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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen     

Møtedato: 06.06.2019 Tid: 16:00 – 22:05 

Dagsplan:  
14:30 - 15:30 Oppmøte Benterud skole, fotografering og retur 

til rådhuset.  

15:30 - 16:00 Pause.  

16:00 - 16: 05 Opprop og møteinnkalling  

16:05 - 16:30 Orientering - Viken Kommunerevisjon  

v/ Inger-Anne Fredriksen og Knut Martin Glesne. 

16:35 - 17:10 Orientering Ullerål- og Hønefoss skole v/ 

Rådmann, Tore Isaksen, kommunalsjef, Magnar Ågotnes og 

Hilde B. Fivelsdal. Utbygging, Erik Josephson og Arne 

Andersen. 

17:10 - 17:20 Pause.  

17:20 Saksliste. 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen FO  

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 FO  

Medlem Erna Skaugrud   

Medlem Ahmad Mahmoudi   

Nestleder Dag Erik Henaug   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Jan Frantzen   

Medlem Lise Bye Jøntvedt   

Medlem Arne Broberg   

Medlem Marit Hollerud   
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Medlem Dag Haakon Henriksen   

Medlem Ivar Eskestrand   

Medlem Viera Rozmara-Frydenlund   

Medlem Richard Baksvær   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Anne-Marit Lillestø   

Medlem Arnfinn J. Holten   

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Tor Bøhn FO  

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Nena Bjerke FO  

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Mari Solheim Sandsund   

Medlem Anne Mari W. Ottesen FO  

Medlem Anders Braaten   

Medlem Axel Sjøberg FO  

Medlem Parviz Salimi   

Medlem Nanna Kristoffersen FO  

Medlem Knut Arild Melbøe FD  

Varamedlem Eli Johanne Ruud  Signe Maurtvedt 

Varamedlem Runhild Vestby  Ståle Skjønhaug 

Varamedlem Tone Bråten-Ellingsen  Ragnhild Lilleeng 

Varamedlem John Andreas Bakken  Kjell Børre Hansen 

Varamedlem Ulf Magnussen  Tor Bøhn 

Varamedlem Karoline Kverndalen  Nena Bjerke 

Varamedlem Brit Walbækken Bøhler  Nanna Kristoffersen 

Varamedlem Ana Gladys Cospin Soberanis  Axel Sjøberg 

Varamedlem Harald Fagerås  Anne Mari W. Ottesen 

Varamedlem Hilde Marie Steinhovden  Knut Arild Melbøe 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann, Tore Isaksen og ass. rådmann, Terje Dahlen. Kommunalsjef, 

Gyrid Løvli, Magnar Ågotnes og Hilde B. Fivelsdal. Advokat Siri Van 

Kervel Røskaft. 

Leder for kontrollutvalget. Karsten Lien.  
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Merknader  

 Varaordfører, Dag Henaug trer inn som fungerende ordfører i 

Kjell B. Hansens fravær. 

 Orientering -  Klage støygrense v/ klima- og miljøsjef, Bente 

Elsrud Anfinnsen 

 Knut Arild Melbøe (MDG) fratrer sete før behandling av sak 

3/19. 

 Hilde Marie Steinhovden (MDG) tar sete til sak 3/19. 

 Repr. Hilde Vollmerhaus fremmet habilitetsspørsmål rundt sin 

egen habilitet i behandling av sak 63/19. 

Vollmerhaus ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av 

saken i hht. forvaltningslovens §6.2. 

 Offentlig spørretime er hjemlet i reglement for kommunestyret 

i Ringerike §10. Spørsmålsstillere: Kristin Grov og Nina 

Gabrielsen. 

Svar fra ordfører ble utlevert til spørsmålsstillerne og vil følge 

protokollen. 

 

Presentasjoner finner du her:  
https://www.ringerike.kommune.no/Dybdekunnskap-politisk/ 

 

 

Behandlede saker Fra og med sak 21/19 og referatsak, 3/19 

til og med sak  75/19 

 

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

møtet satt, med følgende til dagsorden: 

 

Helge Stiksrud (V) fremmet følgende spørsmål: 

Belysning i Søndre park – Når blir dette effektivisert?  

 

Svaret fra kommunalsjef for samfunn.  

Det er bevilget 200 000kr til belysning av Søndre Park.  

 

Det er innhentet et tilbud på lyssetting av Søndre Park dette er foreløpig anslått til 1,6 mill 

kroner. Rådmannen vil i forbindelse med handlingsprogrammet for 2020-2023 fremme dette. 

 

Montering av lys i Søndre Park vil da tidligst kunne komme på plass fra 2020. 

 

 

Fungerende ordfører, Dag Henaug (H) fremmet følgende forslag: 

Sak 59/19 og sak 74/19 behandles før sak 21/19. Sak 75/19 behandles før sak 72/19 

Kommunestyret bifalt. 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Magnus Herstad Kjell B. Hansen (sett) Kirsten Orebråten 

 

 

 

Dag Erik Henaug 

fungerende ordfører 

 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

21/19 19/2380   

 Grunngitt spørsmål fra Mons Ivar Mjelde (Ap) -  Praktisering eller politisk 

vedtak om minste størrelse på SFO tilbud i kommunen  

 

 

22/19 19/1781   

 Interpellasjon fra Elsa Lill Piltingsrud Strange (H) - Kommunens 

forpliktelser iselskaper/organisasjoner  

 

 

23/19 19/1753   

 Interpellasjon fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) - Utearealer for elever ved Ullerål 

skole  

 

 

24/19 19/2381   

 Interpellasjon fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) - kommunens oppfølging av 

henvendelser med initiativ fra lag,foreninger og organisasjoner 

 

 

25/19 19/2410   

 Interpellasjon fra Knut Aril Melbøe (MDG) - gang- og sykkelbroer knyttet 

til trafikkavvikling og kostnader  

 

 

26/19 19/2431   

 Interpellasjon fra Parvis Salimi (SV) - Rettigheter for utenlandske damer 

/menn  

 

 

3/19 19/2426   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

06.06.2019  

 

 

56/19 19/1439   

 Månedsrapport økonomi februar 2019  

 

 

57/19 19/1847   

 Økonomirapport mars 2019  
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58/19 19/2074   

 Prognose 1. tertial 2019  

 

 

59/19 19/1916   

 Regnskap og årsrapport 2018 for Ringerike kommune  

 

 

60/19 19/2058   

 Søknad om bruk av midler fra kraft- og hjemfallsfond til prosjekt på smart 

bruk av spillvarme og grønn næringsutvikling  

 

 

61/19 19/2070   

 Skoleveis tiltak Nye Ullerål skole  

 

 

62/19 19/2144   

 14017 - Infrastruktur Hovsmarkveien og Hov Allé - Grunnerverv  

 

 

63/19 16/4592   

 Orienteringssak - Follummoen - avklaring private grunneiere  

 

 

64/19 19/654   

 Behandling av klager på vedtak 27/19 om fastsetting av støygrenser for KV 

Hønefoss AS sitt datasenter  

 

 

65/19 17/3556   

 Nes i Ådal - Etappe 2 avklaring mht saneringsform  

 

 

66/19 17/1379   

 Uttalelser, innsigelser og merknader til høring og offentlig ettersyn 

Orienteringssak - 431 Områderegulering Hønefoss 

 

 

67/19 19/800   

 Høring - Trygge rammer for fosterhjem  

 

 

68/19 19/2378   

 Redegjørelse for rutiner ved klagehåndtering herunder hvilke tiltak som er 

iverksatt for å unngå slik behandling i fremtiden  
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69/19 18/3329   

 Delegeringsreglementet  

 

 

70/19 17/4687   

 Kommunale vigsler - vigselsmyndighet  

 

 

71/19 19/797   

 Uttalelse - Discovery Intenational School AS  

 

 

72/19 17/2851   

 UNGDATA 2017 - FORSLAG TIL TILTAK  

 

 

27/19 19/2469   

 Grunngitt spørsmål fra Jim Hagen Warp (Ap) - Er det helseskadelig å bade 

og spise fisk fra Tyrifjorden pga miljøgift ?  

 

 

73/19 19/2016   

 Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 03.mai 2019  

 

 

74/19 19/2160   

 Etablering av Viken Kommunerevisjon IKS  

 

 

75/19 19/2169   

 Parkeringsavgift ved idrettsarrangementer i Hønefoss Idrettspark  
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21/19   

Grunngitt spørsmål fra Mons Ivar Mjelde (Ap) -  Praktisering eller politisk vedtak om minste størrelse på SFO tilbud i kommunen  

 

Grunngitt spørsmål fra Mons Ivar Mjelde (Ap) 

 

Emne : Praktisering av politisk vedtak om minste størrelse på SFO tilbud i kommunen 

 

Innledning  

Grunngitt spørsmål er innlevert i henhold til reglement for kommunestyre §9.   Ordfører gir svar i KS møte 6.6.19.   Mons Ivar Mjeldes spørsmål fremgår av sak 

21/19.  

 

Ordførers svar: 

Kommunens vedtekter for skolefritidsordningen regulerer det tilbudet som gis og beskriver hvordan SFO tilbudet organiseres. Kommunens vedtatte 

betalingsregulativ viser hvordan SFO-tilbudet graderes, og kommunens vedtatte Handlingsplan for SFO 2018-2022, beskriver mål og innhold. 

SFO i Ringerike tilbyr plass-størrelse fra 2 til 5 dager per uke i skoleåret og i tillegg hele uker i skolefrie perioder. Sammenligner man med barnehagene, så tilbyr de 

kommunale barnehagene i Ringerike halv og hel plass, mens enkelte av de private barnehagene har 2 dager per uke som minste plasstørrelse. 

 

I kommunens vedtatte handlingsplan for SFO 2018-2022 er visjonen at alle skal oppleve trivsel og glede hver dag. Målet er at SFO skal gi barna et fritidstilbud i et 

raust og støttende miljø, der de opplever mestring og sosial utvikling. I SFO legges det vekt på samspill mellom barn og mellom barn og voksne. Dette ligger i bunn 

for lek og aktivitet og danner grunnlag for kvalitet i tilbudet.  

 

Begrunnelsen for at laveste betalingssats er 2 dager i uken er av hensyn til barnet og for å kunne ha den kvalitet som er beskrevet i handlingsplanen. Oppholdstid på 

minimum to dager i uken, gir barnet større muligheter for å bli bedre kjent med de andre barna i gruppen, de ansatte, de aktiviteter og rutiner som danner rammene 

for et godt SFO-tilbud.  

 

Ordfører vil påpeke, at det for de som måtte behov for det, er anledning til å kjøpe enkeltdager i SFO. Ordfører vil på bakgrunn av et grunngitt spørsmål ikke 

anbefale å pålegge skolefritids-ordningene å tilby 1 dag pr. uke som fast ordning fra høsten av.  På den enkelte skole håndterer det partssammensatte 

Samarbeidsutvalget saker som har med SFO å gjøre. Ut fra kommunens vedtekter er Hovedutvalget for oppvekst og kultur ansvarlig folkevalgtorgan for SFO.  

Utvalget kan på eget initiativ følge opp og be om at denne saken utredes videre om det er ønskelig, herunder eventuelt legge føringer for plass-størrelse. 
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Ringerike 5 juni 2019 

Kjell B Hansen 
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22/19   

Interpellasjon fra Elsa Lill Piltingsrud Strange (H) - Kommunens forpliktelser i selskaper/organisasjoner  

 

 

Ordførerens svar på interpellasjon fra Elsa Lill Piltingsrud Strande (H) 

 

Emne kommunens forpliktelser i selskaper/organisasjoner 

 

Innledning 

Interpellasjonen er innlevert i samsvar med reglement for kommunestyret § 9, og blir besvart av ordfører i kommunestyrets møte 6.6.19.  

 

Ordfører viser til foreløpig svar avgitt 02.05.19 sak 15/19.  Foreliggende er en konkretisering og avsluttende svar på av interpellasjon datert 08.04.19. 

 

Ordførerens svar 

Representanten etterlyser en total oversikt over organisasjoner/institusjoner/foreninger Ringerike kommune er deltagere/bidragsyter i.  

 

I utgangspunktet er slike opplysninger å finne i kommunens eierskapsmelding under oversikten over kommunens eierengasjement. Her vil også kortfattet resyme av 

årsrapportene presenteres, samt arkivnøkkel for årsrapportene for spesielt interesserte. Intensjonen er også at eierskapsmeldingen skal behandles i starten av hver ny 

kommunestyreperiode. 

 

Rådmannen la eierskapsmeldingen fram første gang i november 2016. Formannskapet valgte da enstemmig å utsette saken. Rådmannen fremmet derfor saken på nytt 

i februar 2017, men formannskapet valgte nok en gang enstemmig å utsette behandlingen, og saken er siden ikke fremmet for kommunestyret. Med bakgrunn i 

interpellasjonen vil derfor ordfører be rådmannen ajourføre endringer som har skjedd i perioden, og fremme denne på nytt for politisk behandling tidlig i ny 

valgperiode for nytt kommunestyre. 

 

Oversikt over organisasjoner og foreninger der kommunen er bidragsyter, blir lagt fram for politisk behandling i forbindelse med behandling av årsbudsjett og 

handlingsplan. Der framgår også hvilke økonomiske overføringer/disposisjoner som blir vedtatt. 

Interpellanten stiller tre hovedspørsmål m/underpunkter til ordfører i interpellasjonen. 

 

(1) 

Når det gjelder spørsmålet om hva som er kommunens økonomiske forpliktelser til de forskjellige selskapene, og hvilke selskaper kommunen er med i uten 

økonomiske forpliktelser, vil ordfører svare at kommunen har samme eierforpliktelser som andre eiere/deleiere, og kommunen er således ikke med i selskaper uten 

forpliktelser. Selv om kommunen ikke har økonomiske forpliktelser som utløses hver år, kan slike forhold oppstå som del av eierforpliktelsene.  
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(2) 

Når det gjelder spørsmålet om hva som skjer med de selskaper/organisasjoner vi har samhandling med utenfor Vikens grenser etter år 2020, er ordfører generelt ikke 

kjent med at kommunenes egne avtaler påvirkes av en fylkessammenslåing. Ordfører har heller ikke kjennskap til selskaper i Vikens geografiske område som 

kommunen kan ha nytte av å delta i, som ikke allerede er inne i kommunens samarbeidsportefølje. Dog er det i forbindelse med opprettelsen av Viken drøftet eier 

spørsmål knyttet til selskapet VARDAR.  I dette selskapet har Ringerike kommune, som følge av gave fra Buskerud Fylkeskommune til alle kommuner i Buskerud 

store aksjeeierinteresser etter 1. januar 2019.  Egen sak om dette vil bli fremlagt kommunestyret før årsskiftet 2019/2020. 

  

(3) 

Ordfører har fått utarbeidet en liste over de som hjelper til med oppstart av bedrift, inngang til arbeidsliv, tilknytningsform til Ringerike kommune og eierforhold, og 

som bør være i tråd med interpellantens spørsmål. Likeens en liste over kommunens eierskapsportefølje i selskaper og viktige samarbeidsparter, samt en oversikt 

over organisasjoner som opererer direkte inn i mot kommunale ansvarsområder med oversikt over kommunens økonomiske forpliktelser. Oversikten er vedlagt 

svaret. 

 

Avslutning 

Ordfører avslutter med å henvise til nevnte utkast til eierskapsmelding, som tar for seg kommunens engasjementer i selskaper og organisasjoner.  Videre er det slik 

at det foreligger konkrete vedtekter og vedtatte eierskapsavtaler mellom eierne i de selskap kommunen er engasjert i.    

 

Vedlagte oversikt gir en oversikt og et bilde på dette, og konkret sak blir som nevnt fremlagt nytt kommunestyre.    

 

Ringerike 6.6.19 

Kjell B Hansen    
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Organisasjoner/institusjoner/foreninger/selskaper i Ringerike kommune som har som mål å hjelpe folk i arbeid/oppstart av næring og/eller ivareta eksisterende bedrifters behov: 

Kan ordfører gi en utfyllende 

liste over de som hjelper til 

med oppstart bedrift/inngang 

til arbeidsliv? 

Hvilken tilknytning 

har disse til 

Ringerike 

kommune? 

Driftsansvarlig Hvilke forbindelse har 

disse med hverandre og 

Ringerike kommune? 

Er det 

samarbeid 

mellom 

disse? 

Hvilken økonomiske 

forpliktelser har Ringerike 

kommune ovenfor disse? 

Hvilken 

rapporteringsplikt har 

de til Ringerike 

kommune? 

Etablerersenteret  RNF     

Opus  BFK     

Ringerike karrieresenter  Nav/BFK BFK, Nav, RK og Hole    

Pan innovasjon  Eget AS    Årsrapport 

Adaptor as Ingen Norges 

Blindeforbund 

Forbindelse gjennom Nav  

 

Adaptor, 

Fontenehuset, 

Menova as og 

Nav 

samarbeider 

om VTA. 

Samtlige VTA-plasser1 

finansieres av RK med 25% 

Antall på tiltak 

Fontenehuset Ingen  Partnerskapsavtale Driftstilskudd Årsrapport 

Menova as  Eget AS Eid av Ringerike og Hole 

kommune 

Kommunen betaler for kjøp av 

vaskeritjenester og finansierer 

VTA-plassene med 25% 

 

Nav Deler av Nav er en 

kommunal 

driftsenhet 

Nav/RK Felles enhetsleder Kommunen dekker kostnadene 

for de kommunalt forankrede 

tjenester Nav leverer. 

Budsjettrapportering 

Innovasjonsløft Regionrådet/BFK      

Ringerike Næringsforening 

(RNF) 

Ingen Opererer som en 

medlemsorganisasjon 

Gjennom prosjekter Gjennom 

prosjekter 

 Ingen 

Ringerike utvikling (RU)  Eget AS   Driftstilskudd Årsrapport 

 

Hvilke selskaper er kommunen medeier i og har økonomiske forpliktelser i? 

Selskap/samarbeidspartner Organisasjonsform Kommunens 

eierandel 

Økonomiske  

tilskudd/år 

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS, 

(HRA) 

Aksjeselskap2 46 %  

Ringeriks -Kraft AS, (RiK) Aksjeselskap 76 %  

Menova AS Aksjeselskap 93,33 %  

Ringkollstua AS Aksjeselskap 100 %  

Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepark AS Aksjeselskap 25 %  

Ringerike utvikling AS Aksjeselskap 30,46 %  

Ringerike kornsilo AS Aksjeselskap 1,425 %  

Modum Industri AS Aksjeselskap 1 aksje  

Norske Skog ASA Aksjeselskap 1 aksje  

                                                
1 Varig Tilrettelagt Arbeid 
2Et aksjeselskap kan eies av en kommune alene sammen med andre kommuner eller private rettssubjekter. I et AS har eierne begrenset økonomisk risiko for selskapets økonomiske forpliktelser. 

Selskapets øverste eierorgan er generalforsamlingen. 
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RingeriksBadet AS Aksjeselskap 24 %  

PAN innovasjon AS Aksjeselskap 10 %  

Regionalt Kulturhus – Ringerike AS  Aksjeselskap 32,6%  

Flerbrukshallen AS Aksjeselskap 31,1 %  

Buskerud Kommunerevisjon Organisert som IKS3 13 %  

Vestviken 110  Organisert som IKS Innbyggertall  

RingeriksBadet IKS Organisert som IKS 50 %  

IKA Kongsberg Organisert som IKS 5,77 %  

Kommunal Landspensjonskasse Organisert som IKS   

Rådet for Ringeriksregionen Organisert i henhold til §27 samarbeid   

Vestregionen  Organisert i henhold til §27 samarbeid   

26-kommuner helsesamarbeidet Organisert i henhold til §27 samarbeid   

Buskerudregionens incestsenter (BRIS) Organisert i henhold til §27 samarbeid   

Osloregionen  Organisert i henhold til §27 samarbeid   

Ringerike interkommunale legevakt  Organisert i henhold til §28 

Vertskommunesamarbeid 

  

Hønefoss krisesenter  Organisert i henhold til §28 

Vertskommunesamarbeid 

  

Ringerike Brann og redningsvesen  Organisert i henhold til §28 

Vertskommunesamarbeid 

  

Ringerike Barnevernsvakt Organisert i henhold til §28 

Vertskommunesamarbeid 

  

Biblioteksentralen Organisert som andelslag   

Eiendommen «Sanssouci» Organisert som sameie. Under avhending 16,8 %  

Hønefoss Bru 1c Organisert som sameie.   

