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RINGERIKE KOMMUNE 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen     

Møtedato: 29.11.2018 Tid: 12:00 – 15:25. 

Dagsorden: 

12:00 - 12:10   Møtet settes og forretningsorden fastsettes 

12.10 -  12.20  Sak 142/18 Høringssvar budsjett 2019 og 

Handlingsplan 2019-2022 

12.20 - 13.30  Sak 143/18 Budsjett 2019 – Handlingsplan 2019-

2022  

1. Budsjett 2018. Handlingsprogram 2019-2022. 

2. Verbale forslag. 

3. Betalingsreglement 2019. 

Avstemming vil senere i møtet gjennomføres i   samme rekkefølge. 

13:30 - 13.40  Pause  

13.40 -  15.15  Behandling av sak 143/18 fortsetter  

15.15 – 15.25  Pause 

15.25 -  15.45 Votering 

16.00 -  Møte slutt senest 

 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall   Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Medlem Anne Helene Sandum   

Medlem Arnfinn Baksvær   

Medlem Kirsten Orebråten   

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Stein-Roar Eriksen   

Medlem Ståle Skjønhaug   

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Trine Sandum   

Medlem Ragnhild Lilleeng   

Medlem Mons-Ivar Mjelde   

Medlem Jim Hagen Warp   

Medlem Håkon Kvissel Ohren   

Medlem Signe Maurtvedt FO  

Medlem Erna Skaugerud   

Medlem Ahmad Mahmoudi   

Nestleder Dag Erik Henaug   
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Medlem Runar Johansen   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande FO  

Medlem Jan Frantzen   

Medlem Lise Bye Jøntvedt   

Medlem Arne Broberg   

Medlem Marit Hollerud   

Medlem Dag Haakon Henriksen   

Medlem Ivar Eskestrand   

Medlem Viera Rozmara-Frydenlund   

Medlem Richard Baksvær FO  

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Anne-Marit Lillestø   

Medlem Arnfinn J. Holten   

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Tor Bøhn   

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Mari Solheim Sandsund   

Medlem Anne Mari W. Ottesen   

Medlem Anders Braaten   

Medlem Axel Sjøberg   

Medlem Parviz Salimi   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Knut Arild Melbøe   

Varamedlem Eli Johanne Ruud  Signe Maurtvedt 

Varamedlem Karoline Kverndalen  Richard Baksvær 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann, Tore Isaksen. Assisterende Rådmann Terje Dahlen, 

Kommunalsjefene, Gyrid Løvli, Trude Bredal Steinmo, Christine 

Myhre Bråthen, Magnar Ågotnes, Kommunikasjonssjef, Mats Øieren. 
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Merknader  Vedtaksføre med 42 medlemmer tilstede 

 Parviz Salimi fikk permisjon fra kl 12:20 tok sete igjen fra kl 13:45. 

 Dokumenter lagt ut til møte: 

o Endring i forslag til betalingsreglement for 2019, sak 18/3999-

59. 

o Fossefondet- avsetninger til realkapital og bufferfond, sak 

18/4047-4. 

o Økning i promillesatsene – Eiendomsskatt- Budsjett 2019 -  

Handlingsprogram2019-2022, sak 18/3999-64. 

o Nytt notat til kommunestyrets møte 29.11.18 – 

Handlingsprogram2019-2022 og betalingsreglement: Følgende 

endringer tas inn i Betalingsreglement 2019 – «Formannskapets 

vedtak». 

o Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022 – Spørsmål fra 

Arnfinn Holten (KrF) om tilskudd til Ringerike kirkelige 

fellesråd, sak 18/3999-65. 

  

 

Behandlede saker Fra og med sak 142/18 

til og med sak  143/18 

 

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

møtet satt. 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Magnus Herstad  Kjell B. Hansen  Kirsten Orebråten 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

142/18 18/3999   

 Høringssvar - Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022  

 

 

143/18 18/3999   

 Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022  
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142/18   

Høringssvar - Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022  

 

Vedtak: 

 

Høringssvarene til budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019-2022 tas til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Høringssvarene til budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019-2022 tas til orientering. 
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143/18   

Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022  

 

Vedtak: 

 

Formannskapets innstilling støttes med følgende endringer: 

 

Budsjett og handlingsprogram 2019 – 2020 

 

Utredningsforslag 1 

 

Miljøterapeuter/Miljøarbeidere 

Rådmannen bes legge frem en sak for ansettelse av miljøterapeuter/miljøarbeidere i 

Ringerikskolen. Utredningen vurderer blant annet bruk av færre assistenter og andre ressurser 

til fordel for miljøterapeuter/miljøarbeidere.   

 

Utredningsforslag 2 

 IT-drift  

Rådmannen bes legge frem en sak om hvordan IT-driften er organisert, og ulike 

driftsalternativer. 

 

Utredningsforslag 3 

 

Eiendomstjenesten 

Rådmannen utreder 3 mulige alternativer for å ivareta kommunens eier- og leierinteresser i 

den samlede eiendomsmassen. 

 Organisering ved fortsatt egen avdeling/enhet i kommunen.  

 Etablering av et eiendomsselskap som kommunalt foretak med hjemmel i 

kommuneloven §62. 

 Etablering av et aksjeselskap. 

 

Resultatet av utredningen presenteres på Formannskapets strategikonferanse 

 

Utredningsforslag 4 

 

Pop Up senteret i samfunnshuset 

Rådmannen bes legge frem en sak om å opprettholde Pop Up senteret i kultursenteret som en 

møteplass med aktiviteter for alle. 
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Utredningsforslag 5 

 

Fra fysiske møter til videokonferanser. 

Kommunens ansatte skal benytte videokonferanser som møteform når det er møter mellom 

personer som sitter geografisk adskilt. Dette som hovedregel. Avvik fra dette prinsipp skal 

begrunnes overfor rådmannen. Begrunnelse: Dette tiltaket reduserer unødvendig kjøretid, 

drivstofforbruk og er miljøriktig.  

