innhold og kostnader. 

Etterbruk eller riving av gamelt krematorium skal vurderes. 

 

3.  Kommunestyret bevilger inntil 2 mill kroner til utredningsarbeidet, dette dekkes av 

disposisjonsfondet. 
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125/18   

Prinsippsak om delvis bompengefinansiering av E16 Nymoen-Eggemoen  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommunestyre gir sin prinsipielle tilslutning til at ny parsell E16 Eggemoen-

Nymoen kan delfinansieres med bompenger. 

 

2. Det støttes at fylket opptar lån i «Vegfinans E16 Eggemoen – Olum AS» til å finansiere 

reguleringsplan for E16 Nymoen – Eggemoen. Midlene dekkes senere av innkrevde 

bompenger når prosjektet blir iverksatt. Buskerud fylkeskommune vil stå som garantist 

for lånebeløpet. 

 

 

 

Behandling: 

 

Tor Bøhn (FrP) fremmet følgende forslag: 

«1. Ringerike kommunestyre gir ikke sin prinsipielle tilslutning til at ny parsell E16 Eggemoen 

– Nymoen kan delfinansieres med bompenger. 

 

2. Det støttes ikke at fylket opptar lån i «Vegfinans E16 Eggemoen – Olum AS» til å finansiere 

reguleringsplan for E16 Nymoen-Eggemoen hvis dette lånet skal betjenes med innkreve 

bompenger. Veifinansiering bør være en statlig oppgave.» 

 

Knut-Arild Melbøe (MDG) fremmet følgende forslag til tillegg i pkt. 1: 

«Forutsetningen er at det settes en tidsbegrensning og en lav prising og unntak for pendlere og 

andre grupper.» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Bøhns (FrP) forslag, ble 

Rådmannens forslag vedtatt mot 6 stemmer. 

 

Melbøes (MDG) forslag oppnådde 1 stemme og falt. 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommunestyre gir sin prinsipielle tilslutning til at ny parsell E16 Eggemoen-

Nymoen kan delfinansieres med bompenger. 

 

2. Det støttes at fylket opptar lån i «Vegfinans E16 Eggemoen – Olum AS» til å finansiere 

reguleringsplan for E16 Nymoen – Eggemoen. Midlene dekkes senere av innkrevde 

bompenger når prosjektet blir iverksatt. Buskerud fylkeskommune vil stå som garantist 

for lånebeløpet. 
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126/18   

Gradert betaling, Ringerike Kulturskole  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kulturskole innfører redusert betaling, gjeldende fra 1.januar 2019, etter 

tilsvarende system som Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, og som beskrevet i 

dette saksframlegget. 

2. Ordinær kontingent for kulturskolen settes til 0,67 % av inntektsgrense fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet vedørende. redusert betaling i barnehager. 

3. Betalingssystemet innarbeides i kulturskolens vedtekter og kommunens 

betalingsregulativ. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Ringerike kulturskole innfører redusert betaling, gjeldende fra 1.januar 2019, etter 

tilsvarende system som Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, og som beskrevet i 

dette saksframlegget. 

2. Ordinær kontingent for kulturskolen settes til 0,67 % av inntektsgrense fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet vedørende. redusert betaling i barnehager. 

3. Betalingssystemet innarbeides i kulturskolens vedtekter og kommunens 

betalingsregulativ. 
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127/18   

Busstilbud til Ringkollen vinterstid  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune gir ikke økonomisk garanti for busstilbud til Ringkollen i vintersesongen 

2018-2019. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Brit W. Bøhler (SOL) fremmet følgende forslag: 

«Ringerike kommune gir økonomisk garanti for busstilbud til Ringkollen i vintersesongen 

2018-2019. Rådmann tar kontakt med buss-selskapene for å innhente tilbud i tråd med vedtak i 

24/18.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling og Bøhlers (SOL) forslag, ble 

Formannskapets innstilling vedtatt mot 3 stemmer. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune gir ikke økonomisk garanti for busstilbud til Ringkollen i vintersesongen 

2018-2019. 
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128/18   

0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 2. gangs behandling  

 

Vedtak: 

Saken utsettes for nærmere vurdering. 