Ringerike boligstiftelse Organisert som stiftelse4   

Hringariki  Organisert som stiftelse   

Ringerike Kultursenter Organisert som stiftelse  kr  3 000 000 

Kistefos-museet Organisert som stiftelse   

Organisasjoner som opererer direkte inn i mot kommunale ansvarsområder   

Positiv oppvekst   kr.    900 000 

Røde Kors   kr.    350 000 

Blå Kors v/stjernegruppen   kr.  1 100 000 

Fontenehuset   kr.  1 400 000 

Frivilligsentralen   Kr  1 584 000 

                                                
3 Et interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper kan derimot bare eies av kommuner, fylkeskommuner eller andre interkommunale selskaper. Eierne har samlet sett et 

ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser. Selskapets øverste eierorgan er representantskapet.  

4 Stiftelser er selveide. Kommunen har ikke et eierskap til stiftelser og kan ikke utøve eierstyring. 
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Incestsenteret Buskerud   kr.      76 000 

Voldtektsmottaket Drammen   kr.    341 000 

Kirkens Bymisjon   kr. 1 200 000 
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23/19   

Interpellasjon fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) - Utearealer for elever ved Ullerål skole  

 

 

Kommunestyret 06.06.19 

 

Ordførerens svar på interpellasjon fra Mons-Ivar Mjelde (Ap): 

 

Emne: Utearealer for elever ved Ullerål skole 

 

Innledning 

Interpellasjonene er innlevert i henhold til reglement for kommunestyret § 9 og blir besvart i 

kommunestyrets møte 6. mai 2019. 

 

Ordfører viser til at foreløpig svar ble fremsatt i KS møte 02.05.19 og at foreliggende svar er 

en oppfølging og avslutning i forhold til opprinnelig interpellasjon mottatt 12.04.19. 

Kommunestyret gjorde i den forbindelse følgende vedtak, jfr.  saksprotokoll sak 17/19:  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

Kommunestyret er glade for at tennis hallen gjenoppbygges raskt, men legger til grunn at det 

ikke skal være noen form for byggeaktivitet som går på bekostning av skoleelevenes bruk av 

ute-areal. Kommunestyret forventer også at hele ute-arealet er klart for barna til skolestart 

2019/20. 

 

Ordførerens endelige svar 

Kommunestyrets vedtak den 2. mai er oversendt til tennisklubben og firmaet som gjennomfører 

arbeidene. 

Ordfører er kjent med at tennisklubben ønsker å gjenreise hallen så snart som mulig og har 

orientert kommunen om planarbeidet for dette.  

Ringerike kommune legger til grunn at både opprydding og gjenreisning må skje i innenfor 

gjeldende lov- og regelverk. 

Arbeidet må og gjennomføres i samarbeid og dialog med de kommunale aktivitetene som er i 

området ved tennis hallen. 

 

Ordfører er kjent med at det de siste ukene foregått opprydding på tomta og dette arbeidet 

ferdigstilles i disse dager.  For øvrig opplyses kommunestyret om følgende; 

 

Tennisklubben ønsker å gjenreise hallen så snart som mulig og har hatt møte med kommunen 

om dette. Kommunen legger til grunn at gjenreisning må skje i samarbeid og dialog med de 

kommunale aktivitetene som er i området ved tennis hallen. 

 

Tennis hallen og tennisbanene er etablert på tennisklubben sin tomt, som er bygslet fra 

Ringerike kommune. Tomtegrensen har litt ulik avstand fra selve hallen på de ulike sidene.. 

Per i dag er passasjen mellom Ringerikshallen og tennis hallen smal grunnet en kabel som er 

inngjerdet. Denne er det tatt initiativ til å flytte kabelen for å forbedre passasjen. 
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Ordfører legger ut fra dette til grunn at HMS under hele prosessen har høyeste prioritet og at: 

- kommunens arealer ved Hallen er tilgjengelige og betryggende for skolebarna 

- bygge gjerder er tette og står på Tennisklubbens tomt 

- transport til byggeplassen skjer på egen atkomstvei og ikke over skoleplassen 

- bygging skjer i dialog og samarbeid med kommunen så Ullerål skole og aktivitetene i 

Ringerikshallen i minst mulig grad berøres og forstyrres. 

 

Ringerike 6.6.19 

Kjell B Hansen 
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24/19   

Interpellasjon fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) - kommunens oppfølging av henvendelser med 

initiativ fra lag, foreninger og organisasjoner 

 

Ordførerens svar på interpellasjon fra Mons Ivar Mjelde (AP) 

 

Emne: oppfølging av henvendelser med inaktiv fra lag, foreninger og organisasjoner  

 

Innledning og svar         

Interpellasjonen er innlevert i henhold til kommunestyrets reglement § 9, og vil bli besvart i 

kommunestyrets møte 6. juni 2019.  Interpellasjonens innhold fremgår av saksfremlegg til 

møtet. 

 

Ordfører har forspurt rådmannen i forbindelse med dette emnet, og er opplyst om følgende: 

Det er riktig at tre kommunalsjefer fikk en direktehenvendelse fra styreleder i DNT Ringerike 

4.april 2019. Administrasjonen beklager at styreleder ikke har fått svar på sin henvendelse, 

dette skyldes en misforståelse og forglemmelse. Det vil i løpet av kort tid bli tatt kontakt med 

styreleder for å besvare hans henvendelse og det vil bli tatt et initiativ til å arrangere et mulig 

møte med DNT Ringerike i nær fremtid. 

 

Ordfører vil understreke at kommunens rutiner for slike henvendelser (post og arkiv) er tydelig 

definert i kommunens arkivplan. For rådmannens forhold til politisk ledelse gjelder 

delegeringsreglementet/kommuneloven og den myndighet og ansvarsoppgaver som der 

fremgår. Kommunen skal etterleve lov- og regelverk for håndtering av dokumentasjon, 

herunder også henvendelser og oppfølging.  Systemene man bruker til dette er tilsvarende som 

i øvrige kommuner i landet.  

 

All epost som krever svar og er arkivverdig blir registrert i kommunens sak- og arkivsystem 

(ESA). Dette gjelder ikke klientsaker, barnevernssaker, barne-saker etc. E-post som kommer 

til Ringerike kommunes felles e-postmottak er det kommunens Dokumentsenteret som 

videresender til saksbehandlere. Disse e-postene blir ikke automatisk registrert i sak- og 

arkivsystemet, men vurderes i hvert enkelt tilfelle av mottaker av e-posten. Mange av 

henvendelsene som sendes på e-post er reklame, kurs mm som ikke er arkivverdig. 

 

Dersom saksbehandler mottar sakspost (brev eller e-post) personlig, er det saksbehandlers 

ansvar at denne umiddelbart blir levert til arkivet for registrering i journalen. 
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Kontrollutvalget i Ringerike er gjort kjent med kommunens rutiner og systemer.  I 2013 

foretok Buskerud Kommunerevisjon en forvaltningsrevisjon innen arkivordningen i Ringerike.  

Etter anbefaling fra kommunerevisjonen ble d det etablert/utarbeidet arkivplan i henhold til 

regelverk for offentlige arkiv, systematisk internkontroll på området og sikring av tilstrekkelig 

kompetanse på området. Herunder rutiner for restanseoppfølging og systematisk 

kvalitetssikring av kommunens dokumenthåndteringssystem.  Emnet er fulgt opp med vedtak i 

kommunestyret som er styrende for den praksis som gjelder og som er lik kommune Norge for 

øvrig.   

 

Oppsummering 

Ordfører viser til det nevnte og til at man hele tiden strekker seg etter ytterligere forbedringer 

både på system- faglig- og individ nivå. Likevel avvik forekommer og blir rettet så snart de blir 

avdekket eller meldt.  Rådmannen sørger for saksfremlegg til politisk organ når saker tilsier 

det, jfr. kommunelov, lovverk og delegeringsreglementet vedtatt av KS.  Dvs etter de samme 

rutiner som ellers i kommune Norge.     

 

Ringerike 06.06.19 – ordfører Kjell B. Hansen 
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25/19   

Interpellasjon fra Knut Aril Melbøe (MDG) - gang- og sykkelbroer knyttet til 

trafikkavvikling og kostnader  

 

 

 

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

 

Emne gang og sykkelbroer knyttet til trafikk avvikling og kostnader 

 

Innledning 

Det vises til representantens interpellasjon om «gang- og sykkelbroer knyttet til 

trafikkavvikling og kostnader». Interpellasjonen er levert i henhold til Kommunestyrets 

reglement. Ordfører svarer i kommunestyremøte den 6.6.19 i sak 25/19.  Interpellasjonen med 

spørsmål fremgår av KS sak 25/19. 

 

Ordførerens svar: 

 

Ordføreren har forelagt interpellasjonen for rådmannen og har mottatt kortfattede konkrete 

svar:   

 

Svar på spørsmål 1:   

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

5. september 2019. Først etter at byplanen er vedtatt, vil administrasjonen i Ringerike 

kommune sammen med Buskerud fylkeskommune, som veieier, samarbeide om en portefølje 

av samferdselstiltak. Spørsmål om prioritering og finansiering av gang- og sykkelveier 

inkludert nye bruer vil være en del av dette samarbeidet. 

 

Svar spørsmål 2 

Det vil bli stilt krav om detaljregulering (inklusive konsekvensanalyse) av alle nye 

brukryssinger som ligger inne i planforslaget til områderegulering Hønefoss (byplanen). En ny 

forbindelse over Storelva mot Hvelven er ikke en del av byplanen, men vil kunne være et 

innspill til en overordnet plan for Hønefoss sør.  

 

Svar på spørsmål 3  

I områderegulering Hønefoss er området Hønefoss skole regulert til offentlig og privat 

tjenesteyting, og arealet er satt av til en fremtidig sentrumsskole og barnehage.  Bygget, 

Hønefoss skole, ligger under hensynssone bevaring.  

 



  

Side 21 av 52 

Avslutning 

 

Ordfører mener de tre avgitte svar bekrefter at det i arbeidet med sentrumsplanen i hovedsak 

gjennomføres i tråd med de synspunkter som interpellanten fremfører.  Etter tidslinjen skal 

planen vedtas 5. september 2019.  Interpellantens 3 spørsmål med tilhørende temaer er kjent 

for administrasjonen.       

 

Ringerike 06.06.19 

 

Kjell B. Hansen 

ordfører 
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26/19   

Interpellasjon fra Parvis Salimi (SV) - Rettigheter for utenlandske damer /menn  

 

 

Ordførerens svar på interpellasjon fra Parviz Salimi (SV) 

Emne: Rettigheter for utenlandske damer/menn 

 

Innledning 

Interpellasjonen er innlevert i tråd med kommunestyrets reglement § 9, og besvares av ordfører 

i kommunestyrets møte 06.06.19.  Interpellasjon med spørsmål fremgår a KS sak 26/19. 

Ordførerens svar 

Representanten stiller viktige spørsmål. Ordfører har samråd seg med juridisk enhet og velger å 

besvare de enkelte spørsmål hver for seg. 

 

1. Kommunens advokatkontor bistår i utgangspunktet kun kommunen. Advokatetiske regler 

gjør det utfordrende for kommuneadvokaten å rådgi eller bistå enkeltpersoner i forhold til 

deres rettigheter innenfor dette feltet.  

Når det gjelder enkeltpersoners samlivsbrudd/separasjon/skilsmisse, kan en for det første 

ha krav på fri rettshjelp, noe advokater er pliktig til å opplyse om og søke om dersom 

vilkårene for det er oppfylt. I tillegg finnes det en rekke organisasjoner som kan gi hjelp 

og rådgivning i forhold til enkeltpersoners rettigheter. Det vises i den forbindelse blant 

annet til læringssenteret, MiRA-senteret (mirasenteret.no), Røde kors, Juridisk rådgivning 

for kvinner etc.  

2. Det er vanskelig for kommunen å finne ut av hvor mange slike tilfeller vi har i Ringerike 

kommune. Flyktningeavdelingen er forespurt men besitter ingen informasjon om antallet, 

ei heller krise og kompetansesenteret. 

 

3. Slik ordfører ser det er den problemstillingen som reises i utgangspunktet et statlig og 

folkerettslig anliggende sett opp imot menneskerettighetene. Ordfører vil derfor ikke ta et 

slik initiativ som forespurt. Ordfører oppfordrer interpellanten til å ta dette opp både i 

aktuelle organisasjoner og i eget parti, representanter i Stortinget med sikte på at de kan 

fremme problemstillingen ovenfor Stortinget og derved staten. 

 

Avslutning 

Dette som ordførerens svar. 

 

Ringerike 06.06.19 

Kjell B. Hansen 

ordfører 
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27/19   

Grunngitt spørsmål fra Jim Hagen Warp (Ap) - Er det helseskadelig å bade og spise fisk 

fra Tyrifjorden p.g.a. miljøgift? 

 

 

ORDFØRERENS SVAR PÅ GRUNNGITT SPØRSMÅL fra Jim Hagen Warp 

 

EMNE TILSTANDEN I TYRIFJORDEN 

 

Innledning 

Grunngitt spørsmål er innlevert i samsvar med vedtekter for kommunestyret §9.   Ordfører 

avgir svar i KS møte 06.06.19. 

 

Ordfører har med bakgrunn i spørsmål fra Jim Hagen Warp anmodet rådmann om et 

orienterende notat som også gir svar på de spørsmål som er stilt.  Nevnte notat er utarbeidet av 

kommuneoverlegen i Ringerike og er i sin helhet innarbeidet i ordførerens svar.  Warps 

spørsmål fremgår av saksnummer 27/19. 

 

ORDFØRERENS SVAR: 

 

Miljøgift (PFAS) og situasjonen i TYRIFJORDEN. 

FAKTA OM PFAS, PFOS OG PFOA. 

 

PFOS og PFOA tilhører en stor gruppe fluorholdige stoffer som kjennetegnes ved å være vann, 

flekk og fettavvisende. De har vært brukt i over 50 år i mange hverdagsprodukter (fx. 

emballasje, slipp-belegg på kjeler og stekepanner, brannslukkingsskum, impregneringsmidler til 

tekstiler, rengjøringsmidler, noen skismøringsprodukter, maling, lakk og kosmetikk). De er 

derfor vidt spredt i miljøet rundt oss. Bruk av PFOS har vært forbudt i EU siden 2008, og 

PFOA siden 2014 i Norge (fra 2020 også i EU). 

 

Fellesbetegnelsen for denne typen fluorholdige stoffer er PFAS (per- og polyfluorakryl -

stoffer); det finnes rundt 4500 ulike PFAS-er, som alle produseres i utlandet. Felles er at 

stoffene brytes langsomt ned i naturen, hoper seg opp i kroppen og kan være helseskadelige. 

Fokus er nå spesielt på PFOS forbindelser. Den europeiske myndighet for mattrygghet, EFSA 

har derfor i 2018 gitt anbefalinger om tålegrenser for PFOS. Får man i seg PFOS i for høgt 

omfang kan det gi risiko for forhøget kolesterol, påvirket leverfunksjon og redusert 

fødselsvekt.  

 

Den viktigste kilde til inntak av ulike typer PFAS forbindelser er mat og drikke. Generelt får vi 

mest i oss fra i fisk og sjømat. Men også fra kjøtt og kjøttprodukter, egg og eggprodukter. 

Melk og melkeprodukter, samt drikkevann er andre kilder.  Miljøgiftene overføres via 

navlestrengen til fosteret og via morsmelk til barn som ammes. 

Man kan måle PFOS og PFOA i blodprøver. Siden stoffene finnes overalt vil de kunne måles 

hos så å si alle mennesker, og mengden avspeiler hvor mye vi har fått i oss av stoffene i løpet 

av lang tid (flere år). Det er gjort norske befolkningsundersøkelser som viser at PFOS-PFOA 

konsekrasjonen i blodet gradvis er blitt lavere de seneste 15 årene. 

 

Kartlegging og vurdering av PFAS forekomst i Tyrifjorden med tilstøtende elver er 

gjennomført av Miljødirektoratet og har pågått over noen år. Første rapport om lokale forhold 
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kom i 2017.  Miljødirektoratet har, sammen med Mattilsynet, utredet mulige kilder og gjort 

undersøkelser av den faktiske forurensning av PFAS forbindelser. Undersøkelsen inkluderte 

analyse av 53 ulike perfluorerte stoffer (PFAS), der stoffet PFOS var det som har de høyeste 

nivåene i fisk.  

 

Flere av PFASene som er målt brytes ned til PFOS i naturen. Ringerike kommune sammen med 

nabokommunene blir løpende orientert. 

 

Mindre kilder til PFAS (basert på historikk, rykter osv.), kartlegges og følges fortløpende opp 

av forurensningsmyndighetene. 

 

 

KONKRETE SVAR PÅ 3 SPØRSMÅL 

 

SPØRSMÅL 1 -  Er det farlig å bade? 

 

Nei, ikke utfra dagens kunnskapsnivå og de målte nivåer av PFAS forbindelser i Tyrifjorden og 

Randselva er det ikke farlig å bade. 

 

Kommentar 

I forbindelse med bading er det tre situasjoner, som kan være relevante for inntak av PFAS 

forbindelser, der PFOS konsentrasjoner anses for representative. 

Svelging av vann.  

PFOS konsentrasjonene som er funnet i vannet er så lavt at bading ikke utgjør en helserisiko, 

hverken for barn eller voksne. 

Opptak gjennom huden.  

Dette er lite studert, men utfra det vi vet er det opptak gjennom huden lav. Kombinert med at 

konsentrasjonen av PFOS i vannet er lav, vil det ikke medføre helserisiko å bade. 

Svelging av sedimenter og sand, som virvles opp. 

Det er vanskelig å si hvor mye sand og sediment som vil utgjøre en helserisiko. Det er målt 

veldig ulike konsentrasjon i de ulike prøvene fra ulike steder og det er ikke enkelt å si hvor 

mye sand og sediment en svelger under bading. Det er en del mangelfull kunnskap, men ikke 

grunnlag for å mistenke en økt helserisiko for barn og unge, som bør utløse begrensninger. 

 

 

Spørsmål 2 – Hva slags tiltak må gjøres for å minske skadeomfanget av disse giftstoffer og har 

Ringerike noe ansvar for det? 

 

Det er vanskelig på egen hånd å redusere inntak av PFOS og PFOA forbindelser. De er 

«overalt». Som nevnt er PFOS forbindelser forbudt i hele EU siden 2008 og PFOA 

forbindelser forbudt i Norge (siden 2012, fra 2020 også i EU).  

 

Miljødirektoratet er forurensningsmyndighet for saken som omfatter Tyrifjorden med tilløp.  

Sammen med Mattilsynet har de håndtert saken, inklusive informasjon og råd til befolkningen. 

Det finnes god informasjon på nettsidene til Miljødirektoratet og Mattilsynet. 

 

PFAS I Tyrifjorden og Randsevla kommer hovedsakelig fra utslipp fra den nedlagte 

papirfabrikken på Viul. De høyeste konsentrasjoner av miljøgiftene er funnet i sedimenter og 

fisk i Randselva nær fabrikken. På Viul ble det produsert papiremballasje fra 1965-2013.  Det 
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er Miljødirektoratet som følger opp saken overfor siste aktive virksomhet der, Huhtamaki. Det 

er gitt pålegg med frist 01.01.2020 om utredning og tiltak for å begrense ytterligere spredning 

av miljøgiftene. 

 

En av de andre mindre kilder til PFAS er knyttet til bruk av brandskum ved Hønefoss 

Brannstasjon. Bruken er opphørt nå. Fylkesmannen i Oslo og Viken er forurensningsmyndighet 

for denne saken, og kommunen følger opp pålegg om retting.  

 

Det er tre lokale saker som Ringerike kommune har fattet vedtak om: 

 

(1) I 2018 ble det fattet vedtak om miljøsanering ved Hønefoss brannstasjon, basert på en 

utredningsrapport fra Miljødirektorat i 2017. 

(2) I 2017 ble det fattet to vedtak med krav om overvåking av miljøgifter i resipienter ved 

større renseanlegg og ved deponier. 

(3) For å redusere skadeomfanget for innbyggere tilrår Mattilsynet å begrense inntak av 

fisk og skaldyr fra Tyrifjorden og Randselva. Det gjelder spesielt for fiskeartene gjedde 

og abbor, men også ørret og røye. Kreps har lavere nivå og siden fisket er begrenset er 

det ikke anbefalt restriksjoner. Informasjonen finnes detaljert på Mattilsynets nettsider. 

 

 

Spørsmål 3 – Er det merket rundt Tyrifjorden om at man ikke burde spise eller fiske fisk fra 

fjorden?  

 

Nei, det er ikke fysisk merking langs Tyrifjorden. 

 

Kommentar 

Miljødirektoratet friga rapporten om miljøgiftene i Tyrifjorden 24.05.19 på sine hjemmesider, 

og gitt anbefalinger med informasjon og råd om forholdene. 

Mattilsynet har offentliggjort råd og anbefalinger knyttet spesielt til inntak av ulike fisketyper 

fra Tyrifjorden og Randselva. Informasjonen finnes detaljert på Mattilsynets nettsider. Det 

advares mot å spise abbor fra Tyrifjorden, Randselva og Stor elva, og gjedde fra Randselva. 

Gravide, ammende og små barn under 5 år frarådes å spise gjedde og ørret.   

Ringerike kommune delte informasjon om funn fra Miljødirektoratet sammen med advarslene 

fra Mattilsynet på hjemmeside og på Facebook 21.05.19, før den offisielle publiseringen. Det 

ble fremrykket lokalt av hensyn til Gjeddefestivalen i Hole i helgen 22.-23.05.19. 

 

For øvrig: Ring Blad har skrevet og informert om saken. 
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AVSLUTNING 

 

Ordføreren mener etter informasjonen som fremgår av foreliggende svar gir et betryggende 

inntrykk av at Ringerike kommune utøver sitt ansvar på solid faglig grunnlag.  Ordføreren viser 

til at informasjonene er avgitt av kommuneoverlegen sammen med miljørettet helsevern i 

kommunen samt klima og miljøsjef.  I tillegg er det søkt råd fra henholdsvis Mattilsynet og 

Folkehelseinstituttet. 

 

Ringerike 6.juni 2019 

 

Kjell B Hansen 

ordfører 
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3/19   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 06.06.2019  

 

Vedtak: 

 

Referatsaker tas til orientering. 

 
REFERATSAKER 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt 

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatsaker tas til orientering. 
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Månedsrapport økonomi februar 2019  

 

Vedtak: 

 

Økonomirapport februar 2019 tas til orientering. 

 

Det gjøres følgende budsjettjusteringer i driftsbudsjettet:  

 
a) Flytte budsjett for tilskudd til Reiselivssamarbeidet Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv 

fra sektor Avsetninger til sektor Administrasjon, Strategi- og utviklingsenheten: 

147000.721006.325 kr 583 000 kredit 

147000.110200.325 kr 583 000 debet 

b) Flytte budsjett for Holtenutvalgets tiltak Matchbox fra Formannskapets 

disposisjonskonto til sektor Helse og omsorg: 
149000.712000.242 kr 1 500 000 (kredit) 

127000.470000.242.4266 kr 1 500 000 (debet) 

 

c) Flytte budsjett for Holtenutvalgets tiltak «Ungdomsplassen - Ungdommens hus» fra 

Formannskapets disposisjonskonto til sektor Spesielle tiltak barn og unge:  
149000.712000.243 kr 1 500 000 (kredit) 

127000.330101.243.4211 kr 1 500 000 (debet) 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak: 

 

 

Økonomirapport februar 2019 tas til orientering. 

 

Det gjøres følgende budsjettjusteringer i driftsbudsjettet:  

 
a) Flytte budsjett for tilskudd til Reiselivssamarbeidet Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv 

fra sektor Avsetninger til sektor Administrasjon, Strategi- og utviklingsenheten: 

147000.721006.325 kr 583 000 kredit 

147000.110200.325 kr 583 000 debet 

b) Flytte budsjett for Holtenutvalgets tiltak Matchbox fra Formannskapets 

disposisjonskonto til sektor Helse og omsorg: 
149000.712000.242 kr 1 500 000 (kredit) 

127000.470000.242.4266 kr 1 500 000 (debet) 

 

c) Flytte budsjett for Holtenutvalgets tiltak «Ungdomsplassen - Ungdommens hus» fra 

Formannskapets disposisjonskonto til sektor Spesielle tiltak barn og unge:  
149000.712000.243 kr 1 500 000 (kredit) 

127000.330101.243.4211 kr 1 500 000 (debet) 
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Økonomirapport mars 2019  

 

Vedtak: 

 

Økonomirapport mars 2019 tas til orientering. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Økonomirapport mars 2019 tas til orientering. 
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Prognose 1. tertial 2019  

 

Vedtak: 

 

1. Presentasjonen av økonomisk prognose per 1. tertial (30.04.19) 2019 tas til orientering. 

 

2. Rådmannen legger frem en vurdering og en tiltakspakke på avvikene som har kommet 

frem i prognosen. Formannskapet ønsker oversikten fremlagt på Strategi konferansen. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

 

Presentasjonen av økonomisk prognose per 1. tertial (30.04.19) 2019 tas til orientering. 
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Regnskap og årsrapport 2018 for Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2018 godkjennes.  

2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 14 848 393  

avsettes slik:  

a. kr 15 548 623til disposisjonsfond, kr 3 550 884 til å opprettholde realkapitalen i 

Fossefondet, kr -4 251 114 til bufferfond i Fossefondet  

b. Fossefondets realkapitalfond og bufferfond korrigeres slik: kr 11 121 785 som 

feilaktig ble ført til realverdi i 2018 flyttes til bufferfond. 

c. Avvik i fjorårets disponering med kr. 914.256 har redusert disposisjonsfondet. 

3. Det negative fondet på oppmåling akkumulert fra 2012 til 2017: saldo på de 

fremførbare underskuddene til og med 2018 nedskrives til kr 0. 

4. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2018 godkjennes.   

5. Rådmannens årsberetning for 2018 godkjennes.  

6. Rådmannens årsrapport for 2018 tas til orientering. 

7. Årsbudsjett for 2019 justeres i tråd med vedtak i punkt 2 og 3. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2018 godkjennes.  

2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kr 14 848 393  

avsettes slik:  

a. kr 15 548 623til disposisjonsfond, kr 3 550 884 til å opprettholde realkapitalen i 

Fossefondet, kr -4 251 114 til bufferfond i Fossefondet  

b. Fossefondets realkapitalfond og bufferfond korrigeres slik: kr 11 121 785 som 

feilaktig ble ført til realverdi i 2018 flyttes til bufferfond. 

c. Avvik i fjorårets disponering med kr. 914.256 har redusert disposisjonsfondet. 

3. Det negative fondet på oppmåling akkumulert fra 2012 til 2017: saldo på de 

fremførbare underskuddene til og med 2018 nedskrives til kr 0. 

4. Ringerike kommunes investeringsregnskap for 2018 godkjennes.   

5. Rådmannens årsberetning for 2018 godkjennes.  

6. Rådmannens årsrapport for 2018 tas til orientering. 
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7. Årsbudsjett for 2019 justeres i tråd med vedtak i punkt 2 og 3. 
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Søknad om bruk av midler fra kraft- og hjemfallsfond til prosjekt på smart bruk av 

spillvarme og grønn næringsutvikling  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet bevilger inntil 150 000 kroner til prosjektet «Smart bruk av spillvarme og 

grønn næringsutvikling» fra sine næringsfond som har bakgrunn i inntekter fra årsavgifter på 

vannkraftkonsesjoner og reguleringstillatelser, samt hjemfall (kraftfond og hjemfallsfond). 

Bevilgningen gis med forbehold om egeninnsats også fra Ringerikskraft, Vardar Varme, 

Treklyngen Holding AS, samt at Ringerikskraft bidrar med tilsvarende økonomisk bidrag som 

kommunen.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet bevilger inntil 150 000 kroner til prosjektet «Smart bruk av spillvarme og 

grønn næringsutvikling» fra sine næringsfond som har bakgrunn i inntekter fra årsavgifter på 

vannkraftkonsesjoner og reguleringstillatelser, samt hjemfall (kraftfond og hjemfallsfond). 

Bevilgningen gis med forbehold om egeninnsats også fra Ringerikskraft, Vardar Varme, 

Treklyngen Holding AS, samt at Ringerikskraft bidrar med tilsvarende økonomisk bidrag som 

kommunen.  
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Skoleveis tiltak Nye Ullerål skole  

 

Vedtak: 

 

1. For å øke sikkerheten på skoleveien til Ullerål skole gjennomføres de tiltak som er 

prioriterte i saksframlegget (tiltak 1-10).  

2. Tiltakene gjennomføres innenfor vedtatt økonomisk ramme for utbygging av Ullerål 

skole, samt gjennom allerede budsjetterte tiltak i Parkgata og Hovsmarkveien. 

3. Tiltak i henhold til rekkefølgebestemmelse §§ 2.3.1-.2.3.4 i 271 Områderegulering 

Øvre Hønengata øst gjennomføres parallelt. 

Ytterligere tiltak innefor trafikksikkerhet vurderes som en del av samarbeidsprosess knyttet til 

skolegrenser. Dersom ytterligere tiltak anbefales – fremlegges dette som egen sak for 

Kommunestyret. 

 

 

 

Behandling: 

 

Mari Solheim Sandsund (Sp) fremmer følgende forslag p.v.a. Sp: 

1. «Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre trafikksikkerhetstiltak som berører elever 

i dagens Ullerål skole krets. 

2. Rådmannen jobber videre for å utrede ytterligere trafikksikkerhetstiltak. 

3. Rådmannen avventer å gjennomføre/igangsette trafikksikkerhetstiltak for elever i 

Hønefoss skole krets inntil Hønefoss skoles fremtid er avklart senest høsten 2019. 

4. Rådmannen fremmer om nødvendig ny sak med nye tiltak på bakgrunn av dialogen med 

Statens vegvesen. 

5. Rådmannen orienterer på egnet måte formannskapet om den endrede 

kostnadsrammen.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Sandsunds (Sp) p.v.a. Sp, ble 

rådmannens forslag vedtatt mot 6 stemmer. 
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Forslag til vedtak: 

 

1. For å øke sikkerheten på skoleveien til Ullerål skole gjennomføres de tiltak som er 

prioriterte i saksframlegget (tiltak 1-10).  

2. Tiltakene gjennomføres innenfor vedtatt økonomisk ramme for utbygging av Ullerål 

skole, samt gjennom allerede budsjetterte tiltak i Parkgata og Hovsmarkveien. 

3. Tiltak i henhold til rekkefølgebestemmelse §§ 2.3.1-.2.3.4 i 271 Områderegulering 

Øvre Hønengata øst gjennomføres parallelt. 

Ytterligere tiltak innefor trafikksikkerhet vurderes som en del av samarbeidsprosess knyttet til 

skolegrenser. Dersom ytterligere tiltak anbefales – fremlegges dette som egen sak for 

Kommunestyret. 
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14017 - Infrastruktur Hovsmarkveien og Hov Allé - Grunnerverv  

 

Vedtak: 

 

1. Løsningen for grunnervervet i forbindelse med prosjektet «Infrastruktur 

Hovsmarkveien og Hov Allé» godkjennes/tas til etterretning. 

2. Foreløpig erstatninger til grunneiere på totalt kr. 345 550,- dekkes av prosjekt 14017 – 

Infrastruktur Hovsmarkveien og Hov Allé. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Løsningen for grunnervervet i forbindelse med prosjektet «Infrastruktur 

Hovsmarkveien og Hov Allé» godkjennes/tas til etterretning. 

2. Foreløpig erstatninger til grunneiere på totalt kr. 345 550,- dekkes av prosjekt 14017 – 

Infrastruktur Hovsmarkveien og Hov Allé. 
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Orienteringssak - Follummoen - avklaring private grunneiere  

 

Vedtak: 

 

 

Kommunestyret tar redegjørelsen til orientering.  

 

 

 

Behandling: 

 

Repr. Hilde Vollmerhaus fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av 

saken. 

Vollmerhaus ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken i hht. forvaltningslovens §6.2. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret tar redegjørelsen til orientering.  
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Behandling av klager på vedtak 27/19 om fastsetting av støygrenser for KV Hønefoss AS 

sitt datasenter  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret kan ikke se at det har kommet frem vesentlig nye 

opplysninger og opprettholder vedtaket fattet i kommunestyret 07.03.19 i sak 

27/19. 

2. Kommunestyret gir ikke utsatt iverksetting etter forvaltningsloven §42 av 

vedtak om støygrenser fattet i sak 27/19.  

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
 

 

 

Behandling: 

 

Anne Marit Lillestø (V) fremmet rådmannens forslag alternativ 1, med støtte fra 

Solidaritetslista: 

«Alternativ 1  

Kommunestyret kan velge å ta klagen fra naboene til følge og oppheve sitt vedtak:  

1. Kommunestyret finner at det har kommet frem vesentlig nye opplysninger, og opphever 

vedtaket fattet i politisk sak 27/19.  

 

2. Rådmannen bes om å fremme ny sak for kommunestyret med alternative forslag om mer 

restriktive støygrenser for KV Hønefoss sitt datasenter i Follumveien 100, Gnr. 50, Bnr. 2 med 

hjemmel i folkehelselovens §14. « 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Lillestøs (V) forslag, rådmannens 

alternativ 1, ble rådmannens forslag vedtatt mot 10 stemmer. 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret kan ikke se at det har kommet frem vesentlig nye 

opplysninger og opprettholder vedtaket fattet i kommunestyret 07.03.19 i sak 

27/19. 

2. Kommunestyret gir ikke utsatt iverksetting etter forvaltningsloven §42 av 

vedtak om støygrenser fattet i sak 27/19.  

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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Nes i Ådal - Etappe 2 avklaring mht saneringsform  

 

Vedtak: 

 

 

1. Ringerike kommune legger hovedledning med trykkavløp i områdene Østsidevegen, 

vestsiden inkl. bebyggelse på begge sider av E16, samt bebyggelse sør for Veikroa. 

Videre sendes det ut pålegg om tilknytning til de husstander som ligger i naturlig 

nærhet til den offentlige ledningen. 

  

2. Det bevilges 3 mill utover dagens ramme på 12,5 mill, til Nes etappe 2, 

prosjektnummer 15014.  

  

3. Rådmannen får fullmakt til å gå i dialog for å oppnå en avtale med bedriftene 

Valdresporten og TCG om offentlig tilkobling. Fremforhandlet avtale skal godkjennes 

politisk. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Ringerike kommune legger hovedledning med trykkavløp i områdene Østsidevegen, 

vestsiden inkl. bebyggelse på begge sider av E16, samt bebyggelse sør for Veikroa. 

Videre sendes det ut pålegg om tilknytning til de husstander som ligger i naturlig 

nærhet til den offentlige ledningen. 

  

2. Det bevilges 3 mill utover dagens ramme på 12,5 mill, til Nes etappe 2, 

prosjektnummer 15014.  

  

3. Rådmannen får fullmakt til å gå i dialog for å oppnå en avtale med bedriftene 

Valdresporten og TCG om offentlig tilkobling. Fremforhandlet avtale skal godkjennes 

politisk. 
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Uttalelser, innsigelser og merknader til høring og offentlig ettersyn Orienteringssak - 431 

Områderegulering Hønefoss 

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet strategi og plan tar saken til orientering. 
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Høring - Trygge rammer for fosterhjem  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret støtter rådmannens forslag om å inngi høringssvar hvor forslagene som 

fremmes i NOU`2018:19 Trygge rammer for fosterhjem støttes.  

Kommunestyret vil også påpeke viktigheten av å sikre fosterfamiliene bedre, gjennom og gi de 

mer forutsigbare vilkår, veiledning, støtte og opplæring. 

Kommunestyret er også opptatt av de økte kostnadene kommunene får må følges opp gjennom 

statlige overføringer til kommunene. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HOK) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur støtter rådmannens forslag om å inngi høringssvar hvor 

forslagene som fremmes i NOU`2018:19 Trygge rammer for fosterhjem støttes. 

 

 

 

 

 



  

Side 43 av 52 

68/19   

Redegjørelse for rutiner ved klagehåndtering herunder hvilke tiltak som er iverksatt for 

å unngå slik behandling i fremtiden  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til orientering. 

 

 

 

 



  

Side 44 av 52 

69/19   

Delegeringsreglementet  

 

Vedtak: 

 

 

Kommunestyret tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret tar redegjørelsen til orientering. 
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Kommunale vigsler - vigselsmyndighet  

 

Vedtak: 

 

 

 I tillegg til ordfører og varaordfører gis følgende personer vigselsmyndighet:  

 

Advokat Rune Erstad  

Advokat Geir Krydsby Kristiansen  

Advokat Thea Broch 

Advokat Siri van Kervel Røskaft  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 I tillegg til ordfører og varaordfører gis følgende personer vigselsmyndighet:  

 

Advokat Rune Erstad  

Advokat Geir Krydsby Kristiansen  

Advokat Thea Broch 

Advokat Siri van Kervel Røskaft  
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Uttalelse - Discovery Intenational School AS  

 

Vedtak: 

 

Som høringsuttalelse gis følgende tekst: Ringerike kommune anbefaler ikke, på bakgrunn av 

denne søknaden, at Discovery International School får etablere seg i Ringerike kommune. 

Dette som kommunestyrets svar. 

 

2: Kommunestyret ber rådmannen se på om det bør etableres et internasjonalt skoletilbud i 

kommunen. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

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

«Som høringsuttalelse gis følgende tekst: Ringerike kommune anbefaler ikke, på bakgrunn av 

denne søknaden, at Discovery International School får etablere seg i Ringerike kommune. 

Dette som kommunestyrets svar. 

 

2: Kommunestyret ber rådmannen se på om det bør etableres et internasjonalt skoletilbud i 

kommunen.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Mjeldes (Ap) forslag p.v.a. Ap, 

H, V og Krf, ble Mjeldes (Ap) forslag vedtatt mot 4 stemmer. 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune anbefaler ikke at Discovery International School får etablere seg i 

Ringerike kommune. 
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UNGDATA 2017 - FORSLAG TIL TILTAK  

 

Vedtak: 

 
Tiltak og gjennomføringsplan basert på funn i Ungdata-undersøkelsen 2017, tas til orientering. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Kommunestyret går ut av saken for videre behandling i kommunestyrets møte 27.06.19. 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 
Tiltak og gjennomføringsplan basert på funn i Ungdata-undersøkelsen 2017, tas til orientering. 
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Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 03.mai 2019  

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 03.05.19. tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

 

Avstemming:  

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 03.05.19. tas til orientering. 
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Etablering av Viken Kommunerevisjon IKS  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommunen slutter seg til sammenslåing av Follo distriktsrevisjon IKS og 

Buskerud Kommunerevisjon IKS til Viken kommunerevisjon IKS. 

2. Kommunestyret vedtar selskapsavtale av 14.04.2019 som gjelder fra stiftelse og frem til 

31. desember 2019.  

3. Kommunestyret vedtar selskapsavtale av 1.1.2020 som gjelder fra og med  

1. januar 2020.  

4. Kommunestyret velger representant med varamedlemmer til selskapets 

representantskap. Disse representantenes valgperiode vil vare frem til det nye 

kommunestyret er konstituert og har gjort nye valg av representanter høsten 2019. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommunen slutter seg til sammenslåing av Follo distriktsrevisjon IKS og 

Buskerud Kommunerevisjon IKS til Viken kommunerevisjon IKS. 

2. Kommunestyret vedtar selskapsavtale av 14.04.2019 som gjelder fra stiftelse og frem til 

31. desember 2019.  

3. Kommunestyret vedtar selskapsavtale av 1.1.2020 som gjelder fra og med  

1. januar 2020.  

4. Kommunestyret velger representant med varamedlemmer til selskapets 

representantskap. Disse representantenes valgperiode vil vare frem til det nye 

kommunestyret er konstituert og har gjort nye valg av representanter høsten 2019. 
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75/19   

Parkeringsavgift ved idrettsarrangementer i Hønefoss Idrettspark  

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes. 

 

 

Behandling: 

 

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

«Saken utsettes» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det kan etter søknad til Ringerike kommune gis tillatelse til å ta parkeringsavgift ved 

store arrangement på følgende betingelser: 

a. Det er kun tillatt å ta gebyr for de som parkerer i Ringeriksgata og Hønefoss 

idrettspark. 

b. Beboere og øvrige brukere av området (Hønefoss Arena, Stadion 

treningssenter, Schjongshallen, turgåere, mosjonister osv.) skal ikke betale 

gebyr for parkering, og det bør settes av egne områder for disse. 

c. Bruk av offentlig gate skal søkes om eller meldes inn som arbeidsvarsling med 

tilhørende skiltplan. 

2. Dette innføres som en prøveordning ut 2020. Etter dette skal ordningen evalueres, før 

det eventuelt åpnes opp for en videreføring i 2021. 

3. Søknaden fra Hønefoss ballklubb godkjennes i prinsippet, og rådmannen delegeres 

myndighet til å følge opp saken videre.  
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Offentlig spørretime er hjemlet i reglement for kommunestyret i Ringerike §10. 

 

Spørretimen avholdes umiddelbart før kommunestyremøte settes. Det er ordføreren som setter 

tidsrammen.  Spørreren kan få inntil 5 minutters taletid.  Det kan etter ordførerens svar eller 

redegjørelse kan spørreren gis anledning til et kort tilleggsspørsmål. 

I alt 5 spørsmål fordelt på to spørrere er varslet. Svar til begge fremgår av følgende:  

 

1. Hva skyldes den betydelige reduksjonen i forventet elevvekst for Hønefoss 

skolekrets?  

2. Hvorfor er ikke den betydelige differansen i forventet elevvekst for Hønefoss 

skolekrets mellom de to rapportene belyst og forklart i 2018 – rapporten?  

3.. Hvilke konsekvenser vil nedleggelsen av Hønefoss skole ha for kommunens 

ambisjoner om vekst og da særlig i sentrum?  

 

Ordførerens svar: 

(1) 

Prognoser er kvalifiserte beregninger på situasjoner fram i tid. Der er mer usikre jo 

lenger fram i tid prognosen går. Kommunen ønsker å ha gode og oppdaterte prognoser 

for barne- og elevtall, det er grunnen til at de oppdateres jevnlig. 

 

(2) 

Prognosen for 2018 har lavere elevtall i Ringerike enn den for 2016. Det samsvarer og 

med andre analyser som viser lavere vekst for befolkningsutvikling enn man trodde for 

noen år siden. 

Ser en samlet på byområdet så viser begge prognosene at Benterud og Ullerål skole vil 

kunne dekke behov for skoleplasser i noen år fremover.  Det er antydet at behov vil 

kunne fremstå i siste halvdel av 2020 årene.  

 

(3) 

Ut fra det nevnte kan ikke Ordfører uten videre se at nedleggelse av Hønefoss skole vil 

påvirke kommunens vekstambisjoner.  Imidlertid bør man nå benytte det tidsvinduet 

man har i årene fremover til å utrede fremtidig sentrumsskole.   Det er utfordrende å se 

andre lokaliseringer enn i området Hønefoss skole.  Når Ullerål skole står ferdig vil alle 

barn i sentrumsområdene kunne gå på nye og moderne skoler, noe som kan være 

attraktivt for innflyttere, foreldre og ikke minst barna.  

 

Ordfører vil legge til at fremtidig behov for sentrumsskole med beliggenhet ved 

Hønefoss skole med tilleggsarealer er merket til utdannings/skole formål.  Dette gjelder 

også i forslaget som er til planlagt sluttbehandling 5. september 2019. 
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Spørsmål til offentlig spørretime 6/6-19 

  

1. Kan vi fremover forvente å se at Kommunestyret stiller krav til at saker som legges 

frem fra Rådmannen er helhetlig og forsvarlig utredet?  

 

2. I så fall – hvordan vil Kommunestyret konkret forsikre seg om at så skjer?  

 

 

Ordførerens svar: 

 

 

(1) Ordfører forventer at alle saker som legges fram for politisk behandling er forsvarlig 

utredet, og viser til at rådmannen har plikt til å gjøre dette i samsvar med kravene i 

kommuneloven.   

 

(2) Kommunestyret har en selvstendig ansvar får å påse at Rådmannen fremlegger saker 

som faglige og tilstrekkelig belyser alle sider av en sak før vedtak fattes. Det er 

kommunestyret som er rådmannens øverste foresatt.  

     

Kommunestyret kan forsikre seg gjennom å stille spørsmål til rådmannen, be om 

ytterligere opplysninger/informasjon eller utsette behandling av saken i påvente av 

etterspurte opplysninger. 

 

Kommunestyrets medlemmer kan be om lovlighetskontroll av vedtak.  

 

I tillegg påhviler det kontrollutvalget å påse at forvaltningens arbeid skjer i tråd med 

kommunelovens bestemmelser om internt tilsyn, kontroll og revisjon, men også 

kommunestyrets vedtak. 

 

Kontrollutvalget er kommunestyrets organ og blir derfor valgt av kommunestyret selv. 

 

Ordfører vil legge til at det er kommunestyret som fatter vedtak og som gjør dette ut fra to 

hovedsynsvinkler.  Dette ved å få seg fremlagt konkrete faglige utredninger og forslag til 

vedtak, men også ved å utøve politisk skjønn som leke personer.  Vektleggingen av hensyn 

mellom disse to kan variere fra sak til sak.  Ikke sjelden er det nettopp de politiske valg av 

løsninger som er avgjørende. for utfallet i en sak.  
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2380-3  Arkiv: A22 &29  

 

Sak: 21/19 

 

Saksprotokoll - Grunngitt spørsmål fra Mons Ivar Mjelde (Ap) -  Praktisering eller 

politisk vedtak om minste størrelse på SFO t  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Grunngitt spørsmål fra Mons Ivar Mjelde (Ap) 

 

Emne : Praktisering av politisk vedtak om minste størrelse på SFO tilbud i kommunen 

 

Innledning  

Grunngitt spørsmål er innlevert i henhold til reglement for kommunestyre §9.   Ordfører gir 

svar i KS møte 6.6.19.   Mons Ivar Mjeldes spørsmål fremgår av sak 21/19.  

 

Ordførers svar: 

Kommunens vedtekter for skolefritidsordningen regulerer det tilbudet som gis og beskriver 

hvordan SFO tilbudet organiseres. Kommunens vedtatte betalingsregulativ viser hvordan 

SFO-tilbudet graderes, og kommunens vedtatte Handlingsplan for SFO 2018-2022, beskriver 

mål og innhold. 

SFO i Ringerike tilbyr plass-størrelse fra 2 til 5 dager per uke i skoleåret og i tillegg hele uker 

i skolefrie perioder. Sammenligner man med barnehagene, så tilbyr de kommunale 

barnehagene i Ringerike halv og hel plass, mens enkelte av de private barnehagene har 2 

dager per uke som minste plasstørrelse. 

 

I kommunens vedtatte handlingsplan for SFO 2018-2022 er visjonen at alle skal oppleve 

trivsel og glede hver dag. Målet er at SFO skal gi barna et fritidstilbud i et raust og støttende 

miljø, der de opplever mestring og sosial utvikling. I SFO legges det vekt på samspill mellom 

barn og mellom barn og voksne. Dette ligger i bunn for lek og aktivitet og danner grunnlag 

for kvalitet i tilbudet.  

 

Begrunnelsen for at laveste betalingssats er 2 dager i uken er av hensyn til barnet og for å 

kunne ha den kvalitet som er beskrevet i handlingsplanen. Oppholdstid på minimum to dager 

i uken, gir barnet større muligheter for å bli bedre kjent med de andre barna i gruppen, de 

ansatte, de aktiviteter og rutiner som danner rammene for et godt SFO-tilbud.  

 

Ordfører vil påpeke, at det for de som måtte behov for det, er anledning til å kjøpe 

enkeltdager i SFO. Ordfører vil på bakgrunn av et grunngitt spørsmål ikke anbefale å pålegge 

skolefritids-ordningene å tilby 1 dag pr. uke som fast ordning fra høsten av.  På den enkelte 

skole håndterer det partssammensatte Samarbeidsutvalget saker som har med SFO å gjøre. Ut 

fra kommunens vedtekter er Hovedutvalget for oppvekst og kultur ansvarlig folkevalgtorgan 
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for SFO.  Utvalget kan på eget initiativ følge opp og be om at denne saken utredes videre om 

det er ønskelig, herunder eventuelt legge føringer for plass-størrelse. 
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Ringerike 5 juni 2019 

Kjell B Hansen 

 
 

Behandling i Kommunestyret 06.06.2019: 

 

 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2381-3  Arkiv: C22  

 

Sak: 24/19 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) - kommunens oppfølging av 

henvendelser med initiativ fra lag,foreninge organisasjoner 

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordførerens svar på interpellasjon fra Mons Ivar Mjelde (AP) 

 

Emne: oppfølging av henvendelser med inaktiv fra lag, foreninger og organisasjoner  

 

Innledning og svar         

Interpellasjonen er innlevert i henhold til kommunestyrets reglement § 9, og vil bli besvart i 

kommunestyrets møte 6. juni 2019.  Interpellasjonens innhold fremgår av saksfremlegg til 

møtet. 

 

Ordfører har forspurt rådmannen i forbindelse med dette emnet, og er opplyst om følgende: 

Det er riktig at tre kommunalsjefer fikk en direktehenvendelse fra styreleder i DNT Ringerike 

4.april 2019. Administrasjonen beklager at styreleder ikke har fått svar på sin henvendelse, 

dette skyldes en misforståelse og forglemmelse. Det vil i løpet av kort tid bli tatt kontakt med 

styreleder for å besvare hans henvendelse og det vil bli tatt et initiativ til å arrangere et mulig 

møte med DNT Ringerike i nær fremtid. 

 

Ordfører vil understreke at kommunens rutiner for slike henvendelser (post og arkiv) er 

tydelig definert i kommunens arkivplan. For rådmannens forhold til politisk ledelse gjelder 

delegeringsreglementet/kommuneloven og den myndighet og ansvarsoppgaver som der 

fremgår. Kommunen skal etterleve lov- og regelverk for håndtering av dokumentasjon, 

herunder også henvendelser og oppfølging.  Systemene man bruker til dette er tilsvarende 

som i øvrige kommuner i landet.  

 

All epost som krever svar og er arkivverdig blir registrert i kommunens sak- og arkivsystem 

(ESA). Dette gjelder ikke klientsaker, barnevernssaker, barne-saker etc. E-post som kommer 

til Ringerike kommunes felles e-postmottak er det kommunens Dokumentsenteret som 

videresender til saksbehandlere. Disse e-postene blir ikke automatisk registrert i sak- og 

arkivsystemet, men vurderes i hvert enkelt tilfelle av mottaker av e-posten. Mange av 

henvendelsene som sendes på e-post er reklame, kurs mm som ikke er arkivverdig. 

 

Dersom saksbehandler mottar sakspost (brev eller e-post) personlig, er det saksbehandlers 

ansvar at denne umiddelbart blir levert til arkivet for registrering i journalen. 
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Kontrollutvalget i Ringerike er gjort kjent med kommunens rutiner og systemer.  I 2013 

foretok Buskerud Kommunerevisjon en forvaltningsrevisjon innen arkivordningen i 

Ringerike.  Etter anbefaling fra kommunerevisjonen ble d det etablert/utarbeidet arkivplan i 

henhold til regelverk for offentlige arkiv, systematisk internkontroll på området og sikring av 

tilstrekkelig kompetanse på området. Herunder rutiner for restanseoppfølging og systematisk 

kvalitetssikring av kommunens dokumenthåndteringssystem.  Emnet er fulgt opp med vedtak 

i kommunestyret som er styrende for den praksis som gjelder og som er lik kommune Norge 

for øvrig.   

 

Oppsummering 

Ordfører viser til det nevnte og til at man hele tiden strekker seg etter ytterligere forbedringer 

både på system- faglig- og individ nivå. Likevel avvik forekommer og blir rettet så snart de 

blir avdekket eller meldt.  Rådmannen sørger for saksfremlegg til politisk organ når saker 

tilsier det, jfr. kommunelov, lovverk og delegeringsreglementet vedtatt av KS.  Dvs etter de 

samme rutiner som ellers i kommune Norge.     

 

Ringerike 06.06.19 – ordfører Kjell B. Hansen 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 06.06.2019: 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2410-3  Arkiv: Q21  

 

Sak: 25/19 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Knut Aril Melbøe (MDG) - gang- og sykkelbroer 

knyttet til trafikkavvikling og kostnader  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

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

 

Emne gang og sykkelbroer knyttet til trafikk avvikling og kostnader 

 

Innledning 

Det vises til representantens interpellasjon om «gang- og sykkelbroer knyttet til 

trafikkavvikling og kostnader». Interpellasjonen er levert i henhold til Kommunestyrets 

reglement. Ordfører svarer i kommunestyremøte den 6.6.19 i sak 25/19.  Interpellasjonen med 

spørsmål fremgår av KS sak 25/19. 

 

Ordførerens svar: 

 

Ordføreren har forelagt interpellasjonen for rådmannen og har mottatt kortfattede konkrete 

svar:   

 

Svar på spørsmål 1:   

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

kommunestyret 5. september 2019. Først etter at byplanen er vedtatt, vil administrasjonen i 

Ringerike kommune sammen med Buskerud fylkeskommune, som veieier, samarbeide om en 

portefølje av samferdselstiltak. Spørsmål om prioritering og finansiering av gang- og 

sykkelveier inkludert nye bruer vil være en del av dette samarbeidet. 

 

Svar spørsmål 2 

Det vil bli stilt krav om detaljregulering (inklusive konsekvensanalyse) av alle nye 

brukryssinger som ligger inne i planforslaget til områderegulering Hønefoss (byplanen). En 

ny forbindelse over Storelva mot Hvelven er ikke en del av byplanen, men vil kunne være et 

innspill til en overordnet plan for Hønefoss sør.  

 

Svar på spørsmål 3  

I områderegulering Hønefoss er området Hønefoss skole regulert til offentlig og privat 

tjenesteyting, og arealet er satt av til en fremtidig sentrumsskole og barnehage.  Bygget, 

Hønefoss skole, ligger under hensynssone bevaring.  
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Avslutning 

 

Ordfører mener de tre avgitte svar bekrefter at det i arbeidet med sentrumsplanen i hovedsak 

gjennomføres i tråd med de synspunkter som interpellanten fremfører.  Etter tidslinjen skal 

planen vedtas 5. september 2019.  Interpellantens 3 spørsmål med tilhørende temaer er kjent 

for administrasjonen.       

 

Ringerike 06.06.19 

 

Kjell B. Hansen 

ordfører 

 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 06.06.2019: 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2431-3  Arkiv: X48 &07  

 

Sak: 26/19 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Parvis Salimi (SV) - Rettigheter for utenlandske 

damer /menn  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordførerens svar på interpellasjon fra Parviz Salimi (SV) 

Emne: Rettigheter for utenlandske damer/menn 

 

Innledning 

Interpellasjonen er innlevert i tråd med kommunestyrets reglement § 9, og besvares av 

ordfører i kommunestyrets møte 06.06.19.  Interpellasjon med spørsmål fremgår a KS sak 

26/19. 

Ordførerens svar 

Representanten stiller viktige spørsmål. Ordfører har samråd seg med juridisk enhet og velger 

å besvare de enkelte spørsmål hver for seg. 

 

1. Kommunens advokatkontor bistår i utgangspunktet kun kommunen. Advokatetiske 

regler gjør det utfordrende for kommuneadvokaten å rådgi eller bistå enkeltpersoner i 

forhold til deres rettigheter innenfor dette feltet.  

Når det gjelder enkeltpersoners samlivsbrudd/separasjon/skilsmisse, kan en for det 

første ha krav på fri rettshjelp, noe advokater er pliktig til å opplyse om og søke om 

dersom vilkårene for det er oppfylt. I tillegg finnes det en rekke organisasjoner som kan 

gi hjelp og rådgivning i forhold til enkeltpersoners rettigheter. Det vises i den 

forbindelse blant annet til læringssenteret, MiRA-senteret (mirasenteret.no), Røde kors, 

Juridisk rådgivning for kvinner etc.  

2. Det er vanskelig for kommunen å finne ut av hvor mange slike tilfeller vi har i Ringerike 

kommune. Flyktningeavdelingen er forespurt men besitter ingen informasjon om 

antallet, ei heller krise og kompetansesenteret. 

 

3. Slik ordfører ser det er den problemstillingen som reises i utgangspunktet et statlig og 

folkerettslig anliggende sett opp imot menneskerettighetene. Ordfører vil derfor ikke ta 

et slik initiativ som forespurt. Ordfører oppfordrer interpellanten til å ta dette opp både i 

aktuelle organisasjoner og i eget parti, representanter i Stortinget med sikte på at de kan 

fremme problemstillingen ovenfor Stortinget og derved staten. 

 

Avslutning 

Dette som ordførerens svar. 
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Ringerike 06.06.19 

Kjell B. Hansen 

ordfører 
 

Behandling i Kommunestyret 06.06.2019: 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2426-7  Arkiv: 033  

 

Sak: 3/19 

 

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

06.06.2019  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Referatsaker tas til orientering. 

 
REFERATSAKER 

 
 

Behandling i Kommunestyret 06.06.2019: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt 

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling 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
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2070-4  Arkiv: A20  

 

Sak: 61/19 

 

Saksprotokoll - Skoleveis tiltak Nye Ullerål skole  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. For å øke sikkerheten på skoleveien til Ullerål skole gjennomføres de tiltak som er 

prioriterte i saksframlegget (tiltak 1-10).  

2. Tiltakene gjennomføres innenfor vedtatt økonomisk ramme for utbygging av Ullerål 

skole, samt gjennom allerede budsjetterte tiltak i Parkgata og Hovsmarkveien. 

3. Tiltak i henhold til rekkefølgebestemmelse §§ 2.3.1-.2.3.4 i 271 Områderegulering 

Øvre Hønengata øst gjennomføres parallelt. 

Ytterligere tiltak innefor trafikksikkerhet vurderes som en del av samarbeidsprosess knyttet til 

skolegrenser. Dersom ytterligere tiltak anbefales – fremlegges dette som egen sak for 

Kommunestyret. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 06.06.2019: 

 

Mari Solheim Sandsund (Sp) fremmer følgende forslag p.v.a. Sp: 

1. «Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre trafikksikkerhetstiltak som berører 

elever i dagens Ullerål skole krets. 

2. Rådmannen jobber videre for å utrede ytterligere trafikksikkerhetstiltak. 

3. Rådmannen avventer å gjennomføre/igangsette trafikksikkerhetstiltak for elever i 

Hønefoss skole krets inntil Hønefoss skoles fremtid er avklart senest høsten 2019. 

4. Rådmannen fremmer om nødvendig ny sak med nye tiltak på bakgrunn av dialogen 

med Statens vegvesen. 

5. Rådmannen orienterer på egnet måte formannskapet om den endrede 

kostnadsrammen.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Sandsunds (Sp) p.v.a. Sp, ble 

rådmannens forslag vedtatt mot 6 stemmer. 
 



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.: 19/2378-2  Arkiv: L10 &02  

 

Sak: 68/19 

 

Saksprotokoll - Redegjørelse for rutiner ved klagehåndtering herunder hvilke tiltak som 

er iverksatt for å unngå slik behandlin  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse til orientering. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 06.06.2019: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



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.: 19/2469-4  Arkiv: K72 &29  

 

Sak: 27/19 

 

Saksprotokoll - Grunngitt spørsmål fra Jim Hagen Warp (Ap) - Er det helseskadelig å 

bade og spise fisk fra Tyrifjorden pga milj  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 
 

Behandling i Kommunestyret 06.06.2019: 

 

 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2016-4  Arkiv: 210  

 

Sak: 73/19 

 

Saksprotokoll - Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 03.mai 2019  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 03.05.19. tas til orientering. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 06.06.2019: 

 

 

 

 

Avstemming:  
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2160-5  Arkiv: 216  

 

Sak: 74/19 

 

Saksprotokoll - Etablering av Viken Kommunerevisjon IKS  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. Ringerike kommunen slutter seg til sammenslåing av Follo distriktsrevisjon IKS og 

Buskerud Kommunerevisjon IKS til Viken kommunerevisjon IKS. 

2. Kommunestyret vedtar selskapsavtale av 14.04.2019 som gjelder fra stiftelse og frem 

til 31. desember 2019.  

3. Kommunestyret vedtar selskapsavtale av 1.1.2020 som gjelder fra og med  

1. januar 2020.  

4. Kommunestyret velger representant med varamedlemmer til selskapets 

representantskap. Disse representantenes valgperiode vil vare frem til det nye 

kommunestyret er konstituert og har gjort nye valg av representanter høsten 2019. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 06.06.2019: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2169-2  Arkiv: 231 Q50  

 

Sak: 75/19 

 

Saksprotokoll - Parkeringsavgift ved idrettsarrangementer i Hønefoss Idrettspark  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Saken utsettes. 
 

Behandling i Kommunestyret 06.06.2019: 

 

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

«Saken utsettes» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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