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MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen     

Møtedato: 27.06.2019 Tid: 11:00 – 19:45  

TEMAMØTEDAGSORDEN:  

11:00 – 11:05 – opprop og møteinnkalling  

11:05 – 11:25 – Orientering – BFK - Regional planprosess og 

planprogram  

11:25 – 11:30 – Pause  

11:30 – 11:50 – Orientering – Bondelaget  

11:50 – 12:00 – Pause  

12:00 - Saksliste  

13:00 – 13:30 – Lunsj  

13:30 - Saksliste fortsetter. 

 

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   
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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 FO  

Medlem Marit Hollerud   

Medlem Dag Haakon Henriksen   

Medlem Ivar Eskestrand   

Medlem Viera Rozmara-Frydenlund   
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Medlem Richard Baksvær FO  

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Anne-Marit Lillestø FO  

Medlem Arnfinn J. Holten   

Medlem Magnus Herstad FO  

Medlem Tor Bøhn   

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Nena Bjerke FD  

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Mari Solheim Sandsund   

Medlem Anne Mari W. Ottesen FD  

Medlem Anders Braaten   

Medlem Axel Sjøberg   

Medlem Parviz Salimi   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Knut Arild Melbøe   

Varamedlem Reidar Sollie  Ståle Skjønhaug 

Varamedlem Runhild Vestby  Ragnhild Lilleeng 

Varamedlem Unni E. Carlsen  Arne Broberg 

Varamedlem Ole-Gunnar Øhren  Anne Marit Lillestø 

Varamedlem Karoline Kverndalen  Richard Baksvær 

Varamedlem  Ulf Magnussen  Magnus Herstad 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

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

Kommunalsjef, Gyrid Løvli, Magnar Ågotnes og Hilde B. Fivelsdal, 

Trude B. steinmo, Marianne Mortensen, Christine M. Bråthen, 

Advokat Runer Erstad og Siri Van Kervel Røskaft. Byplansjef Inger 

Kammerud 

Leder for kontrollutvalget. Karsten Lien. 
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Merknader  Notater lagt ut til møtet:  

 Sak 88/19 – Tilleggsnotat utleiereglement og satser for 

utleie… 

 Representanten Nena Bjerke (Frp) ble innvilget permisjon fra 

sak 90/19 kl 17:30 

 Representanten Anne Mari W. Ottesen (Sp) ble innvilget 

permisjon fra sak 84/19 (kl.15:40) 

 Representanten Nena Bjerke (Frp) ble innvilget permisjon fra 

sak 90/19 (kl. 17:30) 

 Varamedlem Magnus B Holte (Sp) tok sete fra sak 80/19. 

 Representanten Mari Solheim Sandsund ble innvilget 

permisjon fra sak 92/19 (kl. 18:45) 

 Elsa Lill P. Strande (H), Ole Johan Andersen (Frp) og Erna 

Skaugrud (Ap) erklærte seg inhabile i behandling av sak 

91/19 da de er styremedlemmer. 

 Et enstemmig Kommunestyre bifalt dette. 

Presentasjoner finner du her: 

https://www.ringerike.kommune.no/innhold/politisk/Dybdekunn

skap-politisk/ 

 

 

Behandlede saker Fra og med sak 76/19, interpellasjoner 28/19 

til og med sak  110/19, interpellasjoner 33/19 

 

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

møtet satt, med følgende til dagsorden: 

Ordfører foreslo å behandle sak 87/19 som første sak etter grunngitte spørsmål og 

interpellasjoner i møtet.  

Et enstemmig Kommunestyre bifalt dette. 

 
 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

Magnus Herstad (sett) Kjell B. Hansen Kirsten Orebråten 

 

 

 

Møtesekretær 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

28/19 19/2814   

 Grunngitt spørsmål fra Erna Skaugrud (Ap) - Fellesprosjektet 

Ringeriksbanen/E16 - hva med innbyggerne i anleggsfasen ?  

 

 

29/19 19/2767   

 Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (SOL) - Miljøarbeidertjenesten  

 

 

30/19 19/2798   

 Interpellasjon fra Anders Braaten (Sp) - Avkloakkering i Ringerike 

kommune  

 

 

31/19 19/2797   

 Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe (MDG) - Ringerike vil erklære klima- 

og naturkrise ?  

 

 

32/19 19/2786   

 Interpellasjon fra Ole J. Andersen (FrP) - De eldre fortjener god mat i 

Ringerike kommune  

 

 

33/19 19/2773   

 Interpellasjon fra Axel Sjøberg (SV) - Erklæring av klimakrise  

 

 

76/19 19/2016   

 Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 03.mai 2019  

 

 

77/19 19/2016   

 Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 14.06.19  

 

 

78/19 19/2074   

 Økonomirapport 1. tertial 2019  

 

 

79/19 19/2540   

 Finansrapport 1. tertial 2019  
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80/19 18/4535   

 Søknad om økonomisk garanti - haugsbygd Arena  

 

 

81/19 19/2089   

 Søknad om økonomisk støtte - Ringeriksbadet IKS  

 

 

82/19 19/2573   

 Oppgradering og sprinkling Riddergården  - prosjekt EF 105  

 

 

83/19 19/2737   

 Godtgjøringsreglementet for valgperiode 2019-2023  

 

 

84/19 19/2166   

 Nes barneskole, oppgradering skolebygg  

 

 

85/19 19/2169   

 Parkeringsavgift ved idrettsarrangementer i Hønefoss Idrettspark  

 

 

86/19 19/2386   

 Kommunal garanti - Hønefoss Tennisklubb  

 

 

87/19 19/2517   

 Kartlegging og kostnadsoveslag rehabelitering  Hønefoss skole  

 

 

88/19 19/2310   

 Utleiereglement og satser for utleie - kommunale haller, gymsaler og 

skolelokaler  

 

 

89/19 19/1273   

 Tilknytning til offentlige vann og avløpsledninger  ledninger - Private 

stikkledninger  

 

 

90/19 19/1476   

 Salg av gnr. 86, bnr. 251 teig nr 3 til Hov borettslag  

 

 



  

Side 6 av 74 

91/19 19/2701   

 Vedrørende: Husleie fra Ringerike Boligstiftelse, - oppfølging av 

kommunestyresak 143/18  

 

 

92/19 19/2441   

 10002 Hov Ungdomsskole - BP1  

 

 

93/19 16/5551   

 Interkommunalt velferdsteknologiprosjekt i Hole, Jevnaker og Ringerike 

kommune  

 

 

94/19 19/2332   

 Individuell tilrettelegging av krisesentertilbudet - Tilleggsproblematikk 

innen rus og psykiatri  

 

 

95/19 19/1139   

 Framtidig driftform for "Aurora" Felles organisering og drift av "Aurora" 

og "Menova as" 

 

 

96/19 19/2284   

 Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2019  

 

 

97/19 19/2459   

 Nytt sak arkivsystem - ACOS  

 

 

98/19 14/1016   

 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 

Klagebehandling  

 

 

99/19 16/5443   

 428 Detaljregulering Nedre Klekkenhagen - 2. gangsbehandling  

 

 

100/19 16/6266   

 426 Detaljregulering Midtmoen Sokna - 2 gangsbehandling  

 

 

101/19 17/736   

 430 Detaljregulering for Krokeneveien 23 og 40A - Sluttbehandling  
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102/19 18/1008   

 0605_445 Detaljregulering for Granumlund - sluttbehandling  

 

 

103/19 18/214   

 Regional plan for Ringeriksregionen - planprogram  

 

 

104/19 19/73   

 Folkehelseoversikt 2019  

 

 

105/19 19/1508   

 Ringerike kommune som lærebedrift 2019-2022  

 

 

106/19 19/2335   

 Avtale om tjenestetilbud i Hønefoss Politistasjonsdistrikt  

 

 

107/19 19/2434   

 Orienteringssak om avlastning for barn og unge  

 

 

108/19 19/2435   

 Orienteringssak om spesialpedagogisk tjeneste  

 

 

109/19 19/2585   

 Forslag til endringer i barnehageloven - høring  

 

 

110/19 16/5719   

 Høring- ny barnevernslov  
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28/19   

Grunngitt spørsmål fra Erna Skaugrud (Ap) - Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 - 

hva med innbyggerne i anleggsfasen ?  

 

 

Ordførerens svar på Grunngitt spørsmål fra Erna Skaugrud (Ap)  

Emne: Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 - hva med innbyggerne i anleggsfasen ?  

 

Innledning 

Grunngitt spørsmål er innlevert i tråd med reglement for kommunestyret § 9. Ordfører gir sitt 

svar i kommunestyrets møte 27.06.19 sak 28/19. Svaret er utarbeidet i samarbeid med areal- 

og byplankontoret. 

 

Ordførerens svar 

Først: Kommunen bidrar innenfor de rammer og tydelige ansvarsforhold som gjelder for 

Fellesprosjektet.  Kommunen kan ikke påta seg ansvar som hører inn under prosjektet. 

Grunnerverv hører inn under Fellesprosjektets ansvar, myndighet og gjennomføring.  

 

Dog er det slik at kommunen i dialog, og i møter søker å bidra så langt mulig til at prosessene 

kan bli så gode som mulige og med tilfredsstillende utfall for berørte innbyggere.  Det er nok 

viktig å fastholde at kompliserte prosesser, som dette, bør gjennomføres formelt og riktig.   

 

Det kan innebære at løsninger vil ta tid og at løsningene ikke nødvendigvis vil oppleves som 

gode nok.  Det gjelder også kommunens medvirkning dersom man ser bort fra de faktiske 

ansvarsforhold knyttet til prosjekt gjennomføringen.  Ordfører kunne nok tenkt seg at 

kommunen reelt hadde hatt mer innflytelse i denne prosessen, men slik situasjonen er - gjør 

kommunens utøver sitt beste innenfor de rammer som gjelder.  Under følger noen utdypende 

kommentarer: 

 

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan er det laget en Miljøoppfølgingsplan (MOP) 

for anleggsperioden:  

 

https://www.banenor.no/globalassets/documents/prosjekter/ringeriksbanen-og-

e16/reguleringsplan/2018.02.12-miljooppfolgingsplan-mop-anleggsfase.pdf)  

 

Hensikten med dette dokumentet er å sammenstille og synliggjøre for naboer, berørte og 

myndigheter hvordan FRE16 vil ta miljøhensyn i anleggsperioden for prosjektet. Dette 

utarbeides samtidig med reguleringsplanen, og i dialog med kommunal og regionale 

myndigheter. Miljøoppfølgingsplanen (MOP) skal bidra til å redusere den usikkerheten som 

berørte opplever i tilknytning til anleggsfasen, og legges til grunn i det videre arbeidet med 

gjennomføring av tiltaket. 

 

Det er Bane Nor ved Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 (FRE16) som har ansvar for 

grunnerverv og prosessene rundt dette. Kommunen har vært aktivt delaktig, som det 

fremkommer av nærmere beskrivelse under. 
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Som det fremgår er det (FRE16) gjort strategisk grunnerverv på Mælingen i tidlig fase. Det er 

gitt mulighet for innløsning med bakgrunn i at det blir gjort fullskala testprosjekt. En er innløst, 

en er i prosess og flere avventer reguleringsplanvedtak. Resten av grunnerverv-prosessen vil 

kunne starte opp til høsten med vedtatt regulering.  

  

Det er holdt en rekke møter med grunneiere på Mælingen som kontaktperson for FRE16 i 

Ringerike kommune har deltatt på. FRE16 har arrangert møter i forbindelse med etableringen 

av testanlegget. Det er tatt initiativ fra grunneiere om møte med kommunens politiske og 

administrative ledelse, som er avholdt. 

 

Ringerikes kontaktperson (administrativ fagperson) for FRE16 har vært tilstede på de møtene 

som har vært avholdt og tilgjengelig for spørsmål/dialog.  Det er avholdt møter med berørte 

etter ønske fra hver enkelt når det er bedt om det. Det er også avholdt dialog telefonisk med 

flere av berørte grunneiere. I forbindelse med prosessen rundt Mælingen er det avholdt møte 

med Ordfører, rådmann og RK sin kontaktperson for FRE16.  Den 07.06.18 var det 

orienteringsmøte hvor FRE16 orienterte om grunnervervprosessen og oppstart av grunnerverv 

i Ringerike kommune.  

 

Ringerikes representant har deltatt på grunneierlagsmøte (styremøte) og møte i Hole 

herredshus med hele grunneierlaget. I innspill fra Ringerike kommune i høringsperioden vedtok 

kommunestyret: Ringerike kommune støtter prosessen med grunnerverv og arkeologisk 

utgraving i 2019, og forventer forberedende arbeider tidlig i 2020. 

 

Det er Bane Nor ved FRE16 som styrer denne prosessen. Dette er en statlig planprosess hvor 

Kommunal og moderniseringsdepartementet er vedtaksmyndighet. Samferdselsdepartementet 

har i oppdragsbrev (se vedlegg) gitt føringer for prosess.  

 

Det er Bane Nor som gjør grunnerverv i avtale med hver enkelt grunneier. Grunneierne står 

fritt til å kontakte kommunen og kan få rådgivning og bistand ut fra hver enkelt sak. 

Kommunen har ikke avsatt tomter eller er eier av boliger som er tiltenkt de som innløses. 

 

Det er ikke avsatt områder til de som mister sine eiendommer. Grunneierne står fritt til å velge 

i markedet eller kontakte kommunen for å få råd/ hjelp under kommunens ansvarsområde.  

 

Samarbeidet med Bane Nor og FRE16 er definert i oppdragsbrev - det refereres til blant annet: 

 

En realisering av prosjektene innebærer svært store statlige investeringer. 

Samferdselsdepartementet forventer at lokale myndigheter bygger opp under disse 

investeringene gjennom aktuelle virkemidler på sine ansvarsområder. Det er derfor viktig at 

transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid legger til rette for at nytten av 

prosjektene blir best mulig.  

 

Derfor har det vært/er tett samarbeid med FRE16, kommunen, nabokommunene og 

Fylkeskommunen gjennom denne prosessen. Innspill til Bane Nor fra Ringerike kommune er 

gitt gjennom politiske innspill fra kommunestyret i aktuelle høringsrunder.  

 

Gjennom prosessen og i endelig vedtak, som ikke er gjort enda, forventes det at 

kommunestyrets innspill i løpet av prosessen vektlegges. 
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Dette er tydelige innspill til Bane Nor men også til KMD. Ringerike kommune har bedt om 

statlig planprosess i vedtak om statlig plan i kommunestyret 20.03.13:  Ringerike kommunene 

vil anmode om at Staten tar ansvar som planmyndighet for de to viktige samferdselstiltakene 

E16 Skaret – Hønefoss og Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss 

  

                                                                                                                                                 

        

Oppsummert: 

  

Før prosessen med innløsing av boliger starter må reguleringsplanen for Fellesprosjektet 

Ringeriksbanen og E16 vedtas.  Prosessen er utsatt noe i tid og man avventer derfor statens 

vurderinger og konklusjoner om reguleringsplan.  

 

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skal vedta planen, og kommunen kan 

ikke gripe inn eller love noe på vegne av dem.   

 

Kommunen har en forventning om at den endelige planen vedtas i løpet av 2019.  