Reduksjon kr. 2 425 000.- 

 

Utredningsforslag 6 

 

Heggen barnehage 

Heggen barnehage legges ikke ned i 2019 

Stryker strekpunktet fra Rådmannen innstilling. 

Videre drift for Heggen barnehage utredes og legges frem til Formannskapets 

strategikonferanse juni 2019. 

 

Utredningsforslag 7 

 

Frivillighetens hus 

Det utredes et frivillighetens hus, organisasjoner mv og enheter innen kommunen inviteres til å 

fremme sine interesser for dette og foreslå opplegg. 

 

 

Vedtak: 

 

Økonomiutvalg 

Det velges deltakere til vedtatt økonomiutvalg som fremlegger forslag på økte 

inntekter/reduserte driftskostnader tilsvarende 25 mill. pr år totalt kr 75 mill. i perioden 2020 - 

2022. Kommunens administrasjon bidrar med nødvendig kompetanse. For året 2019 utarbeides 

tiltak for måloppnåelse av årets avsatte budsjett. 

Boligstiftelsen  

Rådmannen bes reforhandle avtalen mellom stiftelsen og kommunen.   

 

Utvikling vann - og avløpsgebyrer 2018 – 2026 

I tråd med retningslinjer for beregning av selvkost kan kommunen velge å 

gå med underskudd innenfor den normerte fem års perioden 

– Ringerike kommune investerer med tanke på en betydelig folketallsvekst 

– Prisnivået fastsettes i budsjett for 2020 og årene fremover 

 

Institusjonsplasser. 

Det bevilges kr. 5 mill. til kjøp av korttidsplasser/langtidsplasser av eksterne for å dekke opp 

for manglende plasser i kommunes egne avdelinger.  

 

Fontenehuset 

Vi ønsker å prioritere Fontenehuset med kr200 000,-Fontenehuset gjør et meget godt arbeid 

når det gjelder personer med psykisk sykdom, og har god resultater når det gjelder å få dem 

tilbake i jobb. 
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Positiv oppvekst 

Vi ønsker å tilføre ytterligere 200.000 kroner til Positiv oppvekst. 

Begrunnelse: Positiv oppvekst gjør et viktig forebyggende arbeid blant uorganiserte unge.  

 

Nasjonalt bokår 2019. 

Vi ønsker at biblioteket skal ha ekstra aktiviteter i bokåret kr.25 000. Nytt tiltak til 

barneavdelingen, kr.100 000.-  

 

Menova 

Menova har etablert et pilotprosjekt i samarbeid med NAV kommune som er finansiert i et ½ 

år. Vi bevilger 1,5mill. for at prosjektet videreføres ut 2019. 

 

Stjernegruppen 

Vi ønsker å tilføre ytterligere 200 000.-kroner til stjernegruppen for å styrke arbeidet. 

 

Søndre park 

Vi vil bevilge 200.000 kroner til belysning i Søndre Park. 

Begrunnelse: Dette er i tråd med initiativ fra barn og unge om hva vi kan gjøre for å gjøre 

Hønefoss bedre i forbindelse med Byplanhøringen. Det bør være lys her, for å øke alles 

trygghet. 

 

Byutvikling 

Det settes av 50 mnok i handlingsprogrammet for 2020, 25 mnok i 2021 og 25 mnok i 2022. 

Midlene skal brukes til byutvikling. 

 

 

 

 

Økning på budsjett 2019 : 

Avsetning til kjøp av 5 sykehjemsplasser                             kr. 5 000 000.- 

Økt tilskudd til Fontenehuset                kr.    200 000.- 

Økt bevilgning pilotprosjekt                kr. 1 500 000.-  

Økt tilskudd til Stjernegruppen                          kr.    200 000,- 

Økt tilskudd til Positiv oppvekst               kr.    200 000.- 

Søndre park belysning                kr.    200 000.- 

Miljøterapeuter/miljøarbeidere i skolene              kr. 1 000 000.-           

Biblioteket bok året                 kr.     25 000.- 

Biblioteket barneavdeling                kr.   100 000.--   

Sum                   kr.  8 425 000.-  

 

 

 

 

Reduksjon av budsjettet 2019:                                 

Reduksjon avsetning til folkevalgte                         kr. 1 000 000.-.                    - 

Redusert husleie til Boligstiftelsen                 kr.  5 000 000.-                       

Reduksjon administrasjonen, 

videokonferanser erstatter fysiske møter      kr. 2 425 000.- 

Sum          kr. 8 425 000.- 
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Verbalforslag: 

 

1. Det fortsettes med samarbeidet med befolkningen, med fortsatt tettstedsutvikling på 

Tyristrand, Hallingby, Sokna, Åsa og Nes.  

 

2. Arbeidet med å avklare fremtidig struktur for helse og omsorgsbygg, herunder behov for 

institusjonsplasser (sykehjemsplasser) intensiveres i 2019. 

 

3. Ringerike kommune skal legge FNs bærekraftmål til grunn for sin virksomhet. 

 

4. Rådmannen tar initiativ til å etablere et såkornfond for nystartede bedrifter i samarbeid med 

fylkeskommunen, banker, næringsstiftelser, private investorer og eventuelt andre parter 

som kan være relevante. Status for dette arbeidet gis til kommunestyret innen utgangen av 

juni 2019. 

 

5. Rådmannen sørger for at det kildesorteres på en fullgod måte i alle kommunale bygg innen 

1. halvår 2019. Om nødvendig må nåværende sorteringsutstyr skiftes ut, bedre markering 

og informasjon om riktig sortering og hvorfor man skal kildesortere.  
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Behandling: 

 

 Pakke 1. 

 

Nanna Kristoffersen (SOL) fremmet p.v.a SOL følgende forslag: 

 

«Budsjettforslag fra Solidaritetslista for 2018.  

