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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen     

Møtedato: 31.01.2019 Tid: 16:00 – 20:35 

 

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 FO  

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Trine Sandum   

Medlem Ragnhild Lilleeng FO  

Medlem Mons-Ivar Mjelde   

Medlem Jim Hagen Warp   

Medlem Håkon Kvissel Ohren   

Medlem Signe Maurtvedt   

Medlem Erna Skaugerud FO  

Medlem Ahmad Mahmoudi   

Nestleder Dag Erik Henaug   

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   
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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  Erna Skaugrud 

Varamedlem Runhild Vestby  Ragnhild Lilleeng 

Varamedlem Tone Bråten-Ellingsen  Ståle Skjønhaug 

Varamedlem Unni E. Carlsen  Elsa Lill P Strande 

Varamedlem Karoline Kverndalen  Richard Baksvær 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann, Tore Isaksen. Assisterende Rådmann Terje Dahlen, Kommunalsjefene 

Magnar Ågotnes, Trude Bredal Steinmo og Gunn Edvardsen, Planavdelingen: 

Katrine Kammerud, Åshild Lie, Ole Sannes Riiser, Knut Kjennerud, 

kommuneoverlege Karin Møller. 

 

 

 

Merknader  Tilstede i møtet Kontrollutvalgets leder Karsten Lien og 

Forvaltningsrevisor Gisle Skaaden. 

 Mari Solheim Sandsund (Sp) erklærte seg inhabil i sak 2/19 og 4/19, jfr. 

Kommuneloven § 40 nr. 3, jfr Forvaltningsloven §6 andre ledd.  

 Sandsund ble enstemmig kjent inhabil i behandling av sak 2/19 og 4/19. 

 Orientering- sentrumsplan V/ byplansjef Inger Kammerud og Ass. 

Rådmann Terje Dahlen 

 Dag Haakon Henriksen ble innvilget permisjon fra kl. 20:20. 

 Vedtaksføre med 42 medlemmer tilsted fra kl. 20.26. 

 Notat til Kommunestyret vedrørende sluttbehandling av 

kommuneplanens arealdel 2019-2030, 31. januar 2019.01.31 

 

 

Behandlede saker Fra og med sak 1/19, interpellasjoner/grunngitt 1/19 

til og med sak  13/19, interpellasjoner/grunngitt 6/19 

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

møtet satt med følgende til dagsorden: 

Ordfører foreslo å behandle sak 1/19 og sak 13/19 som første saker etter grunngitte spørsmål i 

møtet. Et enstemmig kommunestyre bifalt dette. 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

Magnus Herstad Kjell B. Hansen Kirsten Orebråten 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Marit Simensen 

 



  

Side 4 av 35 

Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

1/19 15/1534   

 Grunngitt spørsmål fra Knut-Arild Melbøe (MDG)  

 

 

2/19 18/5025   

 Grunngitt spørsmål fra Jim Hagen Warp (Ap) - Juleboder på torget  

 

 

3/19 19/126   

 Grunngitt spørsmål fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) - Ringerike kirkelige 

fellesråd  

 

 

4/19 19/268   

 Grunngitt spørsmål fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) - Om tilskudd til 

Idrettsveka  

 

 

5/19 18/4929   

 Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe (MDG) -  Petersøya  

 

 

1/19 19/356   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

31.01.2019  

 

 

1/19 19/170   

 Kontrollutvalget - Protokoll 01/19  

 

 

2/19 14/286   

 Klagebehandling 379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen  

 

 

3/19 14/2825   

 271 Områderegulering Øvre Hønengata øst - Sluttbehandling  

 

 

4/19 17/3927   

 Kommuneplanens arealdel revisjon 2018 - 2030 - Sluttbehandling  
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5/19 18/5181   

 Bygging av omsorgsboliger, - BP2 10008 "Hov Øst"  

 

 

6/19 18/4594   

 Varsel om oppstart av regional plan for lokalisering av tømmerhavn og 

høring av planprogram  

 

 

7/19 18/4867   

 Stadfesting av vedtak i delegasjonssak 11/18, 12/18 og 13/18  

 

 

8/19 18/5030   

 Bosetting av flyktninger i 2019  

 

 

9/19 19/102   

 Framtidens brann- og redningstjeneste i Ringerike  

 

 

10/19 19/109   

 Etterbruk av Eikli skole og Kirkeskolen  

 

 

11/19 18/5368   

 Veterinærvakt  

 

 

12/19 19/134   

 Søknad om bruk av kommunevåpenet til Ringerike kommune  

 

 

13/19 19/346   

 Forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i Ringerike kommune  

 

 

6/19 19/384   

 Grunngitt spørsmål fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) -Sikkerhet i barnehagene  
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1/19   

Grunngitt spørsmål fra Knut-Arild Melbøe (MDG)  

 

 

Ordførerens svar på grunngitt spørsmål fra Knut Arild Melbøe (MDG) 

 

EMNE: Pilotprosjekt ved MÆLINGEN 

 

 

Innledning 

Spørsmålet er innlevert i samsvar med kommunestyrets reglement § 10.  Svar ble forberedt til 

Kommunestyrets møte 30.11.2018, ble opplyst utsatt og fremlegges i Kommunestyrets møte 

den 31.01.2019. 

 

Utgangspunkt 

 

Siden dette er knyttet til statlig plan vil det være BaneNor ved Fellesprosjektet som er naturlig 

adressat for disse spørsmålene.  Fullskalaprosjektet på Mælingen er behandlet hos byggesak to 

ganger, landbrukskontoret og hos Fylkesmann som forurensningsmyndighet. Det er tett 

samarbeid og oppfølging mellom administrasjonen og Fellesprosjektet. Kommunene er med i 

dialogmøter med innbyggere.  