 

Når planen er vedtatt og midler foreligger, vil Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 starte 

opp grunnerverv.  

 

Kommunen vil ta direkte kontakt med alle som må avstå grunn og rettigheter, og informerer 

om hva som skal skje og hvilke retningslinjer som gjelder. Arbeidet med saker om innløsing av 

boligeiendommer starter først, deretter delavståelser fra eiendommer.  

 



  

Side 11 av 74 

Ut fra det nevnte er konkrete svar på spørsmålene fra Erna Skaugrud følgnde: 

1) Ringerike kommune har tatt opp belyste utfordringer/problemer og vil videreføre sin 

innsats for at reelt berørte innbyggere blir godt ivaretatt.  

2) Ringerike kommune vil ikke/kan ikke uten videre påta seg ansvar i forbindelse med 

innløsning.  Det er tiltakshaver Bane Nor som vil tilby innløsning og som finansierer 

innløsninger. Det arbeidet kan først starte etter at staten har fattet positivt vedtak om 

reguleringsplan. Innløsning vil gjelde berørte og innenfor de regler som gjelder.  

3) Det er ikke slik at Ringerike kommune ikke har fokus når det gjelder egne berørte 

innbyggere, men det er slik at lovlige fattede vedtak om reguleringsplan må foreligge 

før staten kan iverksette innløsning. 

4) De ansvarlige parter er avhengig av juridisk hjemmel og ikke minst økonomiske 

ressurser til gjennomføring av innløsninger.  Siden prosessen er forsinket har også 

overordnet myndighet trukket tilbake bevilgede midler for 2019, som blant annet skulle 

gå til innløsning. Det bør derfor være slik at alle partier som ønsker bane og vei bør 

påvirke Storting og regjering til å tilbakeføre disse for budsjettåret 2020 og ikke minst 

er det påkrevet at departement og Storting sørger for planvedtak innen utgangen av 

2019.  

 

 

Vedlegg: 

15/1534-133 brev datert 10.11.17. Beskrivelse av prosess og innspill til FRE16. 

 

Ringerike 26.06.19 

Kjell B Hansen 

ordfører 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
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29/19   

Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (SOL) - Miljøarbeidertjenesten  

 

Ordførerens svar på interpellasjon fra representanten Nanna Kristoffersen (SOL) 

 

EMNE: Miljøarbeidertjenesten i Ringerike kommune 

 

Innledning  

Interpellasjonen er levert i samsvar med kommunestyrets reglement § 9.   Ordfører avgir sitt 

svar i kommunestyrets møte 27. juni 2019, jfr. KS sak 29/19.  Svaret er basert på fremførte 

opplysninger gitt av administrasjonen.  

Ordførerens svar 

Fokus i interpellasjonen er relatert til det oppussingsbehovet i kommunale leieboliger som 

oppstår på grunn av mislighold fordi beboerne ikke får/har fått tilstrekkelig hjelp, støtte eller 

opplæring til å mestre å bo. 

Interpellanten refererer til behandlingen av «Boligsosialhandlingsplan 2014-2022» fra 30.10.14. 

Kommunestyret har i ettertid (5.12.107, sak 147/17) behandlet handlingsplanen på nytt, og 

vedtok da at «Boligsosial handlingsplan 2014-2022» erstattes med revidert «Handlingsplan for 

Husbankens by og tettstedsprogram for 2018-2020», i tråd med Husbankens nye satsing. Dette 

er da vedtatt og gjeldende plan. 

Ett kort tilbakeblikk.  PWC (Pricewaterhouse Coopers AS) gjennomførte en foranalyse i 

forhold til boligsosialt utviklingsprogram for Ringerike kommune (12/6-2015). Denne 

konkluderte med at det ikke var funn eller indikasjoner på at kompetansen i Boligsosialt team 

ikke var tilstrekkelig til å oppfylle ambisjonene i Boligsosial handlingsplan. Men, - Ringerike 

kommune hadde ingen dedikert miljøarbeidertjeneste, og kapasiteten var for liten. Analysen ga 

svar på vedtaket fra 2014, og denne ble behandlet både i hovedkomiteen, rådet for 

funksjonshemmede, eldrerådet, formannskap og kommunestyret i sak 132/15 den 26.11.2015. 

Mennesker med liten boevne, rusproblemer og/eller psykiatriske problemstillinger er lite 

attraktive i det private boligmarked, og havner fort i kategorien «vanskeligstilte på 

boligmarkedet» og kvalifiserer derfor for et kommunalt botilbud. Ikke sjelden sliter disse mer 

på boligporteføljen. Det resulterer i vedlikehold/reparasjoner med årsaksforhold som flere 

mener minner om hærverk. Det behøver ikke være leietaker selv som håndterer leiligheten slik, 

men gjester (både ønskede og ubedte) med tilsvarende problemstillinger.  

Boligkontoret opplyser å ha flere tilfeller som kunne vært annerledes, og bedre, dersom et 

miljøarbeiderteam hadde vært tilgjengelig for hjelp, veiledning og rådgivning. Nå er slik at det 

ikke bare er beboere i kommunale leiligheter som sliter med å bo, og ansvaret for adekvat hjelp 

og veiledning ligger fragmentert i den kommunale organisasjonen. Slik ordfører ser det er både 

skoleverket, sosialtjenesten, boligtjenesten, rusomsorgen, psykiatrien, miljørettet helsevern, 

veiledningstjenesten og hjemmetjenesten potensielle aktører i forhold til dette. 

Slik ordfører ser det er dette et vanskelig område. I utgangspunktet er alle mennesker selv 

ansvarlig for hvordan de vil leve livene sine. Kommunen har ikke anledning til uanmeldte besøk 

for å kontrollere, og den enkelte må selv søke om tjenester, det være seg miljø-

arbeidertjenester, praktisk bistand/opplæring o.l. Skal man lykkes med slikt arbeid må det 

erkjennes at dette tar tid, både i forhold til kontakt, opparbeidelse av tillit og endring av adferd. 

Kompetansen hos medarbeidere må også være høy og må finansieres. 

Dermed koker dette ned til politiske prioriteringer og vedtak.  
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Rådmannen oppgir at det arbeides kontinuerlig med forslag til organisatoriske endringer, og 

tiltak til kostnadseffektiv drift for å skaffe rom for forbedringstiltak. Styrking av 

miljøterapeutiske tiltak ovenfor bl.a. denne gruppen er blant de prioriterte tiltak som ligger i 

handlingsplanene og ved revisjoner av disse. 

 

Avslutning 

Konkrete svar på fremsatte spørsmål: 

1) Det er rådmannen med sin organisasjon som må vurdere om måten man jobber på er 

den beste for å fylle begrepet «god økonomi».  Det er Kommunestyret som i 

forbindelse med fastsetting av årsbudsjetter med tilhørende tiltaksplaner som fastsetter 

de økonomiske rammer.  Rådmannen er gitt myndighet til å omfordele innenfor 

rammen og mellom rammer som er gitt i budsjettene. Ordfører kan ikke se å ha mottatt 

noe konkret om dette og legger da til grunn at rådmannens prioriteringer i all hovedsak 

står seg.   

2) Viser til det noterte  

3) Det er siste fattede vedtak som gjelder, jfr. KS sak 132/15 og møte den 26.11.2015. 

4) Slik ordfører er kjent med blir det arbeidet kontinuerlig med forbedring og kostnads-

effektivisering. Miljøterapeutiske tiltak for den aktuelle bruker gruppe er blant 

prioriterte tiltak og ordfører legger til grunn at utredninger med forslag blir fremsatt så 

snart utrednings/vurderingsarbeidet er sluttført.  Siden det pekes på økonomi ser ikke 

ordfører det som utenkelig at rådmannen fremlegger sak i forbindelse med budsjett 

2020.   

 

Dette som ordførers svar. 

 

Ringerike 27.06.19 

Kjell B Hansen 

 

Behandling: 

 

 

Forslag til vedtak: 
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30/19   

Interpellasjon fra Anders Braaten (Sp) - Avkloakkering i Ringerike kommune  

 

Ordførerens svar på interpellasjon fremsatt av Anders Braaten (SP)  

Emne: Avkloakkering i Ringerike kommune 

Innledning 

Interpellasjonen er fremsatt i samsvar med reglement for kommunestyret i Ringerike § 9. 

Ordføreren gir sitt svar i kommunestyrets møte 27. juni 2019 sak 30/19. Interpellantens 

spørsmål gjentas ikke, men besvares løpende.  Informasjon innhentet fra administrasjonen. 

Ordførerens svar 

Monserud 

Økonomi (1) 

Prognosen viser pr. nå at prosjektet vil koste kr 360 mill. Dette er over opprinnelig 

kostnadsramme som ble fastsatt til kr 350 mill. inkl. usikkerhetsavsetning. Kostnadsøkningen 

skyldes prisjustering og valutaregulering, endringer og tillegg, økte rigg- og driftskostnader og 

økte byggeleder- og prosjekteringskostnader. Kostnadsrammen er foreslått økt til kr 360 mill. 

jfr. KS sak 78/19 Økonomirapport 1. tertial 2019. 

Fremdrift (2) 

Prosjektet nærmer seg nå slutten av gjennomføringsfasen. Det er forventet at anlegget vil være 

klart for testing med rent vann i august 2019, og at testing og igangkjøring med avløpsvann 

kan starte i begynnelsen av september 2019. 

I henhold til opprinnelig plan skulle igangkjøring med avløpsvann starte i begynnelsen av mai 

2019, og overtagelse av anlegget skulle skje 1. september 2019. Det vil si at prosjektet pr. nå 

er ca. fire måneder forsinket i forhold til opprinnelig plan. Det er forventet at anlegget skal 

være i full drift innen utgangen av 2019.  

Den nye utslippstillatelsen gitt av Fylkesmannen gjelder f.o.m 1. mars 2020. Utslippstillatelsen 

gjelder både nytt og eksisterende anlegg, og betinger biologisk rensing av avløpet. Det nye 

renseanlegget vil være operativt i god tid før denne fristen. 

Åsa 

I følge kommunen er hovedformålet med prosjektet å sanere 14 Kloakk uten rør (KUR) -

anlegg i Åsa.  

Spørsmål: 

1. Har ledningen kapasitet til å dekke alle husstander i det aktuelle nedslagsfeltet? 

2. Hvis nei, hvorfor ikke? 

3. Hvilken informasjon og tilbud er gitt til de husstander som har vært aktuelle å koble på 

ledningen? 

4. Hva er kostnadsrammen for prosjektet, og holdes denne? 
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(1) Ja det har den. Ferdig utbygd med alle tre faser vil systemet tåle en belastning på 4-

5000 personer. 

(2) Se svar i punkt 1 

(3) Se svar i punkt 1 

(4) Se svar i punkt 1 

(5) Prosjektet har fått som mandat å overføre avløp fra de 14 KUR anleggene til 

Monserud. Det er ikke økonomi i prosjektet til å gi andre enn de som allerede er 

tilkoblet KUR anleggene tilkobling til nye ledninger. Dersom det likevel er husstander 

som ligger i naturlig nærhet av ledningen vil de få pålegg om å koble seg til og det er 

tilrettelagt med kummer for at nærliggende husstander skal koble seg til.  

Det vil være fullt mulig for andre som ligger i nærheten av ledningene å koble seg til 

senere eller om det bygges nye felt i Åsa. 

(6) I kommunestyre sak 14/1312-151 ble kostnadsrammen endret til 77,5 mill. og dette 

skal holde i henhold til de planene som foreligger pr i dag.  

Nes i Ådal 

Det foreligger også tilsvarende planer for Nes i Ådal hvor det ifølge kommunens 

nettsider har vært avholdt 3 informasjonsmøter. 

(7) For Nes i Ådal vil den ikke være det. Det vises til sak 2017/3556 Nes i Ådal etappe 2 

avklaring mht. saneringsform som ble behandlet i kommunestyret 06.06.2019. På Nes 

har det vært stor motstand mot tilknytning til kommunale hovedledninger og «vanlig» 

fremgangsmåte med stikkledningsavtaler kom man ikke i mål med. I stedet tilbød 

kommune en løsning hvor alle ble med til en fast pris for sine stikkledninger. Dette 

oppnådde man heller ikke tilslutning til og endelig løsning ble at kommunen legger 

kommunale hovedledninger og legger til rette for tilknytninger og den enkelte huseier 

må selv sørge for sine stikkledninger. Det vises her til sak i kommunestyret, jfr. KS sak 

72/19. 

(8) Se svar 7 

Konsekvenser for kommunale gebyrer (9), (10) og (11) 

Disse investeringene skal dekkes inn gjennom selvkost, dvs. at det er kommunens 

innbyggere som skal betale dette gjennom kommunale avgifter. Summen av 

investeringer for vann og avløp vil slå ut omtrent som notert i tabell forutsatt at man 

følger investeringsprogrammet. I tabellen er det vist en utvikling frem til 2038 for vann 

og avløp, men så langt ut vil tallene hefte med stor usikkerhet da dette avhenger av 

investeringene som eventuelt kommer.  

For avløp ser man at gebyret vil stige fra kr 41 kr/m3 og stige jevnt opp mot kr 61 

kr/m3 i 2029 som er 10 år frem. Se tabell og grafer til slutt i dokumentet: 
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I hvert enkelt prosjekt tilstrebes det å velge materialer og utstyr som er økonomisk 

driftssikkert med en kvalitet som er godt nok.  I ledningsanlegg så gjøres det alltid en 

kost / nytte vurderinger som f.eks. avgjør hvor langt kommunen går med 

hovedledninger og om et området skal saneres i kommunal regi eller privat regi. 

 

Dette som ordførerens svar. 

Ringerike kommune 27.06.19 

Kjell B. Hansen 
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Tabeller og grafer for gebyrutvikling vann og avløp. Vedlegg til spørsmål 9 og 10 

 

 



  

Side 18 av 74 

 
 

Hønefoss 24.06.19 

Utbygging 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
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31/19   

Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe (MDG) - Ringerike vil erklære klima- og 

naturkrise ?  

 

Vedtak: 

 

ORDFØRERENS SVAR på interpellasjon fra   

Knut Arild Melbøe (MDG) KS sak 31/19 og Axel Sjøberg (SV) KS sak 33/19 

 

Emne Vil Ringerike erklære klima- og naturmangfoldskrise?  

 

Innledning / bakgrunn 

Interpellasjonene besvares i kommunestyrets møte 27.06.19. 

Kommunestyrerepresentantene Knut Arild Melbøe (MDG) og Axel Sjøberg (SV) har begge 

sendt inn interpellasjoner hvor de oppfordrer til at kommunestyret i Ringerike bør erklære at vi 

står overfor en global klima- og naturmangfoldkrise. Disse interpellasjonene besvares med 

dette samlet.  Svaret er utarbeidet i samråd med kommunens miljø- og klimasjef. 