Økonomiplan 2019-2021 

 

INNSPARINGER 

Aktuelle områder +/- ift.Rådmannens   2019 

(områder som ikke er nevnt, er som rådmannens) 

Eiendomsskatt næring +2promillepoeng 9,2  9,2  

Utbytte RiK                +5  5  

Mindre renteutgifter/økt renteinntekt               4  

Avsetning disp.fond ifht Rådmanen    10  

Sum økte midler til fordeling     28,2 

 

Ytterligere innsparinger ift. Rådmannens: 

Politikerhonorarer      5  

Ikke varaordfører på heltid     0,5 

Red.utvikl/strat.avd/adm.     5 

Red.ledelsesseminar/-hoteller    2 

Nedlegging Tildelingskontoret    5 

Reduserte konsulenttjenester(eks.»kjøp av tjenester») 11 

Til sammen til økt fordeling:     56,7    

               

Ekstra Utgifter,        tabell 1B Driftsregnskapet, ift  Rådmannens: 

Barnehage – økt grunnbemanning     9 mill.  

Grunnskole - økt grunnbemanning + skolefrokost  10,7 

Ikke SFO-økning - Lærertettheten er avgjørende for god kvalitet. 

Tverrfaglig miljøteam forbyggende barn/unge  3  

Helse og omsorg – økt grunnbemanning  

Faste hele stillinger + økt antall inst.plasser             21  

(inkl. 4mill/år på innsparing nedleggelse Tildelingskontoret) 

Hverdagsrehabilitering     2 

Fontenehus + NAV tilrettelagt VTA    3  

Økt kommunal plan&areal      2   

Kultur        1 

Samfunn – økt vedlikehold     5  

Sum økte utgifter      56,7 
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Investeringsbudsjett ift Rådmannen       

Investering: Mål å redusere max.lånebeløp på 3år: 

 Utsette Hov                  =230 mill   

 Ullerål: utsette idrettshallen, beholde Hønefoss sk.,            =90 mill 

 Halvere Heradsbygda, beholde Hønefoss sykehjem, 

o Gjøre om og starte med 30 sykehjemsplasser           = 230mill 

 Øvrige investeringer       = 50 mill 

     600mill 

    ======= 

 

Verbale forslag fra Solidaritetslista: 

 

1) Boligpolitikk 

Rådmannen bes utrede sak om tilrettelegging av tomter for 

Husbankfinansierte boliger til bruk for ikke-spekulasjonsetableringer. 

 

2) Kommunen må dekke opp de sentrale tjenestene med egne ansatte, og ikke 

konkurranseutsette nødvendige kommunale funksjoner  

 

3) Alle forslag om bruk av eksterne konsulenttjenester skal behandles i 

kommunestyret.  

 

4) I Ringerike kommune er det en målsetting at deltidsansatte har rett til å øke 

stillingsbrøken sin til heltidsstillinger. Vi ønsker forslag til tiltak som kan realisere 

denne målsettingen. 

 

5) Ved alle lokale lønnsforhandlinger og ved nytilsetting skal likelønn vektlegges.  I 

kommunens årsmelding skal det spesifikt framgå hvordan kvinner og menns 

lønnsutvikling utvikler seg. Kommunestyret ber rådmannen passe på at ikke 

likelønnsprinsippet fravikes. 

 

6) Starte prøveprosjekt ”leksefri skole”» 
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Knut Arild Melbøe (MDG) fremmet følgende forslag: 

 

«MDGs verbalforslag under budsjettbehandlingen 2018 

 

Verbalforslag 1: Varme- og ventestue for reisende ved Hønefoss busstasjon 

Varme- og ventestuer finnes i dag i de fleste byer i Norge. Statens vegvesens direktiv for 

busstasjoner i byer tilsier et slikt anlegg i Hønefoss. Ringerike MDG ber derfor om at det bygges 

en slik stue med toalettmuligheter, vann- og kaffeautomat for reisende som i dag både tidlig og 

sent må stå i kulde, regn og blæst og vente ved busstasjonen. Stua må bygges i tråd med universell 

utforming. Rådmannen oppfordres til å ta tak i saken. 

 

Verbalforslag 2: Varmegjenvinning 

Ved opprettelse av nye datalagringssentrer bør det i lys av Klima- og energiplanen utvikles 

systemer som samler opp og gjør bruk av overskuddsvarmen. Vardar fjernvarme er en lokal 

produsent for varmegjenvinning med gode resultater å vise til. Tiltak kan drøftes med dem med 

sikte på å få til varmegjenvinning flere steder der ny bebyggelse planlegges eller gammel skal 

oppgraderes. 

 

Verbalforslag 3: Køsensor for å redusere trafikken gjennom Hønefoss sentrum 

For å avhjelpe køproblematikken og få flere til å kjøre omkjøringsveien, foreslår MDG at det 

settes opp køsensorer med tilhørende skilt. Innretningene bør stå strategisk ved aktuelle 

innfartsveier, og tiltaket bør utredes i samarbeid med Statens vegvesen. 

 

Verbalforslag 4: «Ringerike først» 

For å promotere lokal næringsutvikling og kortreist produksjon bør kommunens innkjøp så 

langt det lar seg gjøre, i større grad skje lokalt, både fra primær- og sekundærnæringene. Slike 

innkjøp, under parolen «Ringerike først», vil også bidra til skatteinntekter, mer stabile 

arbeidsplasser og miljøgevinster. 

 

Verbalforslag 5: Bysykler og sykkelstall i Hønefoss 

A: Rådmannen bes utrede anleggelse av en sykkelstall tilknyttet det nye parkeringsanlegget 

rundt rådhuset. 

B: Rådmannen bes utrede en ordning med bysykler basert på brukerregistrering og bruk av 

depositum/legitimasjon og en ordning med BRAKAR om muligheten for å ta med sykkel på 

bybussene. 

 

Verbalforslag 6: Utvidelse av sykkelveien  

I dag er det satt opp betongskiller for å sikre gang- og sykkelfeltet i Osloveien, populært kalt 

«Sykehusbakken». Feltet bør utvides snarlig, og MDG vil be rådmannen sette fortgang i saken 

gjennom kontakt med Statens vegvesen. 