 

Gjennom prosessen er det opplyst innarbeidet tiltak som g/s langs Busundveien og Rv.35. 

Kommunen ønsket dette skulle bygges før anleggsstart. Når det ikke er på plass før 

fullskalaprosjektet må det gjøres andre alternative tiltak som eksempelvis at det organiseres 

skyss for skolebarna. Nedenfor nevnte svar er utarbeidet i samforståelse med rådmann g 

dennes kontakt med Fellesprosjektet. 

 

Bakgrunnen for arbeidene 

 

I begynnelsen av desember i 2018 går Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 i gang med å 

teste fundamenteringsmetoder på Mælingen.  

 

I reguleringsplanen for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er det planlagt å bygge bruer 

over Mælingen, for både veg og jernbane. I planleggingsfasen ble det utført prøveboringer på 

hele strekningen fra Sandvika til Hønefoss, og disse viste at grunnforholdene på Mælingen er 

utfordrende.  

 

Prosjektet besluttet derfor å gjennomføre et prøveprosjekt på Mælingen som vil gi viktige svar 

på hvilke brufundamentering som skal velges. Testingen er et fullskalaforsøk i et begrenset 

område.  Målet er å få tilstrekkelig informasjon til å velge den mest optimale metoden å 

fundamentere bruene på, med tanke på anleggsgjennomføring, berørte naboer, 

miljøkonsekvenser og kostnader.  

 

På Mælingen er det mer enn 130 meter ned til fast fjell på flere steder. Det er planlagt å slå 

mange stålpæler ned i bakken som fundamenter for bruene. 
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Foreløpig er det beregnet til om lag 9 mil med stålpæler på Mælingen. Forsøksprosjektet vil gi 

viktig informasjon om behovet for antall pæler og hvor dypt de må slås ned i grunnen. I tillegg 

vil man få informasjon om hvor lang tid det tar å ramme ned pælene, noe som vil gjøre det 

enklere å anslå hvor lenge anleggstiden vil vare dersom det er denne fundamenteringsmetoden 

som velges. Prøvefyllingene skal simulere vekten som tilsvarer brufundamentet, og skal gi svar 

på om det er mulig å fundamentere brua uten peler. 

 

Basert på resultater fra prøveprosjektet vil man kunne dimensjonere en optimal 

brufundamentering som gir minst mulig belastning for grunneierne, naboer og miljøet på 

Mælingen og samtidig spare penger. Er man heldige kan omfanget av peler reduseres 

betydelig, og kanskje endog slippe peler i det hele tatt. Dette vil ha stor betydning for 

innbyggerne i nærheten. Dette gir bedre bruk av offentlige midler og økt forutsigbarhet for 

gjennomføring av prosjektet om kostnadene ikke blir for store. 

 

 

1. Risikovurderinger 

Det er gjennomført et omfattende utredningsarbeid for vei- og jernbanetrase over Mælingen i 

forbindelse med forslag til reguleringsplan for Ringeriksbanene og E16. For prøveprosjektet er 

det videre gjort spesifikke vurderinger av konsekvensene tiltaket medfører for omgivelsene. 

 

I anleggsperioden vil det naturligvis være støy og anleggstrafikk som oppfattes som negativt 

fra beboerne. Til gjengjeld varer anleggsperioden kun i rundt tre måneder, og gjennomføringen 

er optimalisert for å begrense støypåvirkning på omgivelsene. Når anleggs-perioden er over vil 

dagens muligheter for ferdsel fortsatt være tilgjengelig. Fyllingenes plasseringer vil ikke hindre 

tilgang til naturområdene på Mælingen.  

 

Det er søkt om tillatelse etter forurensningsloven, hvor relevante forhold for omgivelsene er 

belyst og omstendelig vurdert. Søknaden inneholder redegjørelse for miljøfaktorer, 

forurensning (blant annet støy), kompenserende tiltak og overvåkingsregime. Det er 

Fylkesmannen som er myndighet etter forurensningsloven og som må godkjenne blant annet 

støyende arbeider.  

 

Busundveien, Fv162, er i dag regulert med fartsgrense 50 km/t fra Rv35 i vest og frem til 

avkjørsel til Røssholmstranda, og fra østsiden av Prestmoen grustak og videre mot Fv158. 

Dette suppleres med midlertidig fartsgrense 50 km/t på strekningen mellom disse 50-sonene, 

og varsles med underskilt «Anleggstransport». Det vi bli utarbeidet en endelig varslingsplan 

som skal godkjennes av Statens vegvesen. Avkjørsel fra Busundveien vil opparbeides i henhold 

til krav fra Statens vegvesens håndbøker. Området er åpent og oversiktlig.  

 

Det etableres en «50-hump» i permanent 50-sone mellom Rv35 og veg til Røssholmstranda og, 

to til tre «50-humper» i permanent del av 50-sone mellom veg til Røssholmstranda og 

avkjøringen til Mælingen.  Humpene etableres som permanente humper inntil Fv162 bygges 

om/utstyres med gang- og sykkelvei. Humpene skal skiltes og det kommer ekstra vegbelysning 

i kryss mellom Fv162 og vegen til Røssholmstranda. Statens vegvesen sin utekontrollgruppe 

orienteres om de spesifikke forholdene.  
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Den kommunale veien videre inn på Mælingen oppgraderes. Det skal blant annet etableres 

møteplasser langs veien der det er nødvendig for å ivareta fremkommeligheten. Mælingen er 

forholdsvis flatt og åpent, med unntak av tidvis vegetasjon. Vegetasjon vil skape mindre 

konflikt i vintermånedene, og kan eventuelt tilpasses ved behov.  

 

Skolebarn vil bli ivaretatt i anleggsperioden ved at det organiseres skyss til og fra skolen. 

 

Det er gjort omfattende faglige vurderinger av områdestabilitet og påvirkning av 

grunnvannsstrømmer i forbindelse med prosjektet. Det er ikke avdekket forhold ved tiltaket 

som tilsier at det rammer verken samfunnssikkerhet, grunnvannstrømmer eller naturforhold.  

Det er beregnet at fyllingene vil føre til lokale setninger, og det er nettopp disse setningene som 

skal overvåkes i prøveprosjektet.  

 

Det er gjennomført flere møter med beboerne underveis for å holde dem orientert om planene 

og gi dem mulighet til å komme med innspill til prosessene. 

 

2. Beboernes sikkerhet 

Områdestabilitet, støy/støv, konsekvenser for grunnvannsforholdene med mer er vurdert i 

forbindelse med planleggingen av prøveprosjektet og anses ikke å tilsidesette beboernes 

sikkerhet. Det kan aldri garanteres at eksisterende bygningsmasse tett på fyllingene ikke blir 

påvirket av testfyllingene. Det er derfor startet befaring av berørte bygninger for å 

dokumentere dagens tilstand. Eventuelle skader på bygningsmassen vil derfor kunne 

dokumenteres i ettertid. Dette vil dog ikke påvirke personsikkerheten men angår kun materielle 

skader.  

Arbeidene regnes ikke som forurensende i klassisk forstand, ved at det er frykt for utslipp av 

giftige stoffer og lignende. Forurensning i dette tilfellet omhandler forhold som å benytte ikke-

stedlige masser i fyllingene, støypåvirkning og fysisk påvirkning av naturområder – herunder 

hekkeområder. Disse hensynene er avklart i søknaden til Fylkesmannen. En gjennomføring av 

tiltaket er avhengig av en godkjenning fra Fylkesmannen etter forurensningsloven, og 

eventuelle vilkår og krav til oppfølging vil bli implementert i gjennomføringen av prosjektet.  
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Beboernes sikkerhet anses i høyeste grad som ivaretatt. Det ville ikke vært aktuelt å gå videre 

med gjennomføringen av prosjektet dersom det kunne kommet i konflikt med hensynet til 

naturmiljø eller beboere 

 

Avslutning  

Dette som ordførerens svar 

 

Ringerike 31.01.2019 

Kjell B Hansen  

ordfører 

 

Behandling: 

 

Forslag til vedtak: 
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2/19   

Grunngitt spørsmål fra Jim Hagen Warp (Ap) - Juleboder på torget  

 

 

ORDFØRERENS SVAR PÅ GRUNNGITT SPØRSMÅL FRA JIM HAGEN WARP 

(Ap) 

Emne: Jule boder på torget 

 

Innledning 

Spørsmålet er innlevert i samsvar med reglement for kommunestyrets reglement, jfr. § 9. 

Ordfører vil vise til at spørsmålet ble fremsatt til kommunestyrets møte den 30.11.18.  Svaret 

ble der formidlet utsatt til kommunestyrets møte den 31.01.19 og vil da bli besvart. 

 

Ordførerens svar 

Ordføreren ser de gode intensjoner som ligger i spørsmålet, mener ideen med etablering av jule 

boder på torget/Hønefoss er god, og mener at dette bør vurderes som ledd i å oppnå mer liv og 

aktivitet i torgområdet/byen.   

Ordføreren ber derfor administrasjonen om å vurdere forslaget, og at dette er en vurdering som 

bør skje i dialog med frivillige, handelsstanden og kulturlivet i Ringerike/Hønefoss.  Målet bør 

være at administrasjonen fremkommer med en egen sak senest sensommer 2019. 

  

Avslutning 

Ordføreren er følgelig positivt innstilt til forslag fra Jim Hagen Warp. 

 

Ringerike, 31.01.2019 

 

Kjell B. Hansen 

ordfører 

 

 

 

 

Behandling: 
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3/19   

Grunngitt spørsmål fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) - Ringerike kirkelige fellesråd  

 

 

ORDFØRERENS SVAR PÅ GRUNNGITT SPØRSMÅL FRA MONS-IVAR MJELDE 

(Ap) 

 

Tema: Tvistesak mellom entreprenør og Ringerike kirkelige Fellesråd 

 

Innledning 

Spørsmål er innlevert i samsvar med reglement for kommunestyret i Ringerike § 9 og besvares 

i Kommunestyrets møte den 31.01.2019. 

Ordførerens svar 

Mjeldes spørsmål er begrunnet i en pågående tviste sak, hvor kommunen ikke er part i saken.  

Ordfører er ikke kjent med at det foreligger sak mellom Ringerike kirkelige Fellesråd og 

Ringerike kommune, jfr. kirkelovens § 15 kommunens økonomiske ansvar.  Rådmannen har pt. 

hverken varslet eller fremført sak i så henseende. 

Det vil utvilsomt være uklokt/uriktig om ordfører begir seg inn på å kommentere eventuelle 

økonomiske forpliktelser.        

Ordføreren velger ut over dette å ikke være mer konkret i sitt svar på Mons-Ivar Mjeldes 

spørsmål.  

Avslutning 

Dette som ordførerens svar. 

 

Ringerike, 31.01.2019 

Kjell B Hansen 

ordfører  
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4/19   

Grunngitt spørsmål fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) - Om tilskudd til Idrettsveka  

 

 

 

ORDFØRERENS SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MONS-IVAR MJELDE (Ap) 

 

Emne: Om tilskudd til Idretts-uka. 

 

Innledning 

 

Spørsmål er innlevert i samsvar med reglement for kommunestyret i Ringerike §9. 

Ordføreren har fremlagt spørsmålene ovenfor kommunalsjef kultur og idrettsrådets 

prosjektleder.  Svar blir gitt i kommunestyremøte 31.01.2019. 

 

Ordførerens svar 

 

Ringerike kommune mottok 28.09.18 en søknad fra Ringerike Idrettsråd om støtte til arbeidet 

med å fremme en søknad om å få NM-uka 2020 eller 2021 lagt til regionen. 

Det ble søkt om 23 500 kr fra Ringerike, og 9 500 kr hver fra de to andre kommunene. 

 

Saken ble vurdert av administrasjonen og det ble innvilget støtte. 

Begrunnelsen for en administrativ behandling var størrelsen på beløpet, kort svarfrist,  

og at det var disponible budsjettmidler innenfor idrettsområdet som kunne dekke summen. 

 

Ut over det nevnte er det ikke gitt noen form for løfter eller tilsagn om økonomisk støtte til 

selve arrangementet, dersom det skulle bli tildelt regionen.  Rådet for Ringeriksregionen har i 

forbindelse med søknaden uttalt verbal støtte, men ingen økonomiske forpliktelser fremgår. 

 

Dersom Idrettsrådet vinner frem i konkurransen om avholdelse av NM – uka er det flere 

mulige bidragsytere til finansiering av en eventuell gjennomføring. Det er da ikke usannsynlig 

at idrettsrådet også vil søke kommunene i regionen om økonomisk støtte og/eller bistand til 

bruk av aktuelle arenaer.  I så fall vil søknad/saken fremlegges til politiske behandling på vanlig 

måte. 
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Avslutning   

   

Først nevnes at det er enighet mellom kommunen og idrettsrådet ved prosjektleder at det ikke 

foreligger noen forpliktelser ut over det som her er nevnt. 

 

Så pekes på at NM-uka kan medføre betydelige og positive virkninger i Ringeriksregionen om 

det skulle falle seg slik arrangementet etter søknad blir mulig å gjennomføre.  

 

Til slutt, dersom idrettsrådet søker kommunen i regionen om økonomisk støtte til 

arrangementet vil dette eventuelt skje i egen og begrunnet søknad, og forutsettes vurdert 

administrativt og deretter i egen sak fremlagt folkevalgte organer i de tre kommuner.     

 

Ringerike, 30.01.19 

 

Kjell B Hansen 

ordfører 
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5/19   

Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe (MDG) -  Petersøya  

 

 

Ordførerens svar på interpellasjon fra representant Knut Arild Melbøe (MDG) 

EMNE: Petersøya 

 

Innledning 

 

Det vises til representantens interpellasjon om «Petersøya – et sentralt friluftsområde i 

Hønefoss». Interpellasjonen er levert i henhold til Kommunestyrets reglement § Ordfører viser 

til at svaret var ment fremsatt i kommunestyremøte den 30.11.18 i sak 30/18, men ble utsatt til 

kommunestyret den 31.01.2019, og blir da besvart. 

 

Ordførerens svar: 

 

Ordføreren har forelagt interpellasjonen for rådmannen og har mottatt et kortfattet svar. En 

tilsvarende spørsmålsstilling i spørsmål 2 ble fremmet av interpellanten til kommunestyremøtet 

29.09.16 i sak 1/16.  

 

Ordførerens svar til interpellanten i 2016 om parseller og kolonihager, er vedlagt ordførerens 

svar til interpellanten i møte den 31.01.2019.   

 

 

Spørsmål 1:   

Områderegulering for Hønefoss «Byplanen» er under arbeid, med plan for vedtak i august 

2019. I sak 29/18, i formannskapet 04.10.18, vedtok Formannskapet at det skulle konsekvens 

utredes to alternativer for en bru over Petersøya; et alternativ med en bru for gående og 

syklende, og et alternativ med en bredere bru som gir mulighet for ett kollektivfelt. Sistnevnte 

alternativ åpner for at det kan kjøres kjøretøy på brua.  Prosjekteringsfasen av ei eventuell bru 

vil være en del av det videre arbeid etter at byplanen er vedtatt. Materialvalg og estetiske 

kvaliteter henger blant annet sammen med kostnader. Vanligvis vil det være et forprosjekt som 

har som mål å svare på spørsmål før et prosjekt kan starte opp. 

 

Et forprosjekt vil blant annet være konstruert rundt de tema som interpellanten tar opp.  

 

Spørsmål 2 

I utkast til områderegulering for Hønefoss vises Petersøya med arealbruksformål 

friområde/naturområde og med et areal avsatt til samferdselsformål - en forbindelse mellom 

Vesterngate-området og Hønefoss sentrum. Petersøya er en del av den blågrønne strukturen i 

Hønefoss, og i dag en viktig arena for aktiviteter, uorganisert trening, friluftsliv, ferdsel og 

naturopplevelser, og leveområde for dyr og planter.  

 

Hvilke eventuelle aktiviteter som det skal tilrettelegges for på Petersøya, er ikke en del av 

områdereguleringen, men må vurderes i etterkant av vedtatt byplan med grunnlag i en 

behovsanalyse.     

 



  

Side 15 av 35 

Det vises til ordførerens svar til interpellasjonen om parseller og kolonihager i kommunestyret 

29.09.16 i sak 1/15. 

 

 

Spørsmål 3  

Rådmannen er i prosess med å vurdere lokalisering av snø deponi på kort og lang sikt i 

kommunen. Dette er en avveining mellom flere hensyn. For å minimere transport, med 

tilhørende utslipp og driftskostnader, er en lokalisering sentralt i byen gunstig. Samtidig må 

kommunen være trygg på at snø deponeringen i seg selv ikke gir lokal forurensning til grunn 

eller vann, og at sameksistens med annen bruk av området er akseptabel.  

 

Som ledd i vurderingen av mulige lokaliseringer har kommunen engasjert Norconsult til å 

gjennomføre en miljørisikovurdering av Petersøya og Tyrimyra snø deponier. Det ble tatt 

jordprøver på Petersøya for å undersøke om snø deponeringen kan ha medført 

grunnforurensning. Det er gledelig å konstatere at det ikke er påvist forurensninger i 

overflatejorden og at spredning via overflatevann antas å være liten.  

 

Det ser dermed ut til at det er liten påvirkning fra snø deponeringen på Petersøya. Samtidig ga 

miljørisikovurderingen ny kunnskap og gode råd om hvor på Petersøya snø deponering 

eventuelt bør lokaliseres mm. 

 

På bakgrunnen av det nevnte er den administrative/faglige vurderingen at den totalt sett, beste 

løsningen på kort sikt er å videreføre midlertidig snø deponi på Petersøya, i alle fall en eller to 

sesonger til. Innhenting av nødvendige midlertidige tillatelser og avklaring også med 

fylkesmannen er i prosess. Parallelt vil imidlertid kommunens tekniske forvaltning i samarbeid 

med ansvarlige for plan og miljøhensyn utrede alternative mulige lokaliseringer av et permanent 

snø deponi. I denne vurderingen må det tas hensyn til fordeler og ulemper med alternative 

lokaliseringer og utviklingen på Petersøya, inkludert hva som vedtas i byplanen om fremtidige 

vei- og bruløsninger, samt fremtidig forventet bruk av Petersøya som friluftsområde vinterstid. 

 

 

Spørsmål 4 

Politikerne har vært opptatt av en bred medvirkningsprosess som del av arbeidet med 

områdereguleringen for Hønefoss. Det har derfor vært invitert til åpne planverksteder for alle 

som har interesser i planen, og et eget medvirkningsopplegg for barn og unge.  Innspill fra 

verkstedene er vurdert og avveid sammen med politiske og faglige innspill i egen behandling i 

sak 130/18 i Kommunestyret 01.11.2018.  

  

Etter framdriftsplanen skal områdereguleringen sendes på høring og offentlig ettersyn i januar 

2019. I høringsperioden kan berørte, og andre som har interesse av planforslaget sende inn 

merknader til planen. Det er slik at innspill, merknader og administrasjonens vurdering av 

disse, skal forelegges politikerne i egen sak før planen fremmes for 2.gangsbehandling.   
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Avslutning 

 

Dette som ordførerens svar. 

 

 

Ringerike 31.01.2019 

Kjell B Hansen  

Ordfører 
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Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 31.01.2019  

 

Vedtak: 

 

Refererte saker tas til orientering. 

 

REFERATSAKER 
 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 
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Kontrollutvalget - Protokoll 01/19  

 

Vedtak: 

 

 

 Kontrollutvalgets protokoll nr 01/19 tas til orientering.  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Kontrollutvalgets protokoll nr 01/19 tas til orientering.  
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Klagebehandling 379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Leifsen / Granheim, datert 

03.07.18 til følge. 

2. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Vågård og Omegn Vel, datert 

02.07.18 til følge  

3. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Vågård Vel, datert 22.06.18 til 

følge. 

4. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Einar Rokseth, datert 26.06.18 til 

følge. 

5. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Hilde Hatlestad, datert 22.06.18 til 

følge.  

6. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Miljøvernforbund Hønefoss, datert 

10.07.18 til følge. 

7. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Olav Djønne, datert 22.06.18 til 

følge. 

8. 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: 

 

 «Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette   

      saksframlegg.» 

9. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42). 

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Mari Solheim Sandsund (Sp) erklærte seg inhabil i sak 2/19 og, jfr. Kommuneloven § 40 nr. 3, 

jfr Forvaltningsloven §6 andre ledd.  

Sandsund ble enstemmig kjent inhabil i behandling av sak 2/19. 
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Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende forslag: 

«Pkt. 1-5 + 7 som Rådmannens 

Pkt. 6 Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Miljøvernforbundet Hønefoss, datert 

10.07.18 til følge». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling til pkt. 6 og Sjøbergs (SV) forslag til 

pkt. 6 ble Formannskapets innstilling vedtatt mot 6 stemmer. 

 

Pkt. 1-5 ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 8-9 ble enstemmig vedtatt 

Pkt. 7 ble vedtatt mot 4 stemmer. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Leifsen / Granheim, datert 

03.07.18 til følge. 

2. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Vågård og Omegn Vel, datert 

02.07.18 til følge  

3. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Vågård Vel, datert 22.06.18 til 

følge. 

4. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Einar Rokseth, datert 26.06.18 til 

følge. 

5. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Hilde Hatlestad, datert 22.06.18 til 

følge.  

6. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Miljøvernforbund Hønefoss, datert 

10.07.18 til følge. 

7. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Olav Djønne, datert 22.06.18 til 

følge. 

8. 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: 

 

 «Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette   

      saksframlegg.» 

9. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42). 
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271 Områderegulering Øvre Hønengata øst - Sluttbehandling  

 

Vedtak: 

 
1. 0605_271 Områderegulering for Øvre Hønengata øst vedtas. 

 

2. De deler av gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny plan oppheves. Dette gjelder følgende 

planer: 

Nr Navn Dato 

11 Norderhov 30.10.1942 

12 Hønen II 10.01.1944 

13 Hønen II 13.06.1946 

24 Hønenjordet 30.10.1956 

25-02 Kvartalet Hønengt-Hønen alle-Hald Svartesgt-Dr.Ragnhild vei 30.06.1988 

45 Hønenjordet,  11.07.1963 

335  Fv35 Hønengata,  30.08.2012 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak: 

 
1. 0605_271 Områderegulering for Øvre Hønengata øst vedtas. 

 

2. De deler av gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny plan oppheves. Dette gjelder følgende 

planer: 

Nr Navn Dato 

11 Norderhov 30.10.1942 

12 Hønen II 10.01.1944 

13 Hønen II 13.06.1946 

24 Hønenjordet 30.10.1956 

25-02 Kvartalet Hønengt-Hønen alle-Hald Svartesgt-Dr.Ragnhild vei 30.06.1988 

45 Hønenjordet,  11.07.1963 

335  Fv35 Hønengata,  30.08.2012 
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Kommuneplanens arealdel revisjon 2018 - 2030 - Sluttbehandling  

 

Vedtak: 

 

1.  Ringerike kommune vedtar kommuneplanens arealdel 2018-2030 med hjemmel i plan- 

og bygningslovens §11-15. 

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle mindre feil og mangler 

i plandokumentene. 

3. Rådmannen starter en prosess med endring av vedtatt kommuneplan for områdene 4,6, 

29 og 59, jf pbl §11-17.  

4. Prosjekt Åsa 2030 følges opp i arbeidet med samfunnsdelen i neste kommuneplan». 

 

 

 

Behandling: 

 

Mari Solheim Sandsund (Sp) erklærte seg inhabil i sak 4/19, jfr. Kommuneloven § 40 nr. 3, jfr 

Forvaltningsloven §6 andre ledd.  

Sandsund ble enstemmig kjent inhabil i behandling av sak 4/19. 

 

Rådmannen fremmet følgende forslag til endring i sin innstilling: 

 

Rådmannens forslag til vedtak, alt. 2:  

«1. Ringerike kommune vedtar kommuneplanens arealdel 2018-2030 med hjemmel i plan- 

og bygningslovens § 11-15.  

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og 

mangler i plandokumentene.  

3. Rådmannen starter en prosess med endring av vedtatt kommuneplan for områdene 4, 6, 

29, 59 og 67, jf. pbl. § 11-17. Arealbruksinnspill utover dette fremmes ved neste revidering 

av kommuneplanens arealdel». 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak, alt. 3:  

«1. Kommunestyret sender kommuneplanens arealdel 2019-2030 tilbake til 

administrasjonen for å legge planen i sin helhet på 3. gangsbehandling.  

2. Områdene 4, 6, 29, 59 og 67 innarbeides i forslaget.» 
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Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag p.v.a Ap, H, V og Krf : 

«Rådmannens forslag til vedtak, alt. 2: 

1. Ringerike kommune vedtar kommuneplanens arealdel 2018-2030 med hjemmel i 

plan- og bygningslovens §11-15. 

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle mindre feil og 

mangler i plandokumentene. 

3. Rådmannen starter en prosess med endring av vedtatt kommuneplan for områdene 

4,6, 29 og 59, jf pbl §11-17.  

4. Prosjekt Åsa 2030 følges opp i arbeidet med samfunnsdelen i neste kommuneplan». 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag: 

«1. Kommunestyret sender kommuneplanens arealdel 2019-2030 tilbake til administrasjonen 

for bearbeiding med følgende presiseringer før 3.gangs behandling. 

2. Områdene 4, 6, 29, 59 og 67 (under forutsetning av at kun område A som ikke er fulldyrka 

jord som avsettes til boligformål) innarbeides. 

3. Arealbruksinnspill fra Åsa 2030 innarbeides i planen». 

 
 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hans-Petter Aasen (Sp) forslag oppnådde 10 stemmer og falt. 

Runar Johansens (H) forslag p.v.a. Ap, H, V og Krf ble vedtatt mot 5 stemmer. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar kommuneplanens arealdel 2018-2030 med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 11-15. 

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og 

mangler i plandokumentene. 
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Bygging av omsorgsboliger, - BP2 10008 "Hov Øst"  

 

Vedtak: 

 

Under forutsetning av positiv behandling i Husbanken, gis rådmannen fullmakt til å iverksette 

etablering av 21 nye omsorgsboliger, - Hov Øst i henhold til de rammer og føringer som ligger 

i denne sak. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Under forutsetning av positiv behandling i Husbanken, gis rådmannen fullmakt til å iverksette 

etablering av 21 nye omsorgsboliger, - Hov Øst i henhold til de rammer og føringer som ligger 

i denne sak. 
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Varsel om oppstart av regional plan for lokalisering av tømmerhavn og høring av 

planprogram  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet viser til melding om oppstart av planarbeid og høring av planprogram, datert 6. 

desember 2018 og vedtar at Ringerike kommune sender innspill til forslag til planprogram som 

lyder: 

«Ringerike kommune vurderer at forslaget til planprogram på en god måte ivaretar at de 

teamer som er viktig for at skognæringen vil bli bli utredet som en del av planen».   

  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet viser til melding om oppstart av planarbeid og høring av planprogram, datert 6. 

desember 2018 og vedtar at Ringerike kommune sender innspill til forslag til planprogram som 

lyder: 

«Ringerike kommune vurderer at forslaget til planprogram på en god måte ivaretar at de 

teamer som er viktig for at skognæringen vil bli bli utredet som en del av planen».   
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Stadfesting av vedtak i delegasjonssak 11/18, 12/18 og 13/18  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommunestyre stadfester delegasjonssakene 11/18, 12/18 og 13/18 - Vedtak om 

stenging av Stabells gate 1, grunnet ikke fungerende kloakk. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommunestyre stadfester delegasjonssakene 11/18, 12/18 og 13/18 - Vedtak om 

stenging av Stabells gate 1, grunnet ikke fungerende kloakk. 
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Bosetting av flyktninger i 2019  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune vedtar å bosette 30 flyktninger i 2019. 

Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag til utsettelse:  

«Saken utsettes». 

 

Tor Bøhn (Frp) fremmet følgende forslag alternativ 1: 

«Ringerike kommune vedtar ikke å bosette noen flyktninger i 2019.» 

  

Tor Bøhn fremmet følgende forslag alternativ 2: 

«Ringerike kommune vedtar å bosette 30 flyktninger inkludert familiegjenforening i 2019». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Magnus Herstads (Frp) forslag til utsettelse oppnådde 5 stemmer og falt. 

 

Tor Bøhns (Frp) forslag alternativ 1 oppnådde 5 stemmer og falt. 

 

Alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling og Bøhns (Frp) forslag til alternativ 

2, ble Formannskapets innstilling vedtatt mot 5 stemmer. 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune vedtar å bosette 30 flyktninger i 2019. 

Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg. 
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Framtidens brann- og redningstjeneste i Ringerike  

 

Vedtak: 

 

Utredningen, inkludert evaluering av dagens situasjon, gjennomføres etter hovedtrekkene i 

saksfremlegg nr.  9/19. 

 

Utredning/sluttrapport skal legges frem for politisk behandling i Formannskap og 

Kommunestyre medio mai 2019. Kommunestyret orienteres løpende om framdrift i prosjektet. 

 

Formannskapet ved Alf Meier (Ap) velges som medlem i prosjektets Styringsgruppe. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag p.v.a. Ap, H, Krf og V: 

«Utredningen, inkludert evaluering av dagens situasjon, gjennomføres etter hovedtrekkene i 

saksfremlegg nr.  9/19. 

Utredning/sluttrapport skal legges frem for politisk behandling i Formannskap og 

Kommunestyret medio mai 2019. Kommunestyret orienteres løpende om framdrift i prosjektet. 

Formannskapet ved Alf Meier (Ap) velges som medlem i prosjektets Styringsgruppe». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Runar Johansens (H) forslag p.v.a. Ap, H, Krf og V ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

 

Utredningen vedrørende brann og redningstjenesten gjennomføres som skissert i 

saksfremlegget. 
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Etterbruk av Eikli skole og Kirkeskolen  

 

Vedtak: 

 

1. Det inngåes en tidsbegrenset leieavtale med Buskerud fylkeskommune om leie av 

Eikli skole i tråd med saksframstillingen.  

2. Rådmannen bes utrede alternative løsninger for etterbruk av Kirkeskolen og Eikli skole, 

herunder salg. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag endring i pkt. 2 p.v.a. Ap, H, Krf og V: 

«Rådmannen bes utrede alternative løsninger for etterbruk av Kirkeskolen og Eikli skole, 

herunder salg». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling, samt Johansens (H) forslag til endring i pkt. 2 p.v.a Ap, H, krf og 

V ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det inngåes en tidsbegrenset leieavtale med Buskerud fylkeskommune om leie av 

Eikli skole i tråd med saksframstillingen.  

2. Rådmannen bes utrede om Kirkeskolen kan være en hensiktsmessig framtidig 

lokasjon for «Aurora» (Ringerike arbeidssenter). 
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Veterinærvakt  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune skal sørge for tilfredsstillende tilgang på nødvendig 

veterinærhjelp for alle dyreslag, på dagtid og utenom ordinær arbeidstid. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å se på ulike løsninger for å kunne gi tilfredsstillende 

tilgang på nødvendig veterinærhjelp, og bl.a. å se om det er mulig å dele opp vakta i 

smådyr og produksjonsdyr (inkl. hest).  

3. Det åpnes opp for at det også kan innføres en egenandel for å kontakte smådyrvakt, 

dersom dette kan sikre bedre tilbud for smådyreiere. 

4. Rådmannen skal arbeide for å få til et samarbeid med andre kommuner i regionen om 

en felles smådyrvakt (Hallingdal, Hadeland, Modum, Sigdal, Valdres). 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Ringerike kommune skal sørge for tilfredsstillende tilgang på nødvendig veterinærhjelp 

for alle dyreslag, på dagtid og utenom ordinær arbeidstid. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å se på ulike løsninger for å kunne gi tilfredsstillende tilgang 

på nødvendig veterinærhjelp, og bl.a. å se om det er mulig å dele opp vakta i smådyr og 

produksjonsdyr (inkl. hest).  

3. Det åpnes opp for at det også kan innføres en egenandel for å kontakte smådyrvakt, 

dersom dette kan sikre bedre tilbud for smådyreiere. 

4. Rådmannen skal arbeide for å få til et samarbeid med andre kommuner i regionen om 

en felles smådyrvakt (Hallingdal, Hadeland, Modum, Sigdal, Valdres). 
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Søknad om bruk av kommunevåpenet til Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret gir ikke Horgen Design AS rett til å bruke kommunevåpenet til Ringerike 

kommune i forbindelse med utarbeidelse av sølv/gullsmykker for kommersielt salg. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret gir ikke Horgen Design AS rett til å bruke kommunevåpenet til Ringerike 

kommune i forbindelse med utarbeidelse av sølv/gullsmykker for kommersielt salg. 
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Forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering. 

 

2. Rådmannen bes snarest komme tilbake til kommunestyret med en plan med frister for 

oppfølging av rapportens 7 anbefalinger. 

 

 

 

Behandling: 

 

Mons-Ivar Mjelde (Ap) fremmet følgende forslag p.v.a. Ap, H, V og Krf til nytt pkt. 2: 

«1: Kommunestyret tar rapporten til orientering 

 

 2: Rådmannen bes snarest komme tilbake til kommunestyret med en plan med frister for   

oppfølging av rapportens 7 anbefalinger». 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

Avstemming: 

 

Rådmannens innstilling, samt Mons-Ivar Mjeldes (Ap) forslag til nytt pkt. 2 p.v.a. Ap, H, V og 

Krf ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret tar rapporten til orientering. 
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Grunngitt spørsmål fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) -Sikkerhet i barnehagene  

 

 

ORDFØRERENS SVAR PÅ GRUNNGITT SPØRSMÅL FRA MONS-IVAR MJELDE 

(Ap) 

 

EMNE: sikkerhet i barnehager 

 

Innledning 

Grunngitt spørsmål er innlevert i samsvar med reglementet for Kommunestyret i Ringerike, jfr. 

§9 og besvares i kommunestyrets møte 31.01.2019. Spørsmålene er forelagt kommunalsjef og 

dennes tilbakemelding fremgår av vedlegg. 

 

Ordførernes svar 

Til Mjeldes spørsmål 1 vises vedlegg og til kommunalsjefens redegjørelse. 

Til Mjeldes spørsmål 2 vises vedlegg og til kommunalsjefens redegjørelse. 

Ordførerens svar på spørsmål 1 og 2 er sammenfallende med det nevnte og kommenteres ikke 

ut over dette.   

Avslutning 

Ordføreren vil tilføye at det kan være hensiktsmessig om Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

drøfter det fremlagt nærmere med tanke på å avklare eventuelle behov for 

tydeliggjøring/endringer i gjeldende rutiner.  

 

Ringerike, 31.01.19 

Kjell B Hansen 

ordfører 

 

 

 

Emne: Grunngitt spørsmål vedrørende sikkerhet i barnehagene 

1: Kan ordfører redegjøre for hvilke rutiner for sikkerhet kommunen har på dette området, og 

hvordan det følges opp ovenfor barnehagene? 

Svar: 

De kommunale barnehagene i Ringerike kommune har overordnete rutiner for helse, miljø og 

sikkerhet. Deriblant rutine for hvile og soving. Ut i fra denne rutinen har hvert enkelt 

kommunale barnehage tilpasset dette til sin barnehage.  

Den overordnete rutinen beskriver hensyn som skal være ivaretatt ved valg av plassering av 

vogner når barn skal ute. Det skal være overdekking og skjerming for vær og vind, tilsyn fra 

personalet, skjerming fra dyr, muligheter for evakuering og soverutinen til det enkelte barn skal 

være utarbeidet i samarbeid med foresatte.  

Hver enkelt kommunale barnehage skal ut i fra overnevnte rutine ha lokale rutiner for sin 

barnehage. Alle barnehagene har «sovevakter» som har et spesielt ansvar for å se til barna i 

hele soveperioden. Hvordan sovevaktene er organisert er på bakgrunn av hvor barna sover. 

Sover barna ute uten muligheter for tilsyn innenfra er det egne sovevakter utendørs. Flere av 

barnehagene har babycall for å kunne høre hvis det er tilsyn innenfra og ut.  

Barn som sover ute skal være kledd etter årstid, og hvilket utstyr de har i vognen. Vognene 

skal være plassert slik at de voksne alltid har tilsyn for å se og høre barna når de våkner. 
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Det skal i tillegg alltid brukes beskyttelse over vognene, eks. myggnetting. Det er foreldrene 

som skal gi samtykke til om sele i vogn skal brukes eller ikke. Det er foresatte som har ansvar 

for vedlikeholdet av og utstyret som skal benyttes for soving utendørs; vogn, tepper, 

soveposer, sele, myggnett og regntrekk. Viktig at barnehagene har god dialog med foreldrene 

når det blir slitasje på utstyret, eks. slitte seler og for små vogner.  

 

2: Har kommunen undersøkt at eventuelle rutinene fungerer som tiltenkt etter denne ulykken? 

Og er det avdekket noe avvik? Om ikke man har det, når vil man gjennomgå dette? 

 Svar: 

Alle rutiner skal ligge i Kvalitetssystemet, overordnet og lokale. Evaluering av rutinen skal 

utføres minst en gang per år til fastsatt tid, og når det er inntruffet alvorlige avvik, skjedd 

varige endringer og/eller innført endringer i lov og forskrift Helse, miljø og sikkerhet er jevnlig 

tema på ledermøter for styrerne i de kommunale barnehagene.  

Avvik og hendelser har skjedd. Eksempler er barn som har kastet opp i vogn med sele, barn 

har falt ut av vogn eller vogn har veltet. Dette har vært sitasjoner hvor tilsynspersoner har vært 

tilstede, og situasjonene har derfor blitt mindre alvorlige.  

På bakgrunn av ulykken i Bergen hadde de kommunale barnehagene gjennomgang av 

soverutiner på ledermøtet i januar.  
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