 

Ordførerens svar 

Som både kommunestyrerepresentant Melbøe og Sjøberg påpeker, står vi overfor kritiske 

utfordringer både når det gjelder å forhindre farlige, menneskeskapte endringer av klimaet på 

jorda vår og å bremse tapet av naturmangfold. FNs klimapanel (IPCC) er tydelige på hvor 

dramatiske konsekvensene en temperaturendring på mer enn 1,5 grader Celsius kan gi. FNs 

klimapanel har også vist at globale utslipp må være «netto null» innen 2050 dersom vi skal 

klare Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. I Norge er det i 

klimaloven fastsatt et nasjonalt mål om at utslipp av klimagasser skal reduseres med minst 40 

prosent innen 2030 og at Norge skal være et lavutslippssamfunn innen 2050. Vi i Ringerike må 

ta ansvar for vår andel av dette.  

 

Men det er ikke bare klimaet vårt som er under press. Det internasjonale Naturpanelet (IPBES) 

kom i mai i år med en rapport som slår fast at menneskelig aktivitet har medført omfattende 

endringer i 75 prosent av miljøet på land og at tapet av naturmangfold akselerer.  

Det er ikke vanskelig å være enig i at verden er inne i en alvorlig klima- og 

naturmangfoldskrise og at det er kritisk viktig å handle! Som jeg vil komme tilbake til, har det 

sittende kommunestyret det siste året tatt flere grep som jeg har tro på at vil systematisere og 

akselerere kommunens klima- og miljøarbeid fremover. Men når det gjelder spørsmålet om å 

erklære klima- og naturmangfoldkrise, mener jeg at det i såfall bør gjøres av det kommende 

kommunestyret. Vi nærmer oss valg, og det er det nye kommunestyret etter valget som skal 

gjøre prioriteringer for kommende fireårsperiode. Det er de som eventuelt, som del av sin 

«programerklæring», bør velge å gi en erklæring om klima- og miljøarbeidets prioritet i sin 

periode.  

 

For å bremse både klimaendringene og tap av naturmangfold er det avgjørende at både 

internasjonale, nasjonale og lokale virkemidler tas i bruk. Vi i kommunene har viktige 

virkemidler både som planmyndighet, tjenesteyter, innkjøper, myndighetsutøver, 

eiendomsutvikler og holdningsskaper. I gjeldene kommuneplan har vi et mål om at Ringerike 

skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybar energi og reduksjon av 

utslipp. Vi har har hatt en klima- og energiplan siden 2010, men det siste året er det tatt 

ytterligere grep for å systematisere arbeidet vårt med mål og tiltak innen klima- og miljø. Før 



  

Side 20 av 74 

jul vedtok kommunestyret at Ringerike kommune skal legge FNs bærekraftmål til grunn for sin 

virksomhet.  

I år har både formannskapet og kommunestyret vedtatt at mål og tiltak innen reduksjon av 

klimagassutslipp og miljøvennlig energiomlegging skal integreres i kommuneplanens 

samfunnsdel når den revideres. Dette er grep som både vil sikre systematisk innsats og godt 

grunnlag for prioritering av tiltak og rapportering på resultater innen disse områdene. 

 

Gjennomføring av konkrete tiltak er også løpende i prosess for å styrke Ringerike kommunes 

innsats innen klimatiltak. Over halvparten av de direkte klimagassutslippene i Ringerike 

kommer fra veitrafikk, derfor er tiltak rettet mot transport høyt prioritert. Vedtatt 

byutviklingsstrategi og forslag til sentrumsplan inneholder viktige miljøgrep, inkludert for å 

redusere transportbehov og å få flere til å velge kollektivt, sykkel eller beina i stedet for bilen.  

 

Flere sykkeltiltak er under planlegging og statlig støtte er sikret til flere av disse, herunder 

sykkelparkering, tilrettelegging langs utvalgte traseer i sentrum og opprettelse av et 

elsykkelbibliotek. Rundt 30 kommunale tjenestebiler vil de kommende par år erstattes av elbiler 

og byutviklingsstragegien fastslår at det generelt skal tilrettelegges bedre for lademuligheter og 

annen infrastruktur for utslippsfrie kjøretøy. Videre kan det nevnes at kommunen nylig fikk 

støtte fra Klimasats til klimautredninger- og tiltak knyttet til både nye Hov ungdomskole og 

Hov omsorgsboliger. Samarbeid med næringsaktører for å utrede mulig grønn næringsutvikling 

basert på overskuddsvarme fra datasenter eller annen kraftintensiv industri er etablert. Vara-

ordfører har på vegne av kommunen undertegnet en ordførererklæring om samarbeid innen 

klima og miljø med over 50 andre kommuner i Osloregionen. Dette er eksempler på tiltak i 

prosess. Mye er på gang og ordfører slutter seg gjerne til interpellantenes forslag om å be 

rådmannen om å innen utgangen av 2019 redegjøre nærmere for nytt kommunestyre om det 

pågående arbeidet innen klima og miljø.  

 

Kommunestyrerepresentant Sjøberg spør for øvrig om ordfører vil be kommunestyret om å gi 

sin fulle støtte til de klimastreikende ungdommene. Den viktigste støtten vi politikere kan gi 

disse ungdommene er de konkrete tiltak og resultater vi oppnår innen reduksjon av 

klimagassutslipp. For å oppnå dette vil vedtak og prioriteringer i de kommende budsjetter, 

handlingsprogrammer og kommuneplan bli viktige. For øvrig kan det opplyses at skolene i 

Ringerike sin praksis ved klimastreiken var at det ble innvilget permisjon etter søknad for 

elever som ønsket å delta i markeringene. 

 

Dette som ordførerens svar. 

 

Ringerike 26.06.19 

 

Kjell B Hansen 
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Behandling: 

 

Håkon Kvissel Ohren (Ap) fremmet følgende forslag: 

«1.Ringerike kommune er enig i at verden er i en klimakrise. 

  

2.Ringerike kommune mener at om vi skal kunne holde oss innen 1,5 gradersmålet må det 

handles lokalt, regionalt og ikke minst globalt. Det innebærer at vi må kutte i de direkte 

klimagassutslippene fra kommunal virksomhet, og også arbeide for å få ned de indirekte 

utslippene i Ringerikssamfunnet. 

  

3.Ringerike kommune etablerer et klimaregnskap som viser årlig reduksjon i klimautslipp fra 

2020.» 

 

Avstemming: 

Forslaget fra Ohren (Ap) ble tatt opp til votering for mulig realitetsbehandling. Ved en 

inkurie ble forslaget behandlet, men senere annullert da 1/3 (18) motsatte seg dette, jfr. 

Reglement for Kommunestyre § 9. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
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32/19   

Interpellasjon fra Ole J. Andersen (FrP) - De eldre fortjener god mat i Ringerike 

kommune  

 

 

Ordførerens svar på interpellasjon fra Ole Johan Andersen (Frp)  

Emne: De eldre fortjener god mat i Ringerike kommune 

 

Innledning 

Interpellasjonen er levert i samsvar med reglement for kommunestyret §9.  Ordfører avgir svar 

i kommunestyrets møte 27.06.19 KS sak 32/19.   Administrasjonen har bistått med 

opplysninger. 

 

Ordførerens svar  

Først vil ordfører mene at kommunestyret i Ringerike og partienes representanter uten videre 

er enige med interpellanten i at de eldre fortjener god mat i Ringerike kommune.  

Så vil Ordfører mene at Ringerike kommune for det alt vesentligste levere god mat.  Det betyr 

at maten levert fra Ringerikskjøkken rent kvalitativt og innholdsmessig holder en god og 

tilpasset standard med tanke ernæring, som ikke sjelden er ulikt ut fra individuelle forhold, 

behov og helse. Opplevelsen av smak og behag kan være forskjellig, og derav føre til 

utfordringer knyttet til begrepet «god mat».      

Ordfører vil likevel peke på at oppfølging av mat og kosthold er viktig og nødvendig.  Slik at 

man også på dette området bør innse at der er forbedrings potensiale når det gjelder kjøkkenets 

leveranser. Likevel, forbedringspotensialet når det gjelder kosthold ved 

omsorgsetablissementene i kommunen ligger trolig på helt andre områder enn manglende 

«stekos og matlukt» i sykehjemmenes korridorer. 

Ordfører lagt fram de synspunkter som framkommer i interpellasjonen for rådmannen, som gir 

slik tilbakemelding: 

Sitat start  

«Diskusjonen om sentralkjøkkenmodellens berettigelse blusser med jevne mellomrom opp, 

både innen fagmiljøene og innen befolkningen for øvrig. Debatten var stor og omfattende ved 

planleggingen og etableringen av RingeriksKjøkken, og har siden vært gjentatt mange ganger 

med samme argumentasjon. Det hevdes at produksjonen er industrialisert, maten smaker ikke, 

den er uappetittlig og den er transportert for langt.  

Det er en misforståelse når det hevdes at RingeriksKjøkken driver en industrialisert 

produksjon. Denne produksjonen er «håndverk» av høy kvalitet, men utført med litt andre 

redskaper enn det man finner hjemme på eget kjøkken. Matkvalitet handler heller ikke om hvor 

maten er produsert eller om hvor kjøkkenet er plassert, men om hvordan den behandles når 

den kommer fram til beboeren. 
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Kvaliteten på den maten som produseres på RingeriksKjøkken er høy. Menyene og 

oppskriftene er godt gjennomarbeidet, og næringsinnholdet er i tråd med alle nasjonale 

føringer og praksis som er beskrevet i Kosthåndboken. Og samle produksjonen ett sted 

(gjerne i tilknytning til ett sykehjem) er god økonomi, både i forhold til produksjon, 

kompetanse, innkjøp, fagutvikling og rekruttering. Disse vurderingen har kommunen gjort 

tidligere, og valgte å ikke lokalisere et sentralkjøkken til et spesifikt sykehjem. Hadde 

derimot kommunen bare hatt ett sykehjem, ville sikkert resultatet vært et annet.  

Det er ikke én løsning som er svaret for alle kommuner. Tilbudet må tilpasses beboere, 

bygninger, lokal logistikk, tilgang på kompetanse osv. For noen (særlig større kommuner 

med mange omsorgslokasjoner) er sentralkjøkken en god løsning, for andre kan lokal 

tilpasning være best. Det viktigste er at beboerne får god ernæringsrik kost. 

Det er utrolig kostbart å etablere produksjonskjøkken i dag. Skulle kommunen ha slik 

etablering ved samtlige større omsorgslokasjoner, ville vi i dag måtte etablere 10 

produksjonsenheter, og bemanne disse. Rådmannen vurderer det slik at takket være 

etableringen av RingeriksKjøkken, er det i dag mulig å opprettholde mange sykehjem 

desentralisert i Ringerike kommune.  

RingeriksKjøkken betjener i dag institusjoner og bofellesskap på Tyribo, Hvelven, Sokna, 

Hallingby, Nes, Austjord, Hønefoss, Hov gård, Færdenveien, Fossetorget, Krokenveien og 

Hønen gård. I tillegg produseres ca. 700 enkeltporsjoner til hjemmeboende pr. uke. Videre 

leverer RingeriksKjøkken catering og mat til interne møter og aktiviteter i kommunens og 

ansattes regi, servicesentrene på Hov og i Krokenveien varm lunsj til barnehagene en dag i uka 

(totalt ca. 750 porsjoner pr. uke) samt varm lunch (100 porsjoner/uke) til Montessoriskolen på 

Ask. Rådmannen vil derfor ikke anbefale å gå videre med ideen om å flytte deler av 

produksjonen ved RingeriksKjøkken tilbake til det enkelte sykehjem. 

Det er et ledelsesansvar å sørge for at de ansatte på den enkelte omsorgsinstitusjon har et 

bevisst forhold til matlaging og presentasjon. Uansett om maten kommer eksternt eller 

internt må den lages, behandles og presenteres på en god måte. I den sammenheng kan mat  

fra et sentralkjøkken som håndteres med kjærlighet til mat og beboere være bedre enn mat 

laget lokalt av umotiverte og mindre kompetente medarbeidere. Man skal være seg bevisst 

at sluttresultatet er avhengig av kompetent personell, ikke bare i produksjonsfasen, men 

også i klargjøring og presentasjonen mot sluttbruker. 

Ernæringstilbudet til beboerne er heller ikke kun et spørsmål om kosthold. Det er mange 

andre faktorer som også spiller inn, slik som tann og munnhelse, medisinbruk, allergier og 

behovet for spesialkost. Oppdekking og de ansattes deltagelse i måltidene er også faktorer 

som er viktig. Likeens pasientenes deltagelse i måltidet. 

Pasienter på dagens sykehjem er syke. Dette har ikke blitt bedre på grunn av innføringen 

av samhandlingsreformen. Enkelte er bl.a. mye plaget av kvalme, enten som følge av 

diagnose eller bivirkninger relatert til behandling og medisiner. Som regel reagerer disse 

svært negativt på parfyme og lukter av sminke, og ikke minst matlukt. Det er viktig at 

disse ikke eksponeres for dette i større grad enn nødvendig. Derfor kan det være gunstig 

at matproduksjon ikke foregår i samme bygning som pasientene bor, men at nærheten til 

mat ivaretas gjennom anretnings-/avdelingskjøkken.  

 

Det blir selvsagt også matlukt på sykehjemmet når måltidene klargjøres på et 

anretningskjøkken, men innenfor akseptable grenser. Forskrifter regulerer volum og styrke 

på avsug i matproduksjonen, og dersom omfattende matproduksjon skal gjennomføres 



  

Side 24 av 74 

innenfor sykehjemmets lokaler, vil det aldri bli aktuelt å akseptere ytterligere «utslipp» til 

stuer og pasientrom. 

Vi har i dag et lovverk som også regulerer adgangen til lokaler hvor det produseres mat. 

Det vil aldri være kurant å gi ansatte som er i direkte kontakt med pasienter, pårørende 

eller pasienter adgang til produksjonslokaler. Mattilsynet slår hardt ned på dette. 

Anretnings-/avdelingskjøkken har en annen status i forhold til lovverket, og kan godt 

benyttes til aktivitetstilbud også for pasienter. Gjenkjennelsesverdien og aktivitet opp imot 

situasjoner man tidligere kjente godt, kan være svært positivt. Men man må ikke gå i 

denne felles å tro at etablering av produksjonsenheter ved det enkelte sykehjem vi kunne 

aktivisere pasientene. 

 

Ringerike kommune har et arbeid å gjøre i forhold til de løft kvalitetsreformen skisserer. 

Disse vil bli fremmet for politisk behandling i forbindelse med planverk og de mer 

detaljerte handlingsplaner. Det kan også være aktuelt med mindre arealmessige 

tilpasninger for å få funksjonelle anretningskjøkken enkelte steder, og kommunen vil som 

vanlig søke sidefinansiering i de ordninger enhver sittende regjering etablerer.  

Et kommunalt løft i matomsorgen på de kommunale omsorgstilbudene handler om noe 

annet enn adressen på produksjonskjøkkenet. Det handler om mat- og 

ernæringskompetanse nær bruker. Det trenger ikke være faglærte kokker i alle ledd, men 

de som arbeider med mat skal vite hva de gjør. Det lar seg gjennomføre å ha en 

kjøkkenansatt på avdelingskjøkken uten å bygge nytt kjøkken, - billigere er det også. 

 

 

Klarer vi det, - da er vi et godt stykke på vei.» 