 

Verbalforslag 7: Maxitaxi til Ringkollen  

Dessverre har kommunen sagt nei til å opprette bussforbindelse til Ringkollen på grunn av for 

høye kostnader. MDG oppfordrer kommunen til å ta kontakt med taxisentralene for å 

fremforhandle pris. Vi har vært i kontakt med sjåfører som er interessert i å starte en ordning, 

gjerne konsentrert til helgeutfart på dagtid. Brukere kan f.eks. tilbys en betalingsløsning via 

NYBY-appen.  
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Verbalforslag 8: Hundepark tilknyttet Hønefoss 

I byer det er naturlig å sammenligne seg med, som Horten og Fredrikstad, og ellers i tettsteder 

som Vikersund finnes det hundeparker. Her kan hunden bevege fritt og utøve sin naturlige 

adferd. Dette gir stor helsegevinst for hund og eier. Rådmannen bes se på muligheten for et 

slikt tiltak tilknyttet Hønefoss by.» 
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Pakke 2. 

 

Axel Sjøberg (SV) la frem følgende forslag: 

 

«Budsjett 2019 forslag fra Ringerike SV 

Forslag til vedtak: 

1. Målene i handlingsprogramdokumentet skal i hovedsak prege arbeidet i 2019.  

2. Driftsbudsjettet for 2019 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme til drift på 1.574.438 mill. kroner, netto avsetninger 25 mill. kroner og et 

resultat lik 0 kroner.  

Tabell 1B 

Rådmannens forslag Ringerike SV 
Område Regnskap 

2017 
Rev. Bud. 
2018 

2019 2019 Avvik fra 
innstillingen 

Folkevalgte og revisjon 10.334 10.307 11.788 10.500 -1.288 

Adm. og fellestjenester 103.791 119.063 125.400 128.346 2.946 

Barnehage 188.776 178.249 188.576 193.242 4.666 

Grunnskole 297.169 293.854 299.948 305.371 5.423 

Spesielle tiltak barn og 
unge 

165.562 156.422 149.576 152.833 3.257 

Kulturtjenesten 25.288 28.905 28.156 29.393 1.237 

Helse og omsorg 641.601 610.485 622.722 634.540 11.818 

Samfunn 127.106 89.342 91.396 97.851 6.455 

Avsetninger, overføringer -89.045 6.522 22.362 22.362 0 

Skatt og rammetilskudd 0 0 0 0 0 

Finans 550 0 0 0 0 

Til fordeling drift (skjema 
1A) 

1.471.120 1.493.150 1.539.924 1.574.438 34.514 

 
3. Det avsettes 25.0 mill. kroner til disposisjonsfond i 2019. 

4. De foreslåtte økte budsjettrammene skal brukes til å starte arbeidet med økt 

grunnbemanning i sektorene: Barnehage, Grunnskole, Spesielle tiltak barn og unge og 

Helse og omsorg 

5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent. 

6. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 739,2 mill. kroner, 

fordelt med 629,3 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 109,9 mill. kroner på 

rentable investeringer for 2019.  

7. For finansiering av investeringsbudsjettet 2019 foreslås følgende låneopptak:  

a. Låneopptak investeringer inntil 693,3 mill. kroner, herav kr. 109,9 mill. kroner til 

rentable investeringer.  

b. Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag på 

lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.  

c. Serielån  

8. Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 100,0 mill. kroner. Långiver: Husbanken. 

Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår 



  

Side 15 av 28 

Tabell 1A 

Rådmannens forslag Ringerike SV 
Område Regnskap 

2017 
Rev. Bud. 
2018 

2019 2019 Avvik fra 
innstillingen 

Skatt på inntekt og formue -781.820 -800.000 -836.150 -840.000 -3.850 

Ordinært rammetilskudd -737.801 -756.800 -783.000 -783.000 - 

Skatt på eiendom -54.148 -54.200 -60.000 -80.900 -20.900 

Andre generelle 
statstilskudd  

-24.538 -22.812 -20.800 -20.000  

Sum frie disponible 
inntekter 

-1.598.306 -1.633.812 -1.699.950 -1.723.900 -23.950 
 

Renteinntekter og utbytte -27.113 -25.757 -31.450 -31.450 - 

Gevinst finansielle 
instrumenter 

-11.493 -6.000 -7.000 -7.000 - 

Renteutgifter, prov. og andre 
fin.utgifter 

36.141 44.200 53.662 53.662 - 

Avdrag på lån 74.087 95.800 109.250 109.250 - 

Mottatte avdrag på utlån -600 0 0 0 - 

Finansinntekter/-utgifter 71.023 108.243 124.462 124.462  

Til ubundne avsetninger 70.166 32.320 35.464 25.000 -10.464 

Bruk av tidl. års 
regn.messige mindreforbruk 

-52.179 0 0 0 - 

Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 - 

Netto avsetninger 17.987 32.320 35.464 25.000 -10.464 

Overført til investering 1.080 100 100 100 - 

Til fordeling drift -1.508.216 -1.493.150 -1.539.924 -1.574.438 -34.514 

Sum fordelt til drift (fra 
skjema 1B) 

-1.471.120 -1.493.150 -1.539.924 -1.574.438 -34.514 

Merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 0 

 

9. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,55 % 

10. Eiendomsskatt: Takstgrunnlaget økes i tråd med vedtak i kommunestyret 1.desember 2018 

(punkt 1, sak 122/18) for alle eiendommer. Takstgrunnlaget for boliger økes med 1 promille 

til nytt grunnlag 4 promille, og takstgrunnlaget for næringseiendommer økes med 2 promille 

til nytt grunnlag 7 promille. 

11. Forslag om økt egenbetaling i barnehagene utgår. Sats for betaling som i dag. 

12. Heggen barnehage skal bestå og videreutvikles 

13. Støtte til investering i helårs fotballhall ved Heradsbygda stadion fremskyndes til 2019, i tråd 

med søknad fra idrettslaget. 

14. Utredning av vedlikeholdsbehov med tanke på videreføring av Hønefoss skole gjennomføres 

umiddelbart. Det settes av 0,50 mill til formålet. Inndekkes av ramme for grunnskole. 

15. I tråd med vedtak i kommunestyret den 11.oktober 2018 sak 100/18 om 

godtgjøringsreglement tas forslag om frikjøp av 1 ukedag for hovedutvalgsledere (til 

sammenkr 300.000) ut.  
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Betalingsreglement 2019 endringsforslag fra Ringerike SV 

Ringerike SV er enig i store deler av betalingsreglementet, men ønsker at vi innfører flere 

satsgrupper for egenbetaling til tjenesten Hjemmetjenester, tabell 5.1  

Ny tabell vil bli som følger 

Nr Tekst 2018 2019 

1 HJEMMETJENESTER kr kr 

1.1 Maks å betale ved inntekt under 2G 205 205 

1.2 Maks å betale ved inntekt 2 – 3 G (ny)  800 

1.3 Maks å betale ved inntekt 3 – 4 G (ny)  1.500 

1.4 Maks å betale ved inntekt 4 – 5 G (ny)  2.250 

1.5 Maks å betale ved inntekt over 5 G (ny)  3.000 

Resten av tabellen som den foreligger» 
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Pakke 3. 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet p.v.a Sp følgende forslag: 

 

Sak 143/18 Forslag til vedtak 

«1) Forslaget bygger på rådmannens grunnlagsdokument for årsbudsjett 2019 og 

handlingsprogram 2019-2022, med de endringer som følger av dette dokumentet. 

 

2) Styrking: 

a. Styrking ramme barnehager     2,5 mill 

b. Styrking ramme grunnskole     4,5 mill 

c. Styrking ramme helse- og omsorg    7,8 mill 

d. Styrking av kulturtjenester      0,5 mill 

e. Økt inntak antall lærekandidater    0,350 mill 

f. Reversering av foreslått økning av eiendomsskatt  5,8 mill 

 

3) Inndekning: 

a. Redusert ramme folkevalgte og revisjon    2 mill 

b. Redusert ramme administrasjon og fellestjenester   2,5 mill 

c. Redusert disposisjonsfond     10,5 mill 

d. Reduksjon i kjøp av konsulenttjenester    2,1 mill 

e. Fremleie av leide lokaler      1 mill 

f. Økt inntjening ved eksternt salg Ringerikskjøkken   0,7 mill 

g. Bedrede innkjøpsordninger       0,7 mill 

h. Reduksjon formannskapets disp. konto    2 mill 

 

4) Heggen barnehage skal bestå og videreutvikles. 

 

5) Innenfor helse- og omsorg tilsettes eget omsorgsombud. Stillingen skal være operativ fra 2. 

halvår 2019. Stillingen skal være fri – og uavhengig, og ha som funksjon å rettlede og veilede 

brukere og pårørende. Dersom nærliggende kommuner ønsker å delta, kan funksjonen gjøres 

interkommunal. 

 

6) Beboere på alders- og sykehjem skal gis anledning til minimum 1 times aktivitet per dag 

tilpasset deres funksjonsnivå. 

 

7) Støtte til investering i helårs fotballhall ved Heradsbygda stadion fremskyndes til 2019, i tråd 

med søknad fra idrettslaget. 

 

8) Det avsettes 0,350 mill for at Ringerike kommune skal ta imot lærekandidater. 

 

9) Investeringsbudsjett skal vurderes forløpende gjennom året. Investeringer som kan utsettes 

og som ikke får betydning for lovpålagte tjenester skal det fremmes i egne politiske saker. 

 

10) Ved vakanser i administrative/-støttefunksjoner vurderes tidspunkt for nyansettelser med 

tanke på potensiell innsparing. 
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11) For å redusere utgifter til leie av lokaler i Storgaten, fremmes det raskt en sak som belyser 

muligheter/konsekvenser av etablering av nytt administrasjonsbygg i umiddelbar nærhet til 

Ringerike rådhus. 

 

12) Av avsatte midler til sykkelbyen Hønefoss, disponeres 0,250 mill til prøveordning for 

økonomisk støtte ved kjøp av EL-sykkel. 

 

13) Prøveordning med 2 timers gratis parkering på kommunale plasser iverksettes. Egen sak 

om gjennomføring fremmes for politisk behandling. 

 

14) Utredning av vedlikeholdsbehov med tanke på videreføring av Hønefoss skole 

gjennomføres umiddelbart. Det settes av 0,250 mill til formålet, Dette inndekkes gjennom at 

formannskapets disposisjonskonto reduseres tilsvarende. 

 

15) Det fremlegges i løpet av 1. hanvær 2019 sak om hvilke kommunale funksjoner som i dag 

er lokalisert i Hønefoss sentrum som kan flyttes til kommunens prioriterte lokalsamfunn. 

 

16) Kommunens godtgjørelsesreglement endes i tråd med alternativt forslag i sak 123/18. 

 

17) Økningen av rammen innen kultur skal medføre økning i søkbare midler til lokale lag og 

foreninger til tiltak som vi bidra til levende lokalsamfunn. 
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Verbalforslag – Senterpartiet 

 

1) Det fremmes i løpet av første kvartal egen sak som belyser Ringeriksregionens bruka av 

regionale utviklingsmidler. Saken skal belyse bruken de siste 5 år. 

 

2) Rådmannen fremmer i løpet av første halvår 2019 sak som belyser fremtidig 

arbeidsdeling/koordinering mellom kommunens strategiavdeling og Ringerike Utvikling med 

henblikk på å skape best benyttelse av offentlige midler. 

 

3) Det fremmes egen sak med en utredning av prøveordning med 2 timers gratis parkering på 

kommunale plasser. Egen sak om gjennomføring og evt. finansiering fremmes for politisk 

behandling. 

 

4) Rådmannen fremmer egen sak om potensialet for fremleie av temme kommunale lokaler 

(Follum) i løpet av 1. kvartal 2019. 

 

5) Rådmannen fremmer i løpet av 1. halvår 2019 sak som belyser kommunale virkemidler som 

kan benytte for å øke nydyrking i Ringerike kommune.  

 

6) Rådmannen fremmer egen sak som belyser områder hvor kommunen i dag kjøper 

konsulenttjenester, - hvor det på lengre sikt kan være lønnsomt å bygge opp kompetansen i 

egen organisasjon.» 
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Pakke 4. 

 

Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag p.v.a. Frp: 

 

Sak 143/18 – Budsjett 

 

«Forslaget baserer seg på rådmannens forslag, med følgende endringer: 

 

Nye tiltak: 
- Eiendomsskatt: Kontorforretning gjennomføres ikke – ingen økning i eiendomsskatt 
- Effektiviseringskrav Helse og omsorg fjernes 

 

 

Inndekning: 
- Økt støtte Ringerike Kultursenter Videreføres ikke 
- Formannskapets disposisjonsfond reduseres 
- Reduksjon ramme, folkevalgte 
- Reduksjon disposisjonsfond 

 
 

Nye tiltak 

 

 

Inndekning 

Redusert støtte, kultursenter kr 1.500.000 

Reduksjon fs disposisjonsfond kr 2.000.000 

Reduksjon ramme, folkevalgte kr 1.000.000 

Redusert disposisjonsfond kr 7.118.000 

 

 

Verbalforslag:  
1. Det utredes konkurranseutsetting av teknisk forvaltning/drift med sikte på evt oppstart fra 

01.01.2020. 
2. Utrede konkurranseutsetting av drift av sykehjemsplasser, herunder Heradsbygda 

omsorgssenter. 
3. Det fremlegges egen sak om å søke å delta i forsøksordningen om statlig finansiering av 

omsorgstjenester. 
4. Det fremlegges oppdatert sak med oversikt over kommunens eiendommer, og det gjøres ny 

vurdering av hvilke eiendommer som kan selges. Salgsarbeidet på godkjente eiendommer 
intensiveres. 

5. Det gjøres en gjennomgang av samtlige oppgaver kommunen i dag utfører eller bevilger 
midler til, men som ikke er lovpålagt. Gjennomgangen skal ligge med som del av grunnlaget 
for budsjett 2020. 

6. Det utredes mulighet for innføring av fritt skolevalg i grunnskolen.» 

 

 

 

Eiendomsskatt økes ikke med 10% kr   5.800.000 

Fjerning av effektiviseringskrav helse/omsorg kr   5.818.000 

Sum kr 11.618.000 
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Pakke 5. 

 

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

 

«Budsjett og handlingsprogram 2019 – 2020 

Utredningsforslag 1 

Miljøterapeuter/Miljøarbeidere 

Rådmannen bes legge frem en sak for ansettelse av miljøterapeuter/miljøarbeidere i 

Ringerikskolen. Utredningen vurderer blant annet bruk av færre assistenter og andre ressurser 

til fordel for miljøterapeuter/miljøarbeidere.   

 

Utredningsforslag 2 

 IT-drift  

Rådmannen bes legge frem en sak om hvordan IT-driften er organisert, og ulike 

driftsalternativer. 

 

Utredningsforslag 3 

Eiendomstjenesten 

Rådmannen utreder 3 mulige alternativer for å ivareta kommunens eier- og leierinteresser i 

den samlede eiendomsmassen. 

 Organisering ved fortsatt egen avdeling/enhet i kommunen.  

 Etablering av et eiendomsselskap som kommunalt foretak med hjemmel i 

kommuneloven §62. 

 Etablering av et aksjeselskap. 

 

Resultatet av utredningen presenteres på Formannskapets strategikonferanse 

 

Utredningsforslag 4 

Pop Up senteret i samfunnshuset 

Rådmannen bes legge frem en sak om å opprettholde Pop Up senteret i kultursenteret som en 

møteplass med aktiviteter for alle. 

 

Utredningsforslag 5 

Fra fysiske møter til videokonferanser. 

Kommunens ansatte skal benytte videokonferanser som møteform når det er møter mellom 

personer som sitter geografisk adskilt. Dette som hovedregel. Avvik fra dette prinsipp skal 

begrunnes overfor rådmannen. Begrunnelse: Dette tiltaket reduserer unødvendig kjøretid, 

drivstofforbruk og er miljøriktig.  

Reduksjon kr. 2 425 000.- 

 

Utredningsforslag 6 

Heggen barnehage 

Heggen barnehage legges ikke ned i 2019 

Stryker strekpunktet fra Rådmannen innstilling. 

Videre drift for Heggen barnehage utredes og legges frem til Formannskapets 

strategikonferanse juni 2019. 
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Utredningsforslag 7 

Frivillighetens hus 

Det utredes et frivillighetens hus, organisasjoner mv og enheter innen kommunen inviteres til å 

fremme sine interesser for dette og foreslå opplegg. 

 

Vedtak: 

Økonomiutvalg 

Det velges deltakere til vedtatt økonomiutvalg som fremlegger forslag på økte 

inntekter/reduserte driftskostnader tilsvarende 25 mill. pr år totalt kr 75 mill. i perioden 2020 - 

2022. Kommunens administrasjon bidrar med nødvendig kompetanse. For året 2019 utarbeides 

tiltak for måloppnåelse av årets avsatte budsjett. 

Boligstiftelsen  

Rådmannen bes reforhandle avtalen mellom stiftelsen og kommunen.   

 

Utvikling vann - og avløpsgebyrer 2018 – 2026 

I tråd med retningslinjer for beregning av selvkost kan kommunen velge å 

gå med underskudd innenfor den normerte fem års perioden 

– Ringerike kommune investerer med tanke på en betydelig folketallsvekst 

– Prisnivået fastsettes i budsjett for 2020 og årene fremover 

 

Institusjonsplasser. 

Det bevilges kr. 5 mill. til kjøp av korttidsplasser/langtidsplasser av eksterne for å dekke opp 

for manglende plasser i kommunes egne avdelinger.  

 

Fontenehuset 

Vi ønsker å prioritere Fontenehuset med kr200 000,-Fontenehuset gjør et meget godt arbeid 

når det gjelder personer med psykisk sykdom, og har god resultater når det gjelder å få dem 

tilbake i jobb. 

 

Positiv oppvekst 

Vi ønsker å tilføre ytterligere 200.000 kroner til Positiv oppvekst. 

Begrunnelse: Positiv oppvekst gjør et viktig forebyggende arbeid blant uorganiserte unge.  

 

Nasjonalt bokår 2019. 

Vi ønsker at biblioteket skal ha ekstra aktiviteter i bokåret kr.25 000. Nytt tiltak til 

barneavdelingen, kr.100 000.-  

 

Menova 

Menova har etablert et pilotprosjekt i samarbeid med NAV kommune som er finansiert i et ½ 

år. Vi bevilger 1,5mill. for at prosjektet videreføres ut 2019. 

 

Stjernegruppen 

Vi ønsker å tilføre ytterligere 200 000.-kroner til stjernegruppen for å styrke arbeidet. 

 

Søndre park 

Vi vil bevilge 200.000 kroner til belysning i Søndre Park. 
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Begrunnelse: Dette er i tråd med initiativ fra barn og unge om hva vi kan gjøre for å gjøre 

Hønefoss bedre i forbindelse med Byplanhøringen. Det bør være lys her, for å øke alles 

trygghet. 

 

Byutvikling 

Det settes av 50 mnok i handlingsprogrammet for 2020, 25 mnok i 2021 og 25 mnok i 2022. 

Midlene skal brukes til byutvikling. 

 

 

 

 

Økning på budsjett 2019 : 

Avsetning til kjøp av 5 sykehjemsplasser                             kr. 5 000 000.- 

Økt tilskudd til Fontenehuset                kr.    200 000.- 

Økt bevilgning pilotprosjekt                kr. 1 500 000.-  

Økt tilskudd til Stjernegruppen                          kr.    200 000,- 

Økt tilskudd til Positiv oppvekst               kr.    200 000.- 

Søndre park belysning                kr.    200 000.- 

Miljøterapeuter/miljøarbeidere i skolene              kr. 1 000 000.-           

Biblioteket bok året                 kr.     25 000.- 

Biblioteket barneavdeling                kr.   100 000.--   

Sum                   kr.  8 425 000.-  

 

 

 

 

Reduksjon av budsjettet 2019:                                 

Reduksjon avsetning til folkevalgte                         kr. 1 000 000.-.                    - 

Redusert husleie til Boligstiftelsen                 kr.  5 000 000.-                       

Reduksjon administrasjonen, 

videokonferanser erstatter fysiske møter      kr. 2 425 000.- 

Sum          kr. 8 425 000.- 
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Verbalforslag: 

 

6. Det fortsettes med samarbeidet med befolkningen, med fortsatt tettstedsutvikling på 

Tyristrand, Hallingby, Sokna, Åsa og Nes.  

 

7. Arbeidet med å avklare fremtidig struktur for helse og omsorgsbygg, herunder behov for 

institusjonsplasser (sykehjemsplasser) intensiveres i 2019. 

 

8. Ringerike kommune skal legge FNs bærekraftmål til grunn for sin virksomhet. 

 

9. Rådmannen tar initiativ til å etablere et såkornfond for nystartede bedrifter i samarbeid med 

fylkeskommunen, banker, næringsstiftelser, private investorer og eventuelt andre parter 

som kan være relevante. Status for dette arbeidet gis til kommunestyret innen utgangen av 

juni 2019. 

 

10. Rådmannen sørger for at det kildesorteres på en fullgod måte i alle kommunale bygg innen 

1. halvår 2019. Om nødvendig må nåværende sorteringsutstyr skiftes ut, bedre markering 

og informasjon om riktig sortering og hvorfor man skal kildesortere.» 

 

 

 

 

 

Nanna Kristoffersen (SOL) fremmet p.v.a SOL, Sp, SV og MDG følgende verbalforslag: 

 

«Det igangsettes ikke utredninger i 2019omorganiseringer av kommunale tjenester til 

aksjeselskap eler kommunale foretak». 



  

Side 25 av 28 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Voteringsrekkefølge:

 Budsjett.  

 Verbalforslag.  

 Betalingsreglement.  

 

 

Pakkevis avstemming: 

Budsjett: 

 

Pakke 1 SOL: Oppnådde 1 stemme og falt. 

Pakke 2 SV: Oppnådde 2 stemmer og falt. 

Pakke 3 Sp: Oppnådde 4 stemmer og falt. 

Pakke 4 Frp: Oppnådde 5 stemmer og falt. 

Pakke 5 Samarbeidspartienes (H, KrF, V og Ap): Ble vedtatt mot 13 stemmer. 

 

Punktvis avstemming: 

Verbalforslag: 

 

SOL sitt forslag 

Pkt. 1 oppnådde 3 stemmer og falt 

Pkt. 2 - 4 oppnådde 8 stemmer og falt. 

Pkt. 5 oppnådde 13 stemmer og falt. 

Pkt. 6 oppnådde 5 stemmer og falt. 

 

MDG sitt forslag 

Pkt. 1 oppnådde 1 stemme og falt. 

Pkt. 2 oppnådde 10 stemmer og falt. 

Pkt. 3 oppnådde 15 stemmer og falt. 

Pkt. 4 oppnådde 8 stemmer og falt. 

Pkt. 5 oppnådde 10 stemmer og falt. 

Pkt. 6 oppnådde 5 stemmer og falt. 

Pkt. 7 oppnådde 2 stemmer og falt. 

Pkt. 8 oppnådde 1 stemme og falt. 

 

Sp sitt forslag: 

Pkt. 1 oppnådde 13 stemmer og falt. 

Pkt. 2 oppnådde 13 stemmer og falt. 

Pkt. 3 oppnådde 10 stemmer og falt. 

Pkt. 4 oppnådde 15 stemmer og falt. 

Pkt. 5 oppnådde 11 stemmer og falt. 

Pkt. 6 oppnådde 13 stemmer og falt. 

 

Frp sitt forslag: 

Pkt. 1 – 6 oppnådde 5 stemmer og falt. 
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SOL, SV, Sp og MDG sitt forslag oppnådde 8 stemmer og falt. 

 

Samarbeidspartienes (H, KrF, V og Ap) sitt forslag: 

Pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 2 ble vedtatt mot 7 stemmer. 

Pkt. 3 ble vedtatt mot 5 stemmer. 

Pkt. 4 ble vedtatt mot 5 stemmer. 

Pkt. 5 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Betalingsreglement: 

Alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling tabell 5.1 og Axel Sjøbergs (SV) 

forslag til tabell 5.1, ble Formannskapets innstilling vedtatt mot 8 stemmer. 

 

Formannskapets innstilling til betalingsreglementet ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Målene i handlingsprogramdokumentet skal prege arbeidet i 2019. 

2. Driftsbudsjettet for 2019 foreslås som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 

totalramme til drift på 1.534,636 mill. kroner, netto avsetninger 35,5 mill. kroner og et 

resultat lik 0 kroner. Netto driftsresultat 2019 budsjetteres med 20,7 mill. kroner. 

Budsjettet er bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B. Rammene gis 

som netto utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement (dvs. etter fradrag 

av de inntekter som er direkte henførbare til formålet). 

Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet 

 
Beløp i 1000 
  Regnskap Rev. bud. Økonomiplan  
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Folkevalgte og revisjon 10 334 10 307 11 788 11 788 11 788 11 788 
Administrasjon og fellestjenester 103 781 119 063 125 400 123 892 124 578 123 308 
Barnehage 188 776 178 249 188 576 189 736 189 736 189 836 
Grunnskole 297 169 293 854 299 948 298 785 298 342 298 342 
Spesielle tiltak barn og unge 165 562 156 422 149 576 140 027 140 027 140 027 
Kulturtjenesten 25 288 28 905 28 156 30 761 26 876 26 876 
Helse og omsorg 641 601 610 485 622 722 615 572 615 322 615 322 
Samfunn 127 106 89 342 91 396 70 528 58 001 75 113 
Avsetninger, overføringer -89 045 6 522 22 362 20 968 19 573 19 573 
Skatt og rammetilskudd 0 0 0 0 0 0 
Finans 550 0 0 0 0 0 
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 1 471 120 1 493 150 1 539 924 1 502 057 1 484 243 1 500 185 

 

3. Det avsettes 35,5 mill. kroner til disposisjonsfond i 2019. 
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Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet 

 
Beløp i 1000 
  Regnskap Rev. bud. Økonomiplan  
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Frie disponible inntekter             

Skatt på inntekt og formue  -781 820 -800 000 -836 150 -836 150 -836 150 -836 150 
Ordinært rammetilskudd -737 801 -756 800 -783 000 -784 700 -785 200 -785 200 
Skatt på eiendom -54 148 -54 200 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 
Andre generelle statstilskudd -24 538 -22 812 -20 800 -20 466 -20 126 -19 861 
Sum frie disponible inntekter -1 598 306 -1 633 812 -1 699 950 -1 701 316 -1 701 476 -1 701 211 

              
Finansinntekter/-utgifter             

Renteinntekter og utbytte -27 113 -25 757 -31 450 -26 650 -26 650 -26 650 
Gevinst finansielle instrumenter -11 493 -6 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 36 143 44 200 53 662 67 862 77 262 82 662 
Avdrag på lån 74 087 95 800 109 250 126 150 136 150 140 750 
Mottatte avdrag på utlån -600 0 0 0 0 0 
Finansinntekter/-utgifter 71 023 108 243 124 462 160 362 179 762 189 762 

              
Avsetninger og bruk av avsetninger             

Til ubundne avsetninger 70 166 32 320 35 464 38 797 37 371 11 164 
Bruk av tidl. års regn.messige 
mindreforbruk 

-52 179 0 0 0 0 0 

Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 0 0 
Netto avsetninger 17 987 32 320 35 464 38 797 37 371 11 164 

              
Overført til investering             

Overført til investering 1 080 100 100 100 100 100 
Til fordeling drift -1 508 216 -1 493 150 -1 539 924 -1 502 057 -1 484 243 -1 500 185 
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 471 120 1 493 150 1 539 924 1 502 057 1 484 243 1 500 185 
Merforbruk/mindreforbruk -37 095 0 0 0 0 0 

 

4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet i 

henhold til den administrative lederstruktur. 

5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal 

Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent. 

6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til lønnsvekst, inntil 22 mill. kroner, 

til de enkelte virksomheter når resultat av lønnsforhandlinger 2019 er kjent. 

7. Investeringsbudsjettet foreslås med en brutto investeringsutgift på 739,2 mill. kroner, 

fordelt med 629,3 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 109,9 mill. kroner på 

rentable investeringer for 2019. Investeringsbudsjettet er bindende på 

investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer (side 15 

og 16 i Handlingsprogram 2019-2022) og finansiering (side14 i Handlingsprogram 

2019-2022). 

8. For finansiering av investeringsbudsjettet 2019 foreslås følgende låneopptak: 

 Låneopptak investeringer inntil 693,3 mill. kroner, herav kr. 109,9 mill. kroner 

til rentable investeringer. 

 Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag 

på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles. 

 Serielån 
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 Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 

lånevilkår. 

9. Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 100,0 mill. kroner. Långiver: Husbanken. 

Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår. 

10. Trekkrettighet på kommunens driftskonto reduseres fra 100 mill. kroner til 50 mill. 

kroner i 2019. 

11. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,55 % 

12. Eiendomsskatt: Takstgrunnlaget økes med 10% ved kontorforretning for alle 

eiendommer, med 3 promille og 5 promille som satser. 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter
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