 

 

Behandling: 

 

Repr. Mari S. Sandsund (Sp) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling 

av sak 128/18, da hun er saksbehandler i denne saken. Sandsund (Sp) ble enstemmig kjent 

inhabil i behandlingen av saken etter kommuneloven § 40 nr. 3 jf. forvaltningslovens § 6 andre 

ledd. 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes for nærmere vurdering.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Aasens (Sp) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen vedtas.  

 

2. Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om verdifullt naturmangfold av 

nasjonal verdi samt anbefaling fra Fylkesmannen i Buskerud, foreslå endret formål på deler 

av område som til 1. gangs behandling lå inne med formål Landbruks- natur og 

friluftsområde (LNF). Område som i henhold til kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 

2015 beskrives som svært viktig (A) Sandfuruskog, vil tillegges formål LNF Naturformål 

(5120). Området kan nyttes til skogbruk og friluftsliv, innenfor de begrensninger som 

fremgår av reguleringsbestemmelse § 4.2 og § 6 Hensynssoner. 

  

3. Før ytterligere uttak i BSM skal det utarbeides en detaljregulering med 

konsekvensutredning for uttaksområdet.  

Detaljreguleringen må inkludere hele bestemmelsesområde # 1 vist på plankartet.  

0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen med sikringssoner, skal 

ligge til grunn for en eventuell detaljregulering. 
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129/18   

Klagebehandling. 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt  

 

Vedtak: 

 

1.Klager på plan 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt tas ikke til følge.  

Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse:  

«Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering slik det fremgår av dette 

saksfremlegget.»  

 

 

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.» 

 

 

3.Klagene gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak (jf. forvaltningsloven § 

42). 

 

 

 

Behandling: 

 

Axel Sjøberg (SV) fremmet Rådmannens alternative forslag: 

«Klagene på vedtak av «Detaljregulering for nr. 401 Hønengaten 40-44 boligprosjekt» tas til 

følge.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling til pkt. 1 og Sjøbergs (SV) forslag, 

ble Formannskapets innstilling til pkt. 1 vedtatt mot 12 stemmer. 

 

Formannskapets innstilling til pkt. 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Klager på plan 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt 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 det fremgår av dette 

saksfremlegget.» 

 

3. Klagene gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak (jf. 

forvaltningsloven § 42). 
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130/18   

Medvirkning med barn og unge - 431 Områderegulering Hønefoss  

 

Vedtak: 

 

Medvirkningsrapporten tas til orientering 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Medvirkningsrapporten tas til orientering 
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131/18   

Byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018 - 2040 - 431 Områderegulering Hønefoss  

 

Vedtak: 

 

Byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018 – 2040 vedtas. 

 

Følgende legges til under samarbeidsplakat (3. Prinsipper for involvering og samarbeid.): 

«Ringerike kommune skal være en pådriver for gode offentlig-privat samarbeid som gavner 

byutvikling.» 

 

 

 

Behandling: 

 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende forslag til tillegg: 3. Prinsipper for involvering og 

samarbeid.  

Under samarbeidsplakat, legges til: «Ringerike kommune skal være en pådriver for gode 

offentlig-privat samarbeid som gavner byutvikling.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling, samt Ohrens (Ap) forslag til tillegg ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018 – 2040 vedtas. 
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132/18   

"Holten-utvalget",- oppfølging av sosialhjelpsmottakere (pilot)  

 

Vedtak: 

 

Redgjørelsen for ekstraordinære tiltak for utvalgte sosialhjelpsmottakere som trenger 

ekstratiltak før de kan delta i det ordinære arbeidstreningsprogrammet, tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Redgjørelsen for ekstraordinære tiltak for utvalgte sosialhjelpsmottakere som trenger 

ekstratiltak før de kan delta i det ordinære arbeidstreningsprogrammet, tas til etterretning. 
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133/18   

Ringeriksbadet IKS – endring av selskapsavtale  

 

Vedtak: 

 

Forslått endring i §17 i vedlagte selskapsavtale vedtas. 
 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Forslått endring i §17 i vedlagte selskapsavtale vedtas. 
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134/18   

Avtale om tverrkommunalt samarbeid i Vestre Viken helseområde 2019-2022, 

Kommunehelsesamarbeidet (KHS)  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunehelsesamarbeidet (KHS) videreføres med et avtalebasert samarbeid i perioden 

2019-2022. 

2. Ringerike kommune tilslutter seg avtalen slik den er presentert i saken.  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunehelsesamarbeidet (KHS) videreføres med et avtalebasert samarbeid i perioden 

2019-2022. 

2. Ringerike kommune tilslutter seg avtalen slik den er presentert i saken.  

 

 

 

 



  

Side 34 av 41 

135/18   

HJERTEROMMET - Avdeling for kompetanse og mestring  

 

Vedtak: 

 

1. Avdeling for elever med spesielle behov - «HJERTEROMMET» – etableres på 

Benterud skole  

2. Avdelingen får med en grunnbemanning som sikrer arbeidet med å bygge kompetanse 

og systematikk rundt den enkelte elev 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Avdeling for elever med spesielle behov - «HJERTEROMMET» – etableres på 

Benterud skole  

2. Avdelingen får med en grunnbemanning som sikrer arbeidet med å bygge kompetanse 

og systematikk rundt den enkelte elev 

 

 

 

 



  

Side 35 av 41 

136/18   

Delegering av myndighet - Forskrift om brannforebygging  

 

Vedtak: 

 

Brannsjefen, eller hans stedfortreder, delegeres myndighet til å treffe forskrift i medhold av 

forskrift om brannforebygging § 3 fjerde ledd, når vilkårene for å fatte slik forskrift er oppfylt. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Brannsjefen, eller hans stedfortreder, delegeres myndighet til å treffe forskrift i medhold av 

forskrift om brannforebygging § 3 fjerde ledd, når vilkårene for å fatte slik forskrift er oppfylt. 

 

 

 

 



  

Side 36 av 41 

137/18   

Opprettelse av ambulerende skjenkebevillinger  

 

Vedtak: 

 

 I medhold av alkohollovens § 4-5 opprettes det 10 ambulerende skjenkebevillinger. 

 Små kulturarrangementer, arrangementer i regi av seniorsentre og frivillige 

organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret skal betale samme pris på lik 

linje som de som søker om ambulerende bevilling.  

 Skjenkebevilling for enkelt anledning gitt etter alkohollovens § 1-6 skal det sende inn 

oppgave over faktisk omsatt mengede alkohol i etterkant av arrangementet. 

Bevillingsmyndighet vil foreta en beregning, jf. alkoholforskriften § 6-2.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 I medhold av alkohollovens § 4-5 opprettes det 10 ambulerende skjenkebevillinger. 

 Små kulturarrangementer, arrangementer i regi av seniorsentre og frivillige 

organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret skal betale samme pris på lik 

linje som de som søker om ambulerende bevilling.  

 Skjenkebevilling for enkelt anledning gitt etter alkohollovens § 1-6 skal det sende inn 

oppgave over faktisk omsatt mengede alkohol i etterkant av arrangementet. 

Bevillingsmyndighet vil foreta en beregning, jf. alkoholforskriften § 6-2.  
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138/18   

Fritak fra politiske verv Nora Sande 

 

Vedtak: 

 

 

Nora Sande (AP) fritas med virkning fra 1.oktober 2018, fra sine politiske verv ut 

valgperioden.  

Som nytt fast medlem til kommunestyret kommer: Ahmad Mahmoudi 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Nora Sande (AP) fritas med virkning fra 1.oktober 2018, fra sine politiske verv ut 

valgperioden.  

Som nytt fast medlem til kommunestyret kommer: Ahmad Mahmoudi 

 

 

 

 



  

Side 38 av 41 

139/18   

Fritak fra politiske verv Tor Stein-Andersen 

 

Vedtak: 

 

 

Stein-Andersen innvilges fritak ut valgperioden og som nytt fast medlem til kommunestyret  

Viere Rozmara – Frydenlund. 

 

 

 

Behandling: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag: 

«Forslag nytt medlem i vedtaket: Til nytt medlem til Kommunestyret foreslås: Viera Rozmara-

Frydenlund.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag, samt Johansens (H) forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Stein-Andersen innvilges fritak ut valgperioden og som nytt fast medlem til kommunestyret 

foreslås: 

:__________________________________________ 

 

 

 

 



  

Side 39 av 41 

140/18   

Møteplan for 2019  

 

Vedtak: 

 

 

Møteplan for 2019 vedtas. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Møteplan for 2019 vedtas. 
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28/18   

Grunngitt spørsmål fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) - Parkeringsanlegg mellom rådhuset og 

elva  

 

Ordførerens svar grunngitt spørsmål fra Mons-Ivar Mjelde (AP), jfr. KS sak nr. 28/18 

 

Emne: Parkeringsanlegg mellom rådhuset og elva. 

 

Innledning 

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

KS møte 1. november 2018. 

 

Ordførerens svar 

Ordfører viser til interpellasjonen, går ikke nærmere inn på deri fremførte refleksjoner, men 

besvarer de konkrete spørsmål slik: 

Til spørsmål 1  

Ja, det stemmer. Dette gjøres i forbindelse med etablering av gang/sykkelvei til Benterud skole 

samt oppgradering av p-plasser til Rådhuset. Prosjektet samkjøres med Trygg skolevei. 

Til spørsmål 2  

Trygg skolevei og tiltak der ligger i HP 2018-2021 vedtatt av kommunestyret 30.11.17 i sak 

132/17.   

Oppgradering parkeringsplass ligger i HP 2017-2020 vedtatt av kommunestyret 24.11.16 i sak 

145/16.. 

Til spørsmål 3  

Budsjett trygg skolevei er 16 millioner kroner. 

Budsjett oppgradering parkeringsplasser rådhuset er 1 million kroner. 

Avslutning 

Ordfører anser interpellantens spørsmål som direkte besvart.  

 

Ringerike 1. november 2018 

Kjell B Hansen 

ordfører 

 

 

 

 

 



  

Side 41 av 41 

29/18   

Grunngitt spørsmål fra Mari Sandsund (Sp) - Byutviklingsstrategi i Hønefoss  

 

Ordførerens svar på grunngitt spørsmål fra Mari Sandsund, (SP) jfr. KS sak 29/18 

 

Emne: Byutviklingsstrategi Hønefoss /Rådhuset parkering/sykkel 

 

Innledning 

Grunngitt spørsmål er innsendt i samsvar med reglementets §9.  Ordføreren gir sitt svar i 

Kommunestyrets møte 01.11.18.  Ordføreren gjengir ikke spørsmålene, men svarer direkte på 

hvert enkelt spørsmål. og kommenterer ikke interpellantens refleksjoner.  

 

Ordførerens svar 

Spørsmål 1 

Ja tiltakene er forankret. 

Tiltaket trygg skolevei er forankret i HP 2018-2021.Vedtatt i kommunestyret den 30.11.17 i 

sak 132/17. Etablering av gang/sykkelvei rundt rådhuset er en del av trygg skolevei for 

Benterud skole og et krav fra SVV. Det etableres blant annet gang / sykkelvei langs elvekanten 

og rundt plassen til Benterud gata. P-plassene langs hekken vil forsvinne da gang/sykkelveien 

vil komme der. P-plassene erstattes mellom gang / sykkelveien og rådhuset. 

Spørsmål 2  

Det er ikke gjennomført behovsanalyse for parkeringsplasser på rådhuset, men det har vært 

gjentagende klager fra beboerne i Benterud gata på parkering. Det har vært kommunalt ansatte 

og besøkende til rådhuset som har benyttet gaten til parkering og dermed sperret for 

utrykningskjøretøy samt generell fremkommelighet. 

Spørsmål 3  

Kostnadsrammen for trygg skolevei er kr 16 mill. forankret i HP 2018-2021 vedtatt i sak 

132/17 i KS 30.11.17. Oppgradering p-plassen til rådhuset er 1 mill. og forankret i HP 2017-

2020 vedtatt i kommunestyret den 24.11.16 i sak 145/16. 

Spørsmål 4  

Det er ikke en del av prosjektet trygg skolevei eller oppgradering av p-plasser til Rådhuset. 

 Avslutning 

Ordfører anser det nevnte som tilstrekkelig besvart/belyst i forhold til interpellantens konkrete 

spørsmål. 

 

Ringerike 01.11.18 

Kjell B Hansen 

ordfører 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/4013-3  Arkiv: 420 &92  

 

Sak: 26/18 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Parviz Salimi (SV) - Regelmessig fornyelse av 

politiattest  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordførerens svar på interpellasjon fremsatt av Parviz Salimi (SV), jfr. KS sak 26/18 

 

Emne: Regelmessig fornyelse av politiattest 

 

Innledning 

Interpellasjonen er levert i samsvar med reglementets §9.  Ordfører gir sitt svar i KS møte 1. 

november 2018.   

 

Ordførerens svar  

Svaret er basert på informasjon fra Politiet.no og Politiregisterloven § 43 samt de lover som er 

referert til.  Politiet har uttalt at det ikke kan utstedes politiattest på generelt grunnlag. Det må 

foreligge en hjemmel i lov eller forskrift gitt i medhold av lov for at arbeidsgiver kan kreve 

politiattest. 

 

I kommunalvirksomhet kan vi kreve politiattest med hjemmel i følgende lover;  

 Helse og omsorgsloven § 5.1 

 Lov om barnehager § 19 

 Opplæringsloven § 10 – 9 

 Helsepersonell loven § 20 A 

 Barnevernsloven § 6 – 10  

 

Politiattest kreves ved tilsetting/tilbud om ny stilling eller oppdrag.  Det er også klart at det 

ikke er adgang til å be om dette fra en ansatte som allerede er ansatt før lovendringen.  

 

Forutsetningen for å be om fornyet vandelskontroll er at: 

 det tidligere er vært utstedt politiattest til samme person 

 det foreligger informasjon som gir grunn til å tro at det foreligger nye opplysninger av 

betydning for innholdet i politiattesten 

 opplysninger utleveres på samme hjemmelsgrunnlag som tidligere politiattest 

 

Det er et viktig poeng at adgangen til å foreta fornyet vandelskontroll bare kan finne sted for  
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enkeltpersoner, og ikke for hele gruppen som omfattes av hjemmelen.  Med dette som 

bakgrunn har ikke Ringerike kommune hjemmel til å innføre egne rutiner hvor alle ansatte i 

kommunen regelmessig fornyer/leverer ny Politiattest. Krav om Politiattest fremkommer i 

både utlysninger, intervjuer, i tilbud og i arbeidsavtalen. 
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Det er innført rutiner knyttet til tilsettinger der hvor det kreves politiattest, og disse rutiner 

ligger i Kvalitetshåndboka. I tillegg er det også rutiner på håndtering av politiattest.   

 

Ringerike 01.11.18 

Kjell B Hansen 

ordfører 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 01.11.2018: 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/4437-4  Arkiv: F01 &70  

 

Sak: 27/18 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Ole J. Andersen (FrP) - Psykisk utviklingshemmede  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
ORDFØRERENS svar på interpellasjon fra representanten Ole J. Andersen (FrP)  

Emne: TOLGA SAKEN, utviklingshemmende, jfr. KS sak 27/18   

 

Innledning 

Interpellasjonen er innlevert i samsvar med vedtekt for kommunestyret kapittel 9. Ordfører gir 

sitt svar i Kommunestyrets møte den 1. november 2018. 

Ordførerens svar 

Ordføreren anmodet med bakgrunn i media opplag fra Tolga rådmann om et notat som gir 

svar på om det er indikasjon på eller fare for at Ringerike kommune kan være i tilsvarende 

situasjon som Tolga kommune. Videre at notat informerer om kommunens praksis.  Ole Johan 

Andersens interpellasjon og ordførerens anmodning til rådmann er tilsvarende og vedrører 

samme sak. 

Rådmannens tilbakemelding og notat er vedlagt ordførerens foreliggende svar på 

interpellasjonen fra Ole Johan Andersen.   

Ordfører henviser til notatet og anser dette som tilstrekkelig avklarende hva gjelder Ringerike 

kommune.  Av notatet fremgår rådmannens konklusjon Rådmannen kan med sikkerhet si at 

det ikke foreligger noen mistanke om avvik i forhold til rapportering av denne aktuelle 

gruppen.  Videre er opplyst at rapporteringen revideres hvert år av Buskerud kommune-

revisjon for å sikre at rapportgrunnlaget er riktig i forhold til kriterier som foreligger. 

Avslutning 

Basert på rådmannens fremlagte notat anser ordfører at dette utgjør tilstrekkelig betryggende 

informasjon i forhold til saken og interpellantens spørsmål 

 

Ringerike 01.11.18 

Kjell B Hansen 

 

Vedlegg notat saks nr. 18/439-1    
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Notat  
 

Til: Kommunestyre 

Fra: Rådmannen 

   

Kopi:   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

18/4391-1 38440/18  22.10.2018 

Årlig registrering av antall psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune.  

 

Etter media/nyhetsoppslag som indikerer uregelmessigheter i kommunenes registrering av 

psykisk utviklingshemmede i kommunene, finner rådmannen det riktig å komme med en 

orientering om situasjonen i Ringerike kommune. 

Hvert år rapporterer kommunen til helsedirektoratet antall psykisk utviklingshemmede i 

kommunem som er over 16 år, og som har tjenester fra kommunen. Disse danner grunlaget for 

utregning av rammetilskuddet til kommunen. Kommunene kan også søke om 

tilskudd til særlig krevende tjenester for disse, men da skal tilskuddet som baseres 

på antallet med tjenester trekkes fra. Kommunen vil aldri få to tilskudd basert på 

samme bruker. 

For 2018/2019 vil tilskuddet til kommunen utgjøre kr. 677.000,- /pr. psykisk 

utviklingehemmed som fyller kriteriene. Søknadsfristen er april måned hvert år.  

Det er fire kriterier som skal være oppfylt for at tilskudd skal være berettiget: 

1. Vedkommene må ha diagnosen psykisk utviklingshemmet, verifisert av 

spesialtisthelsetjenesten. Slik diagnose fastsettes gjerne i tidlige leveår. 

2. Vedkommende må ha innvilget helse og omsorgstjenester i kommunen. 

3. Vedkommende må være over 16 år. 

4. Vedkommende må ikke være med i beregningsgrunnlaget for vertskommunetilskuddet. 

 

De siste 10 årene har antall utviklingshemmede i Ringerike kommune vært rimelig stabilt, og 

utviklet seg slik: 

 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Antall 82 85 88 89 82 80 78 79 82 87 90 

 

Som det framkommer har det vært en viss økning sett i forhold til 2008, men vi ser også at 

antallet var tilbake på dette nivå både i 2012 og 2016. Det har siden 70-tallet versert mange 

forskjellige teorier om utviklingen av antall mennesker med psykisk utviklingshemming. Både 

bedre fødselshjelp og praksis rundt fostervannsdiagnostikk ble antatt å redusere antall psykisk 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

utviklingshemmede. Samtidig som det er et faktum at den medisinske utvikling sørger for at 

langt flere overlever barnesykdommene og at levealderen øker for denne gruppen. 

Tallene fra Ringerike kommune indikerer med all mulig tydelighet en situasjon der marginale 

endringer ikke skyldes feilrapporteringer eller behov for å rette opp tidligere års 

underrapportering. 

Rapporteringen revideres hvert år av Buskerud kommunerevisjon for å sikre at 

rapportgrunnlaget er riktig i forhold til de kriterier som foreligger. Når antallet fra år til annet 

reduseres, skyldes dette at enkelte ikke lengere har tjenester (greier seg selv), har flyttet til 

annen kommune, dør eller at diagnosen er endret. En økning i antallet skyldes at barn med 

psykisk utviklingshemming fyller 16 år, og at de blir i behov av kommunale tjenester. Det kan 

også skyldes tilflytting. 

Rådmannen kan med sikkerhet si at det ikke foreligger noen mistanke om avvik i forhold til 

rapporteringen av denne gruppen. 

 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 01.11.2018: 

 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/4374-2  Arkiv: 200  

 

Sak: 121/18 

 

Saksprotokoll - Kontrollutvalgets sak 53/18 - Ullerål skole - notat om restverdier  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Kommunestyret tar saken til orientering. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 01.11.2018: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag 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
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/4294-2  Arkiv: 026  

 

Sak: 134/18 

 

Saksprotokoll - Avtale om tverrkommunalt samarbeid i Vestre Viken helseområde 2019-

2022, Kommunehelsesamarbeidet (KHS)  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 

1. Kommunehelsesamarbeidet (KHS) videreføres med et avtalebasert samarbeid i 

perioden 2019-2022. 

2. Ringerike kommune tilslutter seg avtalen slik den er presentert i saken.  

 
 

Behandling i Kommunestyret 01.11.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3933-3  Arkiv: 033 &16  

 

Sak: 138/18 

 

Saksprotokoll - Fritak fra politiske verv Nora Sande 

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

Nora Sande (AP) fritas med virkning fra 1.oktober 2018, fra sine politiske verv ut 

valgperioden.  

Som nytt fast medlem til kommunestyret kommer: Ahmad Mahmoudi 

 
 

Behandling i Kommunestyret 01.11.2018: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/4484-9  Arkiv: Q50  

 

Sak: 28/18 

 

Saksprotokoll - Grunngitt spørsmål fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) - Parkeringsanlegg 

mellom rådhuset og elva  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordførerens svar grunngitt spørsmål fra Mons-Ivar Mjelde (AP), jfr. KS sak nr. 28/18 

 

Emne: Parkeringsanlegg mellom rådhuset og elva. 

 

Innledning 

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

KS møte 1. november 2018. 

 

Ordførerens svar 

Ordfører viser til interpellasjonen, går ikke nærmere inn på deri fremførte refleksjoner, men 

besvarer de konkrete spørsmål slik: 

Til spørsmål 1  

Ja, det stemmer. Dette gjøres i forbindelse med etablering av gang/sykkelvei til Benterud skole 

samt oppgradering av p-plasser til Rådhuset. Prosjektet samkjøres med Trygg skolevei. 

Til spørsmål 2  

Trygg skolevei og tiltak der ligger i HP 2018-2021 vedtatt av kommunestyret 30.11.17 i sak 

132/17.   

Oppgradering parkeringsplass ligger i HP 2017-2020 vedtatt av kommunestyret 24.11.16 i sak 

145/16.. 

Til spørsmål 3  

Budsjett trygg skolevei er 16 millioner kroner. 

Budsjett oppgradering parkeringsplasser rådhuset er 1 million kroner. 

Avslutning 

Ordfører anser interpellantens spørsmål som direkte besvart.  

 

Ringerike 1. november 2018 

Kjell B Hansen 
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ordfører 

 
 

Behandling i Kommunestyret 01.11.2018: 
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