 

 (sitat slutt) 
 

Ordførerens konkret svar på interpellantens to spørsmål: 

1) Ordfører er på generelt grunnlag enig i at regjeringens håndstrekning er bra, og bør 

kunne benyttes der det ansees som hensiktsmessig, men som det fremgår av 

rådmannens redegjørelse er nok kommunens Ringerikskjøkken, hoved løsningen i åren 

fremover. 

2) Ordfører viser til rådmannens redegjørelse hvor det fremgår at sak blir fremmet for 

politisk behandling i forbindelse med planverk og de mer detaljerte planverk. Ordfører 

vil anbefale at temaet drøftes i Hovedutvalg for helse og omsorg.   

Dette som ordførers svar. 

 

Ringerike 27.06.19 

Kjell B Hansen 

ordfører 
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Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
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33/19   

Interpellasjon fra Axel Sjøberg (SV) - Erklæring av klimakrise  

 

 

ORDFØRERENS SVAR på interpellasjon fra   

Knut Arild Melbøe (MDG) KS sak 31/19 og Axel Sjøberg (SV) KS sak 33/19 

 

Emne Vil Ringerike erklære klima- og naturmangfoldskrise?  

 

Innledning / bakgrunn 

Interpellasjonene besvares i kommunestyrets møte 27.06.19. 

Kommunestyrerepresentantene Knut Arild Melbøe (MDG) og Axel Sjøberg (SV) har begge 

sendt inn interpellasjoner hvor de oppfordrer til at kommunestyret i Ringerike bør erklære at vi 

står overfor en global klima- og naturmangfoldkrise. Disse interpellasjonene besvares med 

dette samlet.  Svaret er utarbeidet i samråd med kommunens miljø- og klimasjef. 

 

Ordførerens svar 

Som både kommunestyrerepresentant Melbøe og Sjøberg påpeker, står vi overfor kritiske 

utfordringer både når det gjelder å forhindre farlige, menneskeskapte endringer av klimaet på 

jorda vår og å bremse tapet av naturmangfold. FNs klimapanel (IPCC) er tydelige på hvor 

dramatiske konsekvensene en temperaturendring på mer enn 1,5 grader Celsius kan gi. FNs 

klimapanel har også vist at globale utslipp må være «netto null» innen 2050 dersom vi skal 

klare Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. I Norge er det i 

klimaloven fastsatt et nasjonalt mål om at utslipp av klimagasser skal reduseres med minst 40 

prosent innen 2030 og at Norge skal være et lavutslippssamfunn innen 2050. Vi i Ringerike må 

ta ansvar for vår andel av dette.  

 

Men det er ikke bare klimaet vårt som er under press. Det internasjonale Naturpanelet (IPBES) 

kom i mai i år med en rapport som slår fast at menneskelig aktivitet har medført omfattende 

endringer i 75 prosent av miljøet på land og at tapet av naturmangfold akselerer.  

Det er ikke vanskelig å være enig i at verden er inne i en alvorlig klima- og 

naturmangfoldskrise og at det er kritisk viktig å handle! Som jeg vil komme tilbake til, har det 

sittende kommunestyret det siste året tatt flere grep som jeg har tro på at vil systematisere og 

akselerere kommunens klima- og miljøarbeid fremover. Men når det gjelder spørsmålet om å 

erklære klima- og naturmangfoldkrise, mener jeg at det i såfall bør gjøres av det kommende 

kommunestyret. Vi nærmer oss valg, og det er det nye kommunestyret etter valget som skal 

gjøre prioriteringer for kommende fireårsperiode. Det er de som eventuelt, som del av sin 

«programerklæring», bør velge å gi en erklæring om klima- og miljøarbeidets prioritet i sin 

periode.  

 

For å bremse både klimaendringene og tap av naturmangfold er det avgjørende at både 

internasjonale, nasjonale og lokale virkemidler tas i bruk. Vi i kommunene har viktige 

virkemidler både som planmyndighet, tjenesteyter, innkjøper, myndighetsutøver, 

eiendomsutvikler og holdningsskaper. I gjeldene kommuneplan har vi et mål om at Ringerike 

skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybar energi og reduksjon av 

utslipp. Vi har har hatt en klima- og energiplan siden 2010, men det siste året er det tatt 

ytterligere grep for å systematisere arbeidet vårt med mål og tiltak innen klima- og miljø. Før 

jul vedtok kommunestyret at Ringerike kommune skal legge FNs bærekraftmål til grunn for sin 

virksomhet.  
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I år har både formannskapet og kommunestyret vedtatt at mål og tiltak innen reduksjon av 

klimagassutslipp og miljøvennlig energiomlegging skal integreres i kommuneplanens 

samfunnsdel når den revideres. Dette er grep som både vil sikre systematisk innsats og godt 

grunnlag for prioritering av tiltak og rapportering på resultater innen disse områdene. 

 

Gjennomføring av konkrete tiltak er også løpende i prosess for å styrke Ringerike kommunes 

innsats innen klimatiltak. Over halvparten av de direkte klimagassutslippene i Ringerike 

kommer fra veitrafikk, derfor er tiltak rettet mot transport høyt prioritert. Vedtatt 

byutviklingsstrategi og forslag til sentrumsplan inneholder viktige miljøgrep, inkludert for å 

redusere transportbehov og å få flere til å velge kollektivt, sykkel eller beina i stedet for bilen.  

 

Flere sykkeltiltak er under planlegging og statlig støtte er sikret til flere av disse, herunder 

sykkelparkering, tilrettelegging langs utvalgte traseer i sentrum og opprettelse av et 

elsykkelbibliotek. Rundt 30 kommunale tjenestebiler vil de kommende par år erstattes av elbiler 

og byutviklingsstragegien fastslår at det generelt skal tilrettelegges bedre for lademuligheter og 

annen infrastruktur for utslippsfrie kjøretøy. Videre kan det nevnes at kommunen nylig fikk 

støtte fra Klimasats til klimautredninger- og tiltak knyttet til både nye Hov ungdomskole og 

Hov omsorgsboliger. Samarbeid med næringsaktører for å utrede mulig grønn næringsutvikling 

basert på overskuddsvarme fra datasenter eller annen kraftintensiv industri er etablert. Vara-

ordfører har på vegne av kommunen undertegnet en ordførererklæring om samarbeid innen 

klima og miljø med over 50 andre kommuner i Osloregionen. Dette er eksempler på tiltak i 

prosess. Mye er på gang og ordfører slutter seg gjerne til interpellantenes forslag om å be 

rådmannen om å innen utgangen av 2019 redegjøre nærmere for nytt kommunestyre om det 

pågående arbeidet innen klima og miljø.  

 

Kommunestyrerepresentant Sjøberg spør for øvrig om ordfører vil be kommunestyret om å gi 

sin fulle støtte til de klimastreikende ungdommene. Den viktigste støtten vi politikere kan gi 

disse ungdommene er de konkrete tiltak og resultater vi oppnår innen reduksjon av 

klimagassutslipp. For å oppnå dette vil vedtak og prioriteringer i de kommende budsjetter, 

handlingsprogrammer og kommuneplan bli viktige. For øvrig kan det opplyses at skolene i 

Ringerike sin praksis ved klimastreiken var at det ble innvilget permisjon etter søknad for 

elever som ønsket å delta i markeringene. 

 

Dette som ordførerens svar. 

Ringerike 26.06.19 

 

Kjell B Hansen 

Behandling: 

Håkon Kvissel Ohren (Ap) fremmet følgende forslag: 

«1. 

Ringerike kommune er enig i at verden er i en klimakrise. 

  

2. 

Ringerike kommune mener at om vi skal kunne holde oss innen 1,5 gradersmålet må det 

handles lokalt, regionalt og ikke minst globalt. Det innebærer at vi må kutte i de direkte 

klimagassutslippene fra kommunal virksomhet, og også arbeide for å få ned de indirekte 

utslippene i Ringerikssamfunnet. 

  

3. 
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Ringerike kommune etablerer et klimaregnskap som viser årlig reduksjon i klimautslipp fra 

2020.» 

 

Avstemming: 

Forslaget fra Ohren (Ap) ble tatt opp til votering for mulig realitetsbehandling. Ved en 

inkurie ble forslaget behandlet, men senere annullert da 1/3 (18) motsatte seg dette, jfr. 

Reglement for Kommunestyre § 9. 
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76/19   

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 03.mai 2019  

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 03.05.19. tas til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 03.05.19. tas til orientering. 
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77/19   

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 14.06.19  

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 14.06.19 tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 14.06.19 tas til orientering. 
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78/19   

Økonomirapport 1. tertial 2019  

 

Vedtak: 

 

1) Økonomirapport 1. tertial 2019, tas til orientering. 

 

2) Statusrapportering - Mål i Handlingsprogram 2019-2022, tas til orientering. 

 

3) Status pr. 1. tertial 2019 – Politiske vedtak til oppfølging. 

 

4) Følgende endringer av driftsbudsjett vedtas: 

 

a) Frivilligsentralen 

I slutten av 2018 ble det inngått ny avtale med Frivilligsentralen. Frem til 2018 har 

årlig tilskudd fra Ringerike kommune vært 1 273 000 inkludert rammetilskudd fra 

staten. Fra 2019 er dette tilskuddet økt til 1 584 000 inkludert rammetilskudd.  

Budsjettet korrigeres tilsvarende økningen på kr. 300 000 i inneværende år. 

Kontering: 147000.400002.385 (debet), finansieres ved redusert avsetning til 

disposisjonsfond kredit 154000.951000.880 kr 300 000 

b)  BPA 

Ved årsskiftet 2018-19 ble det økning av antall ordninger innenfor 

den lovpålagte tjenesten Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) samt økte 

vedtakstimer. I tillegg ble det økning i behov for assistanse på kveldstid og i helger. 

Økningen tilsvarer 2,4 årsverk, og regnskapsprognosen viser en 

økning tilsvarende kr. 1 500 000 

Økningen inndekkes ved tilleggsbevilgning på kr. 1 500 000  

Kontering: 137000.430400.254 (debet), finansieres ved redusert avsetning til 

disposisjonsfond kredit 154000.951000.880 kr 1 500 000 

 

c) Økte vedtak for tjenesten «avlastning barn og unge» 

 

I august 2018 overtok Helse og omsorg boligen i Hvelven 87 hvor sektoren 

«spesielle tiltak barn og unge» tidligere holdt til. To av brukerne, som begge er 

under 23 år, ble boende igjen i boligen da «spesielle tiltak barn og unge» flyttet til 

ny avlastningsbolig i Færden 29.  

I 2018 fikk brukerne økte vedtakstimer. Økte utgifter til bemanning kr. 6 000 000,-  

Økningen inndekkes ved tilleggsbevilgning på kr 6 000 000,-. 

Kontering: 127000.440011.253 (debet), finansieres ved reduksjon avsetning 

disposisjonsfond kredit 154000.951000.880 kr 6 000 000 
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d) Beregninger som er foretatt etter framleggingen av 

Kommuneøkonomiproposisjonen for 2020, viser at Ringerike kommune vil få økt 

rammetilskudd med kr 5 000 000 

Rammetilskudd kredit 180000.841000.840 kr 5 000 000 

Avsetning disposisjonsfond debet 154000.951000.880 kr 5 000 000 

e) Flytte gebyr- og renteinntekter fra Skatt og avgift til 7-området slik: 

 

Gebyrer 162050.200103.120 debet kr 657 000  

Purregebyrer 162051.200103.120 debet kr 1 566 284  

Renteinntekter 190000.200103.870 debet kr 459 996  

Gebyrer 162050.711008.120 debet kr 657 000  

Purregebyrer 162051.711008.120 debet kr 1 566 284  

Renteinntekter 190000.711008.870 debet kr 459 996 

 

f) Flytte Regionkoordinator ansvar 110101 til rammeområde 7 slik: 

 

Kontormateriell 110000.110101.325 kredit kr 15 000 

Annet forbruksmateriell 112000.110101.325 kredit kr 80 000 

Reisegodtgjørelse 116000.110101.325 kredit kr 30 000 

Andre tjenester 127000.110101.325 kredit kr 750 000 

Refusjon fra kommuner debet 175000.110101.325 kr 350 000 

Kontormateriell 110000.721004.325 kredit kr 15 000 

Annet forbruksmateriell 112000.721004.325 kredit kr 80 000 

Reisegodtgjørelse 116000.721004.325 kredit kr 30 000 

Andre tjenester 127000.721004.325 kredit kr 750 000 

Refusjon fra kommuner debet 175000.721004.325 kr 350 000 

 

5) Følgende endringer av investeringsbudsjett vedtas: 

 

a) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 19301 Kommunale veier til prosjekt 

19302 Rehabilitering av veibruer for inndekning av merforbruk 2018 slik: 

023000.654000.332.19302 debet kr 4 283 305 

023000.654000.332.19301 kredit kr 4 283 305 

b) Det foreslås følgende endringer i årsbudsjett 2019, som medfører økt bruk av lån og 

mva. kompensasjon på totalt 61 287 892 millioner kroner: 

Økte budsjettrammer: 

019500.656000.130.17008 debet kr 750 525 (Kjøp av Hensmoveien 19) 

Da sak om kjøp av Hensmoveien 19 ble lagt fram, ble ikke kostnaden til 

dokumentavgift inkludert. Den økte ramma er for å dekke kostnadene til 

dokumentavgift. 

 

023000.656000.130.17011 debet kr 9 920 000 (Samlokalisering Teknisk 

forvaltning og drift – sak 18/744-7 KS-sak 45/19) 

023000.651000.340.15006 debet kr 11 700 000 (Ringerike vannverk – se 

kommentar på side 8 i rapporten) 

023000.651000.350.15013 debet kr 42 000 000 (Monserud renseanlegg – se 

kommentar på side 8 i rapporten) 

 

Reduserte budsjettrammer: 
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023000.657000.332.14013 kredit kr 82 633 (Forsterking Hen – Skårflogan – se 

kommentar på side 8 i rapporten) 

020061.656000.121.17005 kredit kr 2 000 000 (FDV-system – se kommentar på 

side 9 i rapporten) 

020000.656000.221.17009 kredit kr 1 000 000 (Dampovner barnehager- se 

kommentar på side 9 i rapporten) 

Finansiering av  

091000.690000.870.0001 kredit kr 59 987 892 (økt bruk av lån) 

072910.690001.841.0001 kredit kr 1 300 000 (økt mva. kompensasjon 

investeringer) 

 

c) Det foreslås følgende endringer i kostnadsrammene: 

Hov vest omsorgsboliger: Økning med 2,5 millioner kroner til 31 millioner kroner – 

vedtatt i KS-sak 18/19 i mars 2019 

Hov øst omsorgsboliger: Økning med 23,3 millioner kroner til 133,7 millioner 

kroner – vedtatt i KS-sak 5/19 i januar 2019 

Ny legevakt: Økning med 7 millioner kroner til 106 millioner kroner – vedtatt i KS-

sak 157/18 i november 2018 

Ringerike vannverk: Økning med 11,7 millioner kroner til 112,4 millioner kroner 

Overføringsledninger Åsa – Monserud: Økning med 9,5 millioner kroner til 77,5 

millioner kroner – vedtatt i KS-sak 41/19 i april 2019 

 

Monserud renseanlegg: Økning med 42 millioner kroner til 360 millioner kroner – 

se kommentar på side 8 i rapporten 

 

e) Programvare til almen taksering - Eiendomsskatt 

Det foreslås å bevilge 1,541 mill. kr i 2019 til nytt verktøy for eiendomsskatt. 

Investeringen finansieres ved bruk av lånemidler – vedtatt i KS-sak 140/17 i 

desember 2017 

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1) Økonomirapport 1. tertial 2019, tas til orientering. 

 

2) Statusrapportering - Mål i Handlingsprogram 2019-2022, tas til orientering. 
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3) Status pr. 1. tertial 2019 – Politiske vedtak til oppfølging. 

 

4) Følgende endringer av driftsbudsjett vedtas: 

 

a) Frivilligsentralen 

I slutten av 2018 ble det inngått ny avtale med Frivilligsentralen. Frem til 2018 har 

årlig tilskudd fra Ringerike kommune vært 1 273 000 inkludert rammetilskudd fra 

staten. Fra 2019 er dette tilskuddet økt til 1 584 000 inkludert rammetilskudd.  

Budsjettet korrigeres tilsvarende økningen på kr. 300 000 i inneværende år. 

Kontering: 147000.400002.385 (debet), finansieres ved redusert avsetning til 

disposisjonsfond kredit 154000.951000.880 kr 300 000 

b)  BPA 

Ved årsskiftet 2018-19 ble det økning av antall ordninger innenfor 

den lovpålagte tjenesten Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) samt økte 

vedtakstimer. I tillegg ble det økning i behov for assistanse på kveldstid og i helger. 

Økningen tilsvarer 2,4 årsverk, og regnskapsprognosen viser en 

økning tilsvarende kr. 1 500 000 

Økningen inndekkes ved tilleggsbevilgning på kr. 1 500 000  

Kontering: 137000.430400.254 (debet), finansieres ved redusert avsetning til 

disposisjonsfond kredit 154000.951000.880 kr 1 500 000 

 

c) Økte vedtak for tjenesten «avlastning barn og unge» 

 

I august 2018 overtok Helse og omsorg boligen i Hvelven 87 hvor sektoren 

«spesielle tiltak barn og unge» tidligere holdt til. To av brukerne, som begge er 

under 23 år, ble boende igjen i boligen da «spesielle tiltak barn og unge» flyttet til 

ny avlastningsbolig i Færden 29.  

I 2018 fikk brukerne økte vedtakstimer. Økte utgifter til bemanning kr. 6 000 000,-  

Økningen inndekkes ved tilleggsbevilgning på kr 6 000 000,-. 

Kontering: 127000.440011.253 (debet), finansieres ved reduksjon avsetning 

disposisjonsfond kredit 154000.951000.880 kr 6 000 000 

 

d) Beregninger som er foretatt etter framleggingen av 

Kommuneøkonomiproposisjonen for 2020, viser at Ringerike kommune vil få økt 

rammetilskudd med kr 5 000 000 

Rammetilskudd kredit 180000.841000.840 kr 5 000 000 

Avsetning disposisjonsfond debet 154000.951000.880 kr 5 000 000 

e) Flytte gebyr- og renteinntekter fra Skatt og avgift til 7-området slik: 

 

Gebyrer 162050.200103.120 debet kr 657 000  

Purregebyrer 162051.200103.120 debet kr 1 566 284  

Renteinntekter 190000.200103.870 debet kr 459 996  

Gebyrer 162050.711008.120 debet kr 657 000  
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Purregebyrer 162051.711008.120 debet kr 1 566 284  

Renteinntekter 190000.711008.870 debet kr 459 996 

 

f) Flytte Regionkoordinator ansvar 110101 til rammeområde 7 slik: 

 

Kontormateriell 110000.110101.325 kredit kr 15 000 

Annet forbruksmateriell 112000.110101.325 kredit kr 80 000 

Reisegodtgjørelse 116000.110101.325 kredit kr 30 000 

Andre tjenester 127000.110101.325 kredit kr 750 000 

Refusjon fra kommuner debet 175000.110101.325 kr 350 000 

Kontormateriell 110000.721004.325 kredit kr 15 000 

Annet forbruksmateriell 112000.721004.325 kredit kr 80 000 

Reisegodtgjørelse 116000.721004.325 kredit kr 30 000 

Andre tjenester 127000.721004.325 kredit kr 750 000 

Refusjon fra kommuner debet 175000.721004.325 kr 350 000 

 

5) Følgende endringer av investeringsbudsjett vedtas: 

 

a) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 19301 Kommunale veier til prosjekt 

19302 Rehabilitering av veibruer for inndekning av merforbruk 2018 slik: 

023000.654000.332.19302 debet kr 4 283 305 

023000.654000.332.19301 kredit kr 4 283 305 

b) Det foreslås følgende endringer i årsbudsjett 2019, som medfører økt bruk av lån og 

mva. kompensasjon på totalt 61 287 892 millioner kroner: 

Økte budsjettrammer: 

019500.656000.130.17008 debet kr 750 525 (Kjøp av Hensmoveien 19) 

Da sak om kjøp av Hensmoveien 19 ble lagt fram, ble ikke kostnaden til 

dokumentavgift inkludert. Den økte ramma er for å dekke kostnadene til 

dokumentavgift. 

 

023000.656000.130.17011 debet kr 9 920 000 (Samlokalisering Teknisk 

forvaltning og drift – sak 18/744-7 KS-sak 45/19) 

023000.651000.340.15006 debet kr 11 700 000 (Ringerike vannverk – se 

kommentar på side 8 i rapporten) 

023000.651000.350.15013 debet kr 42 000 000 (Monserud renseanlegg – se 

kommentar på side 8 i rapporten) 

 

Reduserte budsjettrammer: 

023000.657000.332.14013 kredit kr 82 633 (Forsterking Hen – Skårflogan – se 

kommentar på side 8 i rapporten) 

020061.656000.121.17005 kredit kr 2 000 000 (FDV-system – se kommentar på 

side 9 i rapporten) 

020000.656000.221.17009 kredit kr 1 000 000 (Dampovner barnehager- se 

kommentar på side 9 i rapporten) 

Finansiering av  

091000.690000.870.0001 kredit kr 59 987 892 (økt bruk av lån) 

072910.690001.841.0001 kredit kr 1 300 000 (økt mva. kompensasjon 

investeringer) 
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c) Det foreslås følgende endringer i kostnadsrammene: 

Hov vest omsorgsboliger: Økning med 2,5 millioner kroner til 31 millioner kroner – 

vedtatt i KS-sak 18/19 i mars 2019 

Hov øst omsorgsboliger: Økning med 23,3 millioner kroner til 133,7 millioner 

kroner – vedtatt i KS-sak 5/19 i januar 2019 

Ny legevakt: Økning med 7 millioner kroner til 106 millioner kroner – vedtatt i KS-

sak 157/18 i november 2018 

Ringerike vannverk: Økning med 11,7 millioner kroner til 112,4 millioner kroner 

Overføringsledninger Åsa – Monserud: Økning med 9,5 millioner kroner til 77,5 

millioner kroner – vedtatt i KS-sak 41/19 i april 2019 

 

Monserud renseanlegg: Økning med 42 millioner kroner til 360 millioner kroner – 

se kommentar på side 8 i rapporten 

 

e) Programvare til almen taksering - Eiendomsskatt 

Det foreslås å bevilge 1,541 mill. kr i 2019 til nytt verktøy for eiendomsskatt. 

Investeringen finansieres ved bruk av lånemidler – vedtatt i KS-sak 140/17 i 

desember 2017 
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79/19   

Finansrapport 1. tertial 2019  

 

Vedtak: 

 

 Finansrapport 1. tertial 2019 tas til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Finansrapport 1. tertial 2019 tas til orientering. 
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80/19   

Søknad om økonomisk garanti - haugsbygd Arena  

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes. 

Ringerike kommune har mottatt flere prosjekter fra organisasjoner med anmodning om 

lånegaranti fra kommunen. Dette utløser behov for nærmere prinsipiell avklaring om 

anvendelse av lånegarantier og om kommunens handlingsrom til å påta seg slik forpliktelse/ 

risiko. 

 

Prosjektene har blitt avslått med henvisning til kommunens samlede økonomiske/finansielle 

stilling, som er utfordrende, preget av omfattende låneopptak og driftsmessige utfordringer. 

Konkret omfatter dette kommunens handlingsrom til å ta på seg økonomiske forpliktelser ut 

over det som ligger i kommunens egne planer og egne prosjekter. 

 

Ringerike arbeiderparti ber ut fra det nevnte Rådmannen å utrede relevante forhold som 

knytter seg til praktisering av lånegarantier samt fremkomme med konkret forslag til regler 

som ivaretar likebehandlingsprinsippet. 

 

Videre anmodes rådmannen om å gå gjennom alle mottatte prosjekter med sikte på konkret 

helhetlig vurdering. Herunder å fremkomme med en prioritert oversikt over hva gjelder 

prosjekter i forhold til garantiordning med utgangspunkt i helhetlige betraktninger og 

kommunens handlingsrom. 

 

 

 

Behandling: 

 

Kirsten Orebråten (Ap) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes. 

Ringerike kommune har mottatt flere prosjekter fra organisasjoner med anmodning om 

lånegaranti fra kommunen. Dette utløser behov for nærmere prinsipiell avklaring om 

anvendelse av lånegarantier og om kommunens handlingsrom til å påta seg slik forpliktelse/ 

risiko. 

 

Prosjektene har blitt avslått med henvisning til kommunens samlede økonomiske/finansielle 

stilling, som er utfordrende, preget av omfattende låneopptak og driftsmessige utfordringer. 

Konkret omfatter dette kommunens handlingsrom til å ta på seg økonomiske forpliktelser ut 

over det som ligger i kommunens egne planer og egne prosjekter. 

 

Ringerike arbeiderparti ber ut fra det nevnte Rådmannen å utrede relevante forhold som 

knytter seg til praktisering av lånegarantier samt fremkomme med konkret forslag til regler 

som ivaretar likebehandlingsprinsippet. 

 

Videre anmodes rådmannen om å gå gjennom alle mottatte prosjekter med sikte på konkret 

helhetlig vurdering. Herunder å fremkomme med en prioritert oversikt over hva gjelder 

prosjekter i forhold til garantiordning med utgangspunkt i helhetlige betraktninger og 

kommunens handlingsrom.» 
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming:  

K. Orebråtens (Ap) utsettelsesforslag ble vedtatt med 22 stemmer. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune gir ikke garanti for låneopptak til bygging av Haugsbygd Arena og 

inngår ikke leieavtale for bruk av anlegget til undervisning. 

Prosjektet vil bli vurdert på et senere tidspunkt. 
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81/19   

Søknad om økonomisk støtte - Ringeriksbadet IKS  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune gir Ringeriksbadet IKS 1 million kroner i driftsstøtte i 2019.  

Kostnaden innarbeides i 2. tertial 2019.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune gir Ringeriksbadet IKS 1 million kroner i driftsstøtte i 2019.  

Kostnaden innarbeides i 2. tertial 2019.  
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82/19   

Oppgradering og sprinkling Riddergården  - prosjekt EF 105  

 

Vedtak: 

 

1. Oppgraderingsplanen for Riddergården tas til orientering. 

2. Tiltak som er planlagt i Fase1, gjennomføres i 2019. 

3. Ekstra kostnadene på inntil kr 1 550 000 innarbeides i investeringsbudsjettet i 2. tertial.   

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Oppgraderingsplanen for Riddergården tas til orientering. 

2. Tiltak som er planlagt i Fase1, gjennomføres i 2019. 

3. Ekstra kostnadene på inntil kr 1 550 000 innarbeides i investeringsbudsjettet i 2. tertial.   
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83/19   

Godtgjøringsreglementet for valgperiode 2019-2023  

 

Vedtak: 

 

Gruppelederne gjennomgår godtgjøringsreglementet for folkevalgte i Ringerike kommune før 

endelig vedtak. Godtgjøringsreglementet for valgperiode 2019-2023 legges frem i 

Kommunestyrets møte 5.september 2019. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

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

«Gruppelederne gjennomgår godtgjøringsreglementet for folkevalgte i Ringerike kommune før 

endelig vedtak. Godtgjøringsreglementet for valgperiode 2019-2023 legges frem i 

Kommunestyrets møte 5.september 2019.» 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Godtgjøringsreglementet for folkevalgte i Ringerike kommune, vedtatt av kommunestyret 25. 

juni 2015 i sak 83/15 med rettelse av kommunestyret 11. oktober 2018 i sak 100/18, gjelder 

inntil videre. 
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84/19   

Nes barneskole, oppgradering skolebygg  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune bygger om nåværende skolebygg på Nes til et oppvekstsenter som 

inneholder skole og barnehage. Eksisterende barnehagebygg selges.  

2. Rammen for utbyggingen i kommunens økonomiplan for 2020-2023 økes til 31 

millioner kroner. 

3. Oppvekstsenteret står ferdig til skolestart sommeren 2021. 

4. Bygdehuset benyttes til undervisning i kroppsøving og deler av kunst- og 

håndverksfaget, og folkebiblioteket blir værende i skolebygget. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune bygger om nåværende skolebygg på Nes til et oppvekstsenter som 

inneholder skole og barnehage. Eksisterende barnehagebygg selges.  

2. Rammen for utbyggingen i kommunens økonomiplan for 2020-2023 økes til 31 

millioner kroner. 

3. Oppvekstsenteret står ferdig til skolestart sommeren 2021. 

4. Bygdehuset benyttes til undervisning i kroppsøving og deler av kunst- og 

håndverksfaget, og folkebiblioteket blir værende i skolebygget. 
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85/19   

Parkeringsavgift ved idrettsarrangementer i Hønefoss Idrettspark  

 

Vedtak: 

 

Det åpnes ikke opp for å ta betalt for parkering ved arrangementer for barn og unge i 

Ringerike kommune. 

 

 

 

Behandling: 

 

Hilde Vollmerhaus (Ap) fremmet følgende forslag: 

«Det åpnes ikke opp for å ta betalt for parkering ved arrangementer for barn og unge i 

Ringerike kommune.» 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

H. Vollmerhaus (Ap) forslag ble vedtatt mot 4 stemmer. 

 

 

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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86/19   

Kommunal garanti - Hønefoss Tennisklubb  

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes og ses i sammenheng med Rådmannens budsjettbehandling jfr. Sak 80/19. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Kirsten Orebråten (Ap) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

 

Saken utsettes og ses i sammenheng med Rådmannens budsjettbehandling jfr. Sak 80/19.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

K. Orebåtens (Ap) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til 12,43 millioner 

kroner som Hønefoss Tennisklubb tar opp til bygging av tennishall. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 11,3 millioner kroner med tillegg av 

10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger. 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år 

med tillegg av inntil 2 år. 
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87/19   

Kartlegging og kostnadsoverslag rehabelitering  Hønefoss skole  

 

Vedtak: 

 

Kartlegging og kostnadsoverslag, rehabilitering Hønefoss skole tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kartlegging og kostnadsoverslag, rehabilitering Hønefoss skole tas til orientering. 
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88/19   

Utleiereglement og satser for utleie - kommunale haller, gymsaler og skolelokaler  

 

Vedtak: 

 

1. Utleiereglementet for kommunale haller, gymsaler og skolelokaler vedtas. 

2. Endring i Betalingsreglement 2019 punkt 9.1. «Leie av lokaler» vedtas.  

3. Betalingsreglement 2019 punkt 4.3. «Hall-leie» utgår.  

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Utleiereglementet for kommunale haller, gymsaler og skolelokaler vedtas. 

2. Endring i Betalingsreglement 2019 punkt 9.1. «Leie av lokaler» vedtas.  

3. Betalingsreglement 2019  punkt 4.3. «Hall-leie» utgår.  
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89/19   

Tilknytning til offentlige vann og avløpsledninger  ledninger - Private stikkledninger  

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes for videre behandling med temamøte for bedre forståelse av saken. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag: 

«Ringerike kommune viderefører dagens praksis med å tilby stikkledningsavtaler til berørte 

grunneiere, herunder videreføres makskostnad for pålegg om påkobling til 2G (Folketrygdens 

grunnbeløp X 2). 2G. inkluderer også påkoblingsavgift (for 2019 kr 22500,-)  

Rådmannen legger frem sak på hvordan avtaler kan formuleres og arbeidet legges opp for å 

redusere merarbeid, risiko mv. for de berørte grunneiere og kommunen.» 

 

 Dag Erik Henaug (H) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes for videre behandling med temamøte for bedre forståelse av saken.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

D. Henaugs (H) utsettelsesforslag ble vedtatt mot 8 stemmer. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Maks kostnad for boligeiendommer som blir pålagt, eller som ønsker å knytte seg til 

offentlig vann- og avløpsnett begrenses til 3G (folketrygdens grunnbeløp x 3) pr. bolig.  

2. Ringerike kommune legger kun frem offentlige hovedledninger for vann og avløp og 

tilrettelegger for tilknytning av stikkledninger i kum. 
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90/19   

Salg av gnr. 86, bnr. 251 teig nr 3 til Hov borettslag  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune selger gnr. 86, bnr. 251 teig nr 3 (regulert garasjeanlegg for 

boligbebyggelse BG1) til Hov borettslag pålydende kr 250 pr kvm.  

 

Ringerike kommune overdrar vederlagsfritt lekeplassen mot at Hov borettslag opparbeider, 

drifter og vedlikeholder lekeplassen.  

 

Alle kostnader med etablering av avtalen dekkes av kjøper. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune selger gnr. 86, bnr. 251 teig nr 3 (regulert garasjeanlegg for 

boligbebyggelse BG1) til Hov borettslag pålydende kr 250 pr kvm.  

 

Ringerike kommune overdrar vederlagsfritt lekeplassen mot at Hov borettslag opparbeider, 

drifter og vedlikeholder lekeplassen.  

 

Alle kostnader med etablering av avtalen dekkes av kjøper. 
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91/19   

Vedrørende: Husleie fra Ringerike Boligstiftelse, - oppfølging av kommunestyresak 

143/18  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret forholder seg til fremforhandlet avtale mellom Ringerike kommune og 

Ringerike boligstiftelse. Budsjett 2019 justeres i henhold til denne avtale i forbindelse med 

2.tertial. 

 

 

 

Behandling: 

 

Elsa Lill P. Strande (H), Ole Johan Andersen (Frp) og Erna Skaugrud (Ap) erklærte seg 

inhabile i behandling av sak 91/19 da de er styremedlemmer. 

Et enstemmig Kommunestyre bifalt dette. 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag: 

«Kommunestyret forholder seg til fremforhandlet avtale mellom Ringerike kommune og 

Ringerike boligstiftelse. Budsjett 2019 justeres i henhold til denne avtale i forbindelse med 

2.tertial.» 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag Alternativ 1 oppnådde 9 stemmer og falt. 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens Alternativ 2 og R. Johannsens (H) forslag, ble 

Johansens (H) forslag vedtatt mot 9 stemmer. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Alternativ 1. 

Kommunestyret opprettholder forventningen om at Ringerike Boligstiftelse tilpasser sitt 

husleiekrav til den rammen kommunestyret har vedtatt. 

 

Alternativ 2. 

Differansen mellom Ringerike Boligstiftelses tilbud og kommunestyrets forventninger nedfelt i 

vedtak, tilleggsbevilges i forbindelse med 2. tertial. 
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92/19   

10002 Hov Ungdomsskole - BP1  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar bygging, når kommunens økonomiske situasjon og 

handlingsevne gir rom for dette, av ny Hov ungdomsskole i henhold til rom- og 

funksjonsprogram med nødvendig kapasitet. 

2. Skolen skal også inneholde en avdeling for elever med spesielle behov.  

3. Uteområde planlegges og bygges slik at det stimulerer til fysisk aktivitet. En fotballbane 

(7-erbane) innarbeides i uteområdet. 

4. Eksisterende bygningsmasse rives og saneres.  

5. Det utredes hva det vil koste å ruste opp Ringerikshallen, hvilket tilbud det vil gi 

sammenliknet med en ny flerbrukshall, før det bestemmes om det skal bygges ny 

flerbrukshall knyttet sammen med skolen.    

6. Skolen med hall tar sikte på skolestart tidligst 2022. 

7. Prosjektet fullfinansieres av kommunen. Hallen vil kunne gi spillemidler fra 

departementet. 

8. Kostnadsrammen, kalkulert til 346 MNOK, indeksreguleres frem til ferdigstillelse og 

innarbeides/videreføres i kommunens handlingsprogram.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Håkon Kvissel Ohren (Ap) fremmet følgende endring i pkt. 5: 

5.» Det utredes hva det vil koste å ruste opp Ringerikshallen, hvilket tilbud det vil gi 

sammenliknet med en ny flerbrukshall, før det bestemmes om det skal bygges ny flerbrukshall 

knyttet sammen med skolen». 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) fremmet følgende forslag: 

«Saken m/utredninger tas til orientering.» 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Eriksens (Ap) forslag oppnådde 1 stemme og falt. 

Punktvis avstemming: 

Pkt. 1-4 ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 5 ble Ohrens (Ap) forslag til endring vedtatt mot 2 stemmer. 

Pkt. 7-8 ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Ringerike kommune vedtar bygging av ny Hov ungdomsskole i henhold til rom- og 

funksjonsprogram med kapasitet til ca. 360 elever. 

2. Skolen skal også inneholde en avdeling for elever med spesielle behov.  
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3. Uteområde planlegges og bygges slik at det stimulerer til fysisk aktivitet. En fotballbane 

(7-erbane) innarbeides i uteområdet. 

4. Eksisterende bygningsmasse rives og saneres.  

5. Det bygges gymsal/flerbrukshall knyttet sammen med skolen.  

6. Skolen med hall står ferdig til skolestart høsten 2022.  

7. Prosjektet fullfinansieres av kommunen. Hallen vil kunne gi spillemidler fra 

departementet. 

8. Kostnadsrammen, kalkulert til 346 MNOK, indeksreguleres frem til ferdigstillelse og 

innarbeides/videreføres i kommunens handlingsprogram.  
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93/19   

Interkommunalt velferdsteknologiprosjekt i Hole, Jevnaker og Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

Det gis ros og anerkjennelse til det interkommunale velferdsteknologiprosjektet, både i forhold 

til de opnådde resultater og måten det er organisert på. Forventningene videre er høye, og det 

forutsettes at man politisk holdes orientert i forhold til videre framdrift og oppnådde resultater. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Det gis ros og anerkjennelse til det interkommunale velferdsteknologiprosjektet, både i forhold 

til de opnådde resultater og måten det er organisert på. Forventningene videre er høye, og det 

forutsettes at man politisk holdes orientert i forhold til videre framdrift og oppnådde resultater. 
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94/19   

Individuell tilrettelegging av krisesentertilbudet - Tilleggsproblematikk innen rus og 

psykiatri  

 

Vedtak: 

 

Det er viktig at det interkommunale krisesentertilbudet ved Ringerike krise- og 

kompetansesenter for vold i nære relasjoner, tilfredsstiller de krav som krisesenterlovgivningen 

setter til individuell tilpasning av tjenestetilbudet.  

1. Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner etablerer et leieforhold 

til en leilighet innen Enhet for psykiatri og rus, slik at et adekvat krisesentertilbud kan 

tilbys alle med behov, så sant vedkommende er i en slik tilstand at faglig forsvarlig 

håndtering må skje i 1.-linjetjenesten. 

2. Nødvendige ombygningskostnader beregnet til kr. 774 000,- belastes oppsparte 

fondsmidler avsatt til videreutvikling av tjenestetilbudet. Driftsmessige merkostnader en 

slik nødvendig utvidelse av tilbudet genererer, søkes innarbeidet i budsjett 2020, 

Handlingsplan 2020-2023. For Ringerike kommunes del innebærer dette kr. 316 500,-

/år. 

3. Dog å etablere et godt erfaringsgrunnlag når det gjelder behov og kostnader driftes et 

slikt konsept som en prøveperiode i to år. Ordningen evalueres etter en prøveperiode 

på to år før endelig innpasning i senterets budsjett. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det er viktig at det interkommunale krisesentertilbudet ved Ringerike krise- og 

kompetansesenter for vold i nære relasjoner, tilfredsstiller de krav som krisesenterlovgivningen 

setter til individuell tilpasning av tjenestetilbudet.  

1. Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner etablerer et leieforhold 

til en leilighet innen Enhet for psykiatri og rus, slik at et adekvat krisesentertilbud kan 

tilbys alle med behov, så sant vedkommende er i en slik tilstand at faglig forsvarlig 

håndtering må skje i 1.-linjetjenesten. 

2. Nødvendige ombygningskostnader beregnet til kr. 774 000,- belastes oppsparte 

fondsmidler avsatt til videreutvikling av tjenestetilbudet. Driftsmessige merkostnader en 

slik nødvendig utvidelse av tilbudet genererer, søkes innarbeidet i budsjett 2020, 
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Handlingsplan 2020-2023. For Ringerike kommunes del innebærer dette kr. 316 500,-

/år. 

3. Dog å etablere et godt erfaringsgrunnlag når det gjelder behov og kostnader driftes et 

slikt konsept som en prøveperiode i to år. Ordningen evalueres etter en prøveperiode 

på to år før endelig innpasning i senterets budsjett. 
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95/19   

Framtidig driftform for "Aurora" Felles organisering og drift av "Aurora" og "Menova 

as" 

 

Vedtak: 

 

1. Rådmannen gis i oppgave å foreta nærmere vurdering/konkretisering muligheter for 

samlokalisering av AURORA og MENOVA til utbygd fellesanlegg på Kihlemoen. 

 

Det forutsettes gjennomført i en prosess mellom MENOVA og Ringerike kommune basert på 

formål/fellesmål om samordning av arbeidet med utvikling ab arbeidsmarkedsbedriften og for 

bedre realisering av grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming. (Jfr. NOU 

2016/2017 – På lik linje som utgangspunkt). 

 

Nevnte prosess forutsettes gjennomført i et løsningsorientert samarbeid basert på tillit og 

respekt hvor hoved fokus skal være ivaretakelse av ulike grupper og enkelt personers behov på 

best mulige måte. AURORA OG MENOVA besitter unik kompetanse, erfaring og innsikt. Det 

legges til grunn at felleslokalisering vil føre til positive synergier for den enkelt, for bedrift, for 

kommune og for de ansatte. 

 

Vurdering og forslag til hvordan samordningen skal organiseres, økonomiske forhold utredes 

nærmere og konkrete forslag til organisering fremlegges vor vedtak i Kommunestyret. 

Det legges avgjørende vekt på at prosessen gjennomføres i konkret samarbeid mellom berørte 

parter, NAV og de ansattes organisasjoner. Videre legges det vekt på at organiseringen av 

nevnte samordning skjer ved at de ansattes interesser blir ivaretatt uten tap av rettigheter. Det 

gjelder og rettigheter til avtale Festet Pensjon. Det forutsetter at arbeidsrettslige forhold blir 

avklart i samsvar med gjeldende lovverk og avtaleverk mellom partene. 

 

Utgangspunktet er at brukere med utsikter/muligheter for VTA/VTO plass får mulighet til å 

inngå i MENOVA – opplegg som arbeidsmarkedsbedrift, mens brukere som trenger 

aktivitetstilbud får dette av Ringerike kommune. Målet om samlokalisering endrer ikke på 

dette. 

 

Det legges til grunn at de kommunale eierne sammen med NAV, MENOVA samarbeidet om å 

skape et kraft – og kompetansesenter på Kihlemoen hvor enkelt individets muligheter og 

rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger. 

 

2. Ringerike kommune skal være en pådriver i forhold til staten for å øke antall VTA -plasser 

(varig tilrettelagte arbeidsplass) i arbeidsmarkedsbedrift, samt styrke overføringene til VTA-

plasser i ordinære virksomheter (VTAO – i ordinær bedrift).  

 

3. Ringerike kommune skal posisjonere egne kommunale virksomheter for å søke tilskudd i 

forhold til VTAO-plasser, ved å tilby aktuelle arbeids- /praksisplasser innenfor egen 

virksomhet. Ringerike kommune vil i så henseende søke å prioritere psykisk 

utviklingshemmede og mennesker med psykiske lidelser, - noe som selvsagt ikke skal 

ekskludere andre brukergrupper.  
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Behandling: 

 

Kirsten Orebråten (Ap) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 1: 

«Rådmannen gis i oppgave å foreta nærmere vurdering/konkretisering muligheter for 

samlokalisering av AURORA og MENOVA til utbygd fellesanlegg på Kihlemoen. 

 

Det forutsettes gjennomført i en prosess mellom MENOVA og Ringerike kommune basert på 

formål/fellesmål om samordning av arbeidet med utvikling ab arbeidsmarkedsbedriften og for 

bedre realisering av grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming. (Jfr. NOU 

2016/2017 – På lik linje som utgangspunkt). 

 

Nevnte prosess forutsettes gjennomført i et løsningsorientert samarbeid basert på tillit og 

respekt hvor hoved fokus skal være ivaretakelse av ulike grupper og enkelt personers behov på 

best mulige måte. AURORA OG MENOVA besitter unik kompetanse, erfaring og innsikt. Det 

legges til grunn at felleslokalisering vil føre til positive synergier for den enkelt, for bedrift, for 

kommune og for de ansatte. 

 

Vurdering og forslag til hvordan samordningen skal organiseres, økonomiske forhold utredes 

nærmere og konkrete forslag til organisering fremlegges vor vedtak i Kommunestyret. 

Det legges avgjørende vekt på at prosessen gjennomføres i konkret samarbeid mellom berørte 

parter, NAV og de ansattes organisasjoner. Videre legges det vekt på at organiseringen av 

nevnte samordning skjer ved at de ansattes interesser blir ivaretatt uten tap av rettigheter. Det 

gjelder og rettigheter til avtale Festet Pensjon. Det forutsetter at arbeidsrettslige forhold blir 

avklart i samsvar med gjeldende lovverk og avtaleverk mellom partene. 

 

Utgangspunktet er at brukere med utsikter/muligheter for VTA/VTO plass får mulighet til å 

inngå i MENOVA – opplegg som arbeidsmarkedsbedrift, mens brukere som trenger 

aktivitetstilbud får dette av Ringerike kommune. Målet om samlokalisering endrer ikke på 

dette. 

 

Det legges til grunn at de kommunale eierne sammen med NAV, MENOVA samarbeidet om å 

skape et kraft – og kompetansesenter på Kihlemoen hvor enkelt individets muligheter og 

rettigheter står i sentrum for gode praktiske løsninger. 

Pkt 2+ 3 som Rådmannens forslag.» 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Orebråtens (Ap) forslag til nytt pkt. 1 ble vedtatt mot 12 stemmer. 

Rådmannens innstilling til pkt. 2 og pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. For å bedre det samlede tilbudet til voksne psykisk utviklingshemmede samles 

virksomhetene i «Menova AS», under en ledelse. Det gjennomføres en 

virksomhetsoverdragelse av ansatte som i dag arbeider ved Aurora. Gjennomføring av 

virksomhetsoverdragelse vil skje innen 31.12.2020.  
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Det iverksettes en prosess som sikrer at dagens aktivitetstilbud til de mest funksjonssvake 

brukerne opprettholdes og videreutvikles. Likeens at det inngås avtaler som regulerer eie og 

bruksrett av ny samlet utstyrspark.  

2. Ringerike kommune skal være en pådriver i forhold til staten for å øke antall VTA -plasser 

(varig tilrettelagte arbeidsplass) i arbeidsmarkedsbedrift, samt styrke overføringene til VTA-

plasser i ordinære virksomheter (VTAO – i ordinær bedrift).  

3. Ringerike kommune skal posisjonere egne kommunale virksomheter for å søke tilskudd i 

forhold til VTAO-plasser, ved å tilby aktuelle arbeids- /praksisplasser innenfor egen 

virksomhet. Ringerike kommune vil i så henseende søke å prioritere psykisk 

utviklingshemmede og mennesker med psykiske lidelser, - noe som selvsagt ikke skal 

ekskludere andre brukergrupper.  
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96/19   

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike 2019  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet vil påpeke at det er en forventning til at kommunen leverer resultater i henhold 

til vedtak som er gjort. Ringerikeskolen skal være en skole som utjevner sosiale forskjeller og 

løfter alle.  

  

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning. 

Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med en sak med forslag til tiltak som løfter 

resultatene i henhold til vedtatte målsetninger og hovedutvalget ser det som naturlig at dette 

blir en del av arbeidet med budsjett og handlingsplan høsten 2019. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ringerike kommune tas til etterretning.  
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97/19   

Nytt sak arkivsystem - ACOS  

 

Vedtak: 

 

1. Dagens sak- og arkivsystem (ESA) erstattes av nytt sak- og arkivsystem (Acos). 

2. Kostnader som påløper i 2019 dekkes over driften. 

3. Kostnader som påløper i 2020 innarbeides i budsjett 2020. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Dagens sak- og arkivsystem (ESA) erstattes av nytt sak- og arkivsystem (Acos). 

2. Kostnader som påløper i 2019 dekkes over driften. 

3. Kostnader som påløper i 2020 innarbeides i budsjett 2020. 
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98/19   

0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - Klagebehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Bjarne og Lisa Olsen Høyås, 

datert 28.01.19 til følge. 

 

2. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Hans Anton Støen, datert 

27.01.19. til følge. 

 

3. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Jørgen Bergsund og Marthe 

Kihle, datert 28.01.19 til følge. 

 

4. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Svelviksand AS, datert 

22.01.19 til følge. 

 

5. 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 Oslo og Viken med følgende uttalelse: 

 

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

saksframlegg.» 

 

6. Klagene gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningslovens § 42) 

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Bjarne og Lisa Olsen Høyås, 

datert 28.01.19 til følge. 

 

2. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Hans Anton Støen, datert 

27.01.19. til følge. 
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3. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Jørgen Bergsund og Marthe 

Kihle, datert 28.01.19 til følge. 

 

4. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Svelviksand AS, datert 

22.01.19 til følge. 

 

5. 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 Oslo og Viken med følgende uttalelse: 

 

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

saksframlegg.» 

 

6. Klagene gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningslovens § 42) 
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99/19   

428 Detaljregulering Nedre Klekkenhagen - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_428 Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen vedtas. 

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

plandokumentene. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 8 stemmer. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_428 Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen vedtas. 

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

plandokumentene. 
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100/19   

426 Detaljregulering Midtmoen Sokna - 2 gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna vedtas. 

 

2. De deler av gjeldende reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum fra 1963, som overlappes 

av ny plan, oppheves. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna vedtas. 

 

2. De deler av gjeldende reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum fra 1963, som overlappes 

av ny plan, oppheves. 

 

 

 

 



  

Side 65 av 74 

101/19   

430 Detaljregulering for Krokeneveien 23 og 40A - Sluttbehandling  

 

Vedtak: 

 
1. 0605_430 Detaljregulering for Krokenveien 23 og 40A vedtas.  

 

2. De deler av gjeldene reguleringsplaner som overlappes av ny plan oppheves:  

- 0605_65-06 Haldenjordet Trygdeblokka m.m, vedtatt 25.04.1996 

- 0605_198 Kroken- Busterud, vedtatt 25.04.1990 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 
 

1. 0605_430 Detaljregulering for Krokenveien 23 og 40A vedtas.  

 

2. De deler av gjeldene reguleringsplaner som overlappes av ny plan oppheves:  

- 0605_65-06 Haldenjordet Trygdeblokka m.m, vedtatt 25.04.1996 

- 0605_198 Kroken- Busterud, vedtatt 25.04.1990 
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102/19   

0605_445 Detaljregulering for Granumlund - sluttbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_445 Detaljregulering for Granumlund vedtas. 

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

plandokumentene. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_445 Detaljregulering for Granumlund vedtas. 

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

plandokumentene. 
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103/19   

Regional plan for Ringeriksregionen - planprogram  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret støtter høringsforslag til planprogram for Regional plan for 

Ringeriksregionen som ligger ute til høring og offentlig ettersyn 

2. Det forutsettes et tett samarbeid i det videre planarbeidet 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Kommunestyret støtter høringsforslag til planprogram for Regional plan for 

Ringeriksregionen som ligger ute til høring og offentlig ettersyn 

2. Det forutsettes et tett samarbeid i det videre planarbeidet 

 

 

 

 



  

Side 68 av 74 

104/19   

Folkehelseoversikt 2019  

 

Vedtak: 

 

1. Folkehelseoversikt 2019 tas til orientering. 

2. Folkehelseoversikt 2019 skal legges til grunn for planarbeidet de neste fire årene.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Folkehelseoversikt 2019 tas til orientering. 

2. Folkehelseoversikt 2019 skal legges til grunn for planarbeidet de neste fire årene.  
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105/19   

Ringerike kommune som lærebedrift 2019-2022  

 

Vedtak: 

 

Informasjon om Ringerike kommune som lærebedrift tas til orientering. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjon om Ringerike kommune som lærebedrift tas til orientering. 
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106/19   

Avtale om tjenestetilbud i Hønefoss Politistasjonsdistrikt  

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes. 

Rådmannen fremmer sak som belyser endringer ved Hønefosspolitistasjon som en følge av 

politireformen. 

Saken bær belyse politiets tilstedeværelse, politistasjonens åpningstider, åpningstider ved pass- 

og forvaltningskontor og hvordan arrestsituasjonen har påvirket det lokale politiet. 

Kommunestyret vil deretter vurdere hvilke krav vi mener må omtales i en forpliktelse med 

lokalpoliti. 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten Sp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes. 

Rådmannen fremmer sak som belyser endringer ved Hønefosspolitistasjon som en følge av 

politireformen. 

Saken bær belyse politiets tilstedeværelse, politistasjonens åpningstider, åpningstider ved pass- 

og forvaltningskontor og hvordan arrestsituasjonen har påvirket det lokale politiet. 

Kommunestyret vil deretter vurdere hvilke krav vi mener må omtales i en forpliktelse med 

lokalpoliti.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

A. Braatens (Sp) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune godkjenner avtalen om tjenestetilbud i Hønefoss Politidistrikt.  
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107/19   

Orienteringssak om avlastning for barn og unge  

 

Vedtak: 

 

Orienteringssaken om avlastning for barn og unge tas til orientering 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Orienteringssaken om avlastning for barn og unge tas til orientering 
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108/19   

Orienteringssak om spesialpedagogisk tjeneste  

 

Vedtak: 

 

Spesialpedagogisk tjeneste til barn og unge tas til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Spesialpedagogisk tjeneste til barn og unge tas til orientering. 
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109/19   

Forslag til endringer i barnehageloven - høring  

 

Vedtak: 

 

Svar på høringen om forslag til endringer i barnehageloven med forskrift – ny regulering av 

private barnehager, tas til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Svar på høringen om forslag til endringer i barnehageloven med forskrift – ny regulering av 

private barnehager, tas til orientering. 
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110/19   

Høring- ny barnevernslov  

 

Vedtak: 

 

Rådmannens orientering om høring vedrørende ny barnevernslov tas til orientering og forslag 

til høringssvar tiltredes.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HOV) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rådmannens orientering om høring vedrørende ny barnevernslov tas til orientering og forslag 

til høringssvar tiltredes.  
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2814-5  Arkiv: Q62 &29  

 

Sak: 28/19 

 

Saksprotokoll - Grunngitt spørsmål fra Erna Skaugrud (Ap) - Fellesprosjektet 

Ringeriksbanen/E16 - hva med innbyggerne i anleggs  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 

Ordførerens svar på Grunngitt spørsmål fra Erna Skaugrud (Ap)  

Emne: Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 - hva med innbyggerne i anleggsfasen ?  

 

Innledning 

Grunngitt spørsmål er innlevert i tråd med reglement for kommunestyret § 9. Ordfører gir sitt 

svar i kommunestyrets møte 27.06.19 sak 28/19. Svaret er utarbeidet i samarbeid med areal- 

og byplankontoret. 

 

Ordførerens svar 

Først: Kommunen bidrar innenfor de rammer og tydelige ansvarsforhold som gjelder for 

Fellesprosjektet.  Kommunen kan ikke påta seg ansvar som hører inn under prosjektet. 

Grunnerverv hører inn under Fellesprosjektets ansvar, myndighet og gjennomføring.  

 

Dog er det slik at kommunen i dialog, og i møter søker å bidra så langt mulig til at prosessene 

kan bli så gode som mulige og med tilfredsstillende utfall for berørte innbyggere.  Det er nok 

viktig å fastholde at kompliserte prosesser, som dette, bør gjennomføres formelt og riktig.   

 

Det kan innebære at løsninger vil ta tid og at løsningene ikke nødvendigvis vil oppleves som 

gode nok.  Det gjelder også kommunens medvirkning dersom man ser bort fra de faktiske 

ansvarsforhold knyttet til prosjekt gjennomføringen.  Ordfører kunne nok tenkt seg at 

kommunen reelt hadde hatt mer innflytelse i denne prosessen, men slik situasjonen er - gjør 

kommunens utøver sitt beste innenfor de rammer som gjelder.  Under følger noen utdypende 

kommentarer: 

 

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan er det laget en Miljøoppfølgingsplan 

(MOP) for anleggsperioden:  

 

https://www.banenor.no/globalassets/documents/prosjekter/ringeriksbanen-og-

e16/reguleringsplan/2018.02.12-miljooppfolgingsplan-mop-anleggsfase.pdf)  

 

Hensikten med dette dokumentet er å sammenstille og synliggjøre for naboer, berørte og 

myndigheter hvordan FRE16 vil ta miljøhensyn i anleggsperioden for prosjektet. Dette 

utarbeides samtidig med reguleringsplanen, og i dialog med kommunal og regionale 
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myndigheter. Miljøoppfølgingsplanen (MOP) skal bidra til å redusere den usikkerheten som 

berørte opplever i tilknytning til anleggsfasen, og legges til grunn i det videre arbeidet med 

gjennomføring av tiltaket. 

 

Det er Bane Nor ved Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 (FRE16) som har ansvar for 

grunnerverv og prosessene rundt dette. Kommunen har vært aktivt delaktig, som det 

fremkommer av nærmere beskrivelse under. 

  

Som det fremgår er det (FRE16) gjort strategisk grunnerverv på Mælingen i tidlig fase. Det er 

gitt mulighet for innløsning med bakgrunn i at det blir gjort fullskala testprosjekt. En er 

innløst, en er i prosess og flere avventer reguleringsplanvedtak. Resten av grunnerverv-

prosessen vil kunne starte opp til høsten med vedtatt regulering.  

  

Det er holdt en rekke møter med grunneiere på Mælingen som kontaktperson for FRE16 i 

Ringerike kommune har deltatt på. FRE16 har arrangert møter i forbindelse med etableringen 

av testanlegget. Det er tatt initiativ fra grunneiere om møte med kommunens politiske og 

administrative ledelse, som er avholdt. 

 

Ringerikes kontaktperson (administrativ fagperson) for FRE16 har vært tilstede på de møtene 

som har vært avholdt og tilgjengelig for spørsmål/dialog.  Det er avholdt møter med berørte 

etter ønske fra hver enkelt når det er bedt om det. Det er også avholdt dialog telefonisk med 

flere av berørte grunneiere. I forbindelse med prosessen rundt Mælingen er det avholdt møte 

med Ordfører, rådmann og RK sin kontaktperson for FRE16.  Den 07.06.18 var det 

orienteringsmøte hvor FRE16 orienterte om grunnervervprosessen og oppstart av grunnerverv 

i Ringerike kommune.  

 

Ringerikes representant har deltatt på grunneierlagsmøte (styremøte) og møte i Hole 

herredshus med hele grunneierlaget. I innspill fra Ringerike kommune i høringsperioden 

vedtok kommunestyret: Ringerike kommune støtter prosessen med grunnerverv og 

arkeologisk utgraving i 2019, og forventer forberedende arbeider tidlig i 2020. 

 

Det er Bane Nor ved FRE16 som styrer denne prosessen. Dette er en statlig planprosess hvor 

Kommunal og moderniseringsdepartementet er vedtaksmyndighet. Samferdselsdepartementet 

har i oppdragsbrev (se vedlegg) gitt føringer for prosess.  

 

Det er Bane Nor som gjør grunnerverv i avtale med hver enkelt grunneier. Grunneierne står 

fritt til å kontakte kommunen og kan få rådgivning og bistand ut fra hver enkelt sak. 

Kommunen har ikke avsatt tomter eller er eier av boliger som er tiltenkt de som innløses. 

 

Det er ikke avsatt områder til de som mister sine eiendommer. Grunneierne står fritt til å 

velge i markedet eller kontakte kommunen for å få råd/ hjelp under kommunens 

ansvarsområde.  

 

Samarbeidet med Bane Nor og FRE16 er definert i oppdragsbrev - det refereres til blant 

annet: 
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En realisering av prosjektene innebærer svært store statlige investeringer. 

Samferdselsdepartementet forventer at lokale myndigheter bygger opp under disse 

investeringene gjennom aktuelle virkemidler på sine ansvarsområder. Det er derfor viktig at 

transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid legger til rette for at nytten av 

prosjektene blir best mulig.  

 

Derfor har det vært/er tett samarbeid med FRE16, kommunen, nabokommunene og 

Fylkeskommunen gjennom denne prosessen. Innspill til Bane Nor fra Ringerike kommune er 

gitt gjennom politiske innspill fra kommunestyret i aktuelle høringsrunder.  

 

Gjennom prosessen og i endelig vedtak, som ikke er gjort enda, forventes det at 

kommunestyrets innspill i løpet av prosessen vektlegges. 
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Dette er tydelige innspill til Bane Nor men også til KMD. Ringerike kommune har bedt om 

statlig planprosess i vedtak om statlig plan i kommunestyret 20.03.13:  Ringerike kommunene 

vil anmode om at Staten tar ansvar som planmyndighet for de to viktige samferdselstiltakene 

E16 Skaret – Hønefoss og Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss 

  

                                                                                                                                                      

   

Oppsummert: 

  

Før prosessen med innløsing av boliger starter må reguleringsplanen for Fellesprosjektet 

Ringeriksbanen og E16 vedtas.  Prosessen er utsatt noe i tid og man avventer derfor statens 

vurderinger og konklusjoner om reguleringsplan.  

 

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skal vedta planen, og kommunen 

kan ikke gripe inn eller love noe på vegne av dem.   

 

Kommunen har en forventning om at den endelige planen vedtas i løpet av 2019.  

 

Når planen er vedtatt og midler foreligger, vil Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 starte 

opp grunnerverv.  

 

Kommunen vil ta direkte kontakt med alle som må avstå grunn og rettigheter, og informerer 

om hva som skal skje og hvilke retningslinjer som gjelder. Arbeidet med saker om innløsing 

av boligeiendommer starter først, deretter delavståelser fra eiendommer.  
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Ut fra det nevnte er konkrete svar på spørsmålene fra Erna Skaugrud følgnde: 

1) Ringerike kommune har tatt opp belyste utfordringer/problemer og vil videreføre sin 

innsats for at reelt berørte innbyggere blir godt ivaretatt.  

2) Ringerike kommune vil ikke/kan ikke uten videre påta seg ansvar i forbindelse med 

innløsning.  Det er tiltakshaver Bane Nor som vil tilby innløsning og som finansierer 

innløsninger. Det arbeidet kan først starte etter at staten har fattet positivt vedtak om 

reguleringsplan. Innløsning vil gjelde berørte og innenfor de regler som gjelder.  

3) Det er ikke slik at Ringerike kommune ikke har fokus når det gjelder egne berørte 

innbyggere, men det er slik at lovlige fattede vedtak om reguleringsplan må foreligge 

før staten kan iverksette innløsning. 

4) De ansvarlige parter er avhengig av juridisk hjemmel og ikke minst økonomiske 

ressurser til gjennomføring av innløsninger.  Siden prosessen er forsinket har også 

overordnet myndighet trukket tilbake bevilgede midler for 2019, som blant annet 

skulle gå til innløsning. Det bør derfor være slik at alle partier som ønsker bane og vei 

bør påvirke Storting og regjering til å tilbakeføre disse for budsjettåret 2020 og ikke 

minst er det påkrevet at departement og Storting sørger for planvedtak innen utgangen 

av 2019.  

 

 

Vedlegg: 

15/1534-133 brev datert 10.11.17. Beskrivelse av prosess og innspill til FRE16. 

 

Ringerike 26.06.19 

Kjell B Hansen 

ordfører 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 27.06.2019: 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2767-3  Arkiv: F17 &29  

 

Sak: 29/19 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (SOL) - Miljøarbeidertjenesten  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordførerens svar på interpellasjon fra representanten Nanna Kristoffersen (SOL) 

 

EMNE: Miljøarbeidertjenesten i Ringerike kommune 

 

Innledning  

Interpellasjonen er levert i samsvar med kommunestyrets reglement § 9.   Ordfører avgir sitt 

svar i kommunestyrets møte 27. juni 2019, jfr. KS sak 29/19.  Svaret er basert på fremførte 

opplysninger gitt av administrasjonen.  

Ordførerens svar 

Fokus i interpellasjonen er relatert til det oppussingsbehovet i kommunale leieboliger som 

oppstår på grunn av mislighold fordi beboerne ikke får/har fått tilstrekkelig hjelp, støtte eller 

opplæring til å mestre å bo. 

Interpellanten refererer til behandlingen av «Boligsosialhandlingsplan 2014-2022» fra 

30.10.14. Kommunestyret har i ettertid (5.12.107, sak 147/17) behandlet handlingsplanen på 

nytt, og vedtok da at «Boligsosial handlingsplan 2014-2022» erstattes med revidert 

«Handlingsplan for Husbankens by og tettstedsprogram for 2018-2020», i tråd med 

Husbankens nye satsing. Dette er da vedtatt og gjeldende plan. 

Ett kort tilbakeblikk.  PWC (Pricewaterhouse Coopers AS) gjennomførte en foranalyse i 

forhold til boligsosialt utviklingsprogram for Ringerike kommune (12/6-2015). Denne 

konkluderte med at det ikke var funn eller indikasjoner på at kompetansen i Boligsosialt team 

ikke var tilstrekkelig til å oppfylle ambisjonene i Boligsosial handlingsplan. Men, - Ringerike 

kommune hadde ingen dedikert miljøarbeidertjeneste, og kapasiteten var for liten. Analysen 

ga svar på vedtaket fra 2014, og denne ble behandlet både i hovedkomiteen, rådet for 

funksjonshemmede, eldrerådet, formannskap og kommunestyret i sak 132/15 den 26.11.2015. 

Mennesker med liten boevne, rusproblemer og/eller psykiatriske problemstillinger er lite 

attraktive i det private boligmarked, og havner fort i kategorien «vanskeligstilte på 

boligmarkedet» og kvalifiserer derfor for et kommunalt botilbud. Ikke sjelden sliter disse mer 

på boligporteføljen. Det resulterer i vedlikehold/reparasjoner med årsaksforhold som flere 

mener minner om hærverk. Det behøver ikke være leietaker selv som håndterer leiligheten 

slik, men gjester (både ønskede og ubedte) med tilsvarende problemstillinger.  

Boligkontoret opplyser å ha flere tilfeller som kunne vært annerledes, og bedre, dersom et 

miljøarbeiderteam hadde vært tilgjengelig for hjelp, veiledning og rådgivning. Nå er slik at 

det ikke bare er beboere i kommunale leiligheter som sliter med å bo, og ansvaret for adekvat 
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hjelp og veiledning ligger fragmentert i den kommunale organisasjonen. Slik ordfører ser det 

er både skoleverket, sosialtjenesten, boligtjenesten, rusomsorgen, psykiatrien, miljørettet 

helsevern, veiledningstjenesten og hjemmetjenesten potensielle aktører i forhold til dette. 

Slik ordfører ser det er dette et vanskelig område. I utgangspunktet er alle mennesker selv 

ansvarlig for hvordan de vil leve livene sine. Kommunen har ikke anledning til uanmeldte 

besøk for å kontrollere, og den enkelte må selv søke om tjenester, det være seg miljø-

arbeidertjenester, praktisk bistand/opplæring o.l. Skal man lykkes med slikt arbeid må det 

erkjennes at dette tar tid, både i forhold til kontakt, opparbeidelse av tillit og endring av 

adferd. Kompetansen hos medarbeidere må også være høy og må finansieres. 

Dermed koker dette ned til politiske prioriteringer og vedtak.  

Rådmannen oppgir at det arbeides kontinuerlig med forslag til organisatoriske endringer, og 

tiltak til kostnadseffektiv drift for å skaffe rom for forbedringstiltak. Styrking av 

miljøterapeutiske tiltak ovenfor bl.a. denne gruppen er blant de prioriterte tiltak som ligger i 

handlingsplanene og ved revisjoner av disse. 

 

Avslutning 

Konkrete svar på fremsatte spørsmål: 

1) Det er rådmannen med sin organisasjon som må vurdere om måten man jobber på er 

den beste for å fylle begrepet «god økonomi».  Det er Kommunestyret som i 

forbindelse med fastsetting av årsbudsjetter med tilhørende tiltaksplaner som fastsetter 

de økonomiske rammer.  Rådmannen er gitt myndighet til å omfordele innenfor 

rammen og mellom rammer som er gitt i budsjettene. Ordfører kan ikke se å ha 

mottatt noe konkret om dette og legger da til grunn at rådmannens prioriteringer i all 

hovedsak står seg.   

2) Viser til det noterte  

3) Det er siste fattede vedtak som gjelder, jfr. KS sak 132/15 og møte den 26.11.2015. 

4) Slik ordfører er kjent med blir det arbeidet kontinuerlig med forbedring og kostnads-

effektivisering. Miljøterapeutiske tiltak for den aktuelle bruker gruppe er blant 

prioriterte tiltak og ordfører legger til grunn at utredninger med forslag blir fremsatt så 

snart utrednings/vurderingsarbeidet er sluttført.  Siden det pekes på økonomi ser ikke 

ordfører det som utenkelig at rådmannen fremlegger sak i forbindelse med budsjett 

2020.   

 

Dette som ordførers svar. 

 

Ringerike 27.06.19 

Kjell B Hansen 

 
 

Behandling i Kommunestyret 27.06.2019: 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2798-3  Arkiv: M30 &29  

 

Sak: 30/19 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Anders Braaten (Sp) - Avkloakkering i Ringerike 

kommune  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordførerens svar på interpellasjon fremsatt av Anders Braaten (SP)  

Emne: Avkloakkering i Ringerike kommune 

Innledning 

Interpellasjonen er fremsatt i samsvar med reglement for kommunestyret i Ringerike § 9. 

Ordføreren gir sitt svar i kommunestyrets møte 27. juni 2019 sak 30/19. Interpellantens 

spørsmål gjentas ikke, men besvares løpende.  Informasjon innhentet fra administrasjonen. 

Ordførerens svar 

Monserud 

Økonomi (1) 

Prognosen viser pr. nå at prosjektet vil koste kr 360 mill. Dette er over opprinnelig 

kostnadsramme som ble fastsatt til kr 350 mill. inkl. usikkerhetsavsetning. Kostnadsøkningen 

skyldes prisjustering og valutaregulering, endringer og tillegg, økte rigg- og driftskostnader 

og økte byggeleder- og prosjekteringskostnader. Kostnadsrammen er foreslått økt til kr 360 

mill. jfr. KS sak 78/19 Økonomirapport 1. tertial 2019. 

Fremdrift (2) 

Prosjektet nærmer seg nå slutten av gjennomføringsfasen. Det er forventet at anlegget vil 

være klart for testing med rent vann i august 2019, og at testing og igangkjøring med 

avløpsvann kan starte i begynnelsen av september 2019. 

I henhold til opprinnelig plan skulle igangkjøring med avløpsvann starte i begynnelsen av mai 

2019, og overtagelse av anlegget skulle skje 1. september 2019. Det vil si at prosjektet pr. nå 

er ca. fire måneder forsinket i forhold til opprinnelig plan. Det er forventet at anlegget skal 

være i full drift innen utgangen av 2019.  

Den nye utslippstillatelsen gitt av Fylkesmannen gjelder f.o.m 1. mars 2020. 

Utslippstillatelsen gjelder både nytt og eksisterende anlegg, og betinger biologisk rensing av 

avløpet. Det nye renseanlegget vil være operativt i god tid før denne fristen. 

Åsa 

I følge kommunen er hovedformålet med prosjektet å sanere 14 Kloakk uten rør (KUR) -

anlegg i Åsa.  

Spørsmål: 

1. Har ledningen kapasitet til å dekke alle husstander i det aktuelle nedslagsfeltet? 

2. Hvis nei, hvorfor ikke? 

3. Hvilken informasjon og tilbud er gitt til de husstander som har vært aktuelle å koble 

på ledningen? 

4. Hva er kostnadsrammen for prosjektet, og holdes denne? 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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(1) Ja det har den. Ferdig utbygd med alle tre faser vil systemet tåle en belastning på 4-

5000 personer. 

(2) Se svar i punkt 1 

(3) Se svar i punkt 1 

(4) Se svar i punkt 1 

(5) Prosjektet har fått som mandat å overføre avløp fra de 14 KUR anleggene til 

Monserud. Det er ikke økonomi i prosjektet til å gi andre enn de som allerede er 

tilkoblet KUR anleggene tilkobling til nye ledninger. Dersom det likevel er husstander 

som ligger i naturlig nærhet av ledningen vil de få pålegg om å koble seg til og det er 

tilrettelagt med kummer for at nærliggende husstander skal koble seg til.  

Det vil være fullt mulig for andre som ligger i nærheten av ledningene å koble seg til 

senere eller om det bygges nye felt i Åsa. 

(6) I kommunestyre sak 14/1312-151 ble kostnadsrammen endret til 77,5 mill. og dette 

skal holde i henhold til de planene som foreligger pr i dag.  

Nes i Ådal 

Det foreligger også tilsvarende planer for Nes i Ådal hvor det ifølge kommunens 

nettsider har vært avholdt 3 informasjonsmøter. 

(7) For Nes i Ådal vil den ikke være det. Det vises til sak 2017/3556 Nes i Ådal etappe 2 

avklaring mht. saneringsform som ble behandlet i kommunestyret 06.06.2019. På Nes 

har det vært stor motstand mot tilknytning til kommunale hovedledninger og «vanlig» 

fremgangsmåte med stikkledningsavtaler kom man ikke i mål med. I stedet tilbød 

kommune en løsning hvor alle ble med til en fast pris for sine stikkledninger. Dette 

oppnådde man heller ikke tilslutning til og endelig løsning ble at kommunen legger 

kommunale hovedledninger og legger til rette for tilknytninger og den enkelte huseier 

må selv sørge for sine stikkledninger. Det vises her til sak i kommunestyret, jfr. KS 

sak 72/19. 

(8) Se svar 7 

Konsekvenser for kommunale gebyrer (9), (10) og (11) 

Disse investeringene skal dekkes inn gjennom selvkost, dvs. at det er kommunens 

innbyggere som skal betale dette gjennom kommunale avgifter. Summen av 

investeringer for vann og avløp vil slå ut omtrent som notert i tabell forutsatt at man 

følger investeringsprogrammet. I tabellen er det vist en utvikling frem til 2038 for 

vann og avløp, men så langt ut vil tallene hefte med stor usikkerhet da dette avhenger 

av investeringene som eventuelt kommer.  

For avløp ser man at gebyret vil stige fra kr 41 kr/m3 og stige jevnt opp mot kr 61 

kr/m3 i 2029 som er 10 år frem. Se tabell og grafer til slutt i dokumentet: 
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I hvert enkelt prosjekt tilstrebes det å velge materialer og utstyr som er økonomisk 

driftssikkert med en kvalitet som er godt nok.  I ledningsanlegg så gjøres det alltid en 

kost / nytte vurderinger som f.eks. avgjør hvor langt kommunen går med 

hovedledninger og om et området skal saneres i kommunal regi eller privat regi. 

 

Dette som ordførerens svar. 

Ringerike kommune 27.06.19 

Kjell B. Hansen 
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Tabeller og grafer for gebyrutvikling vann og avløp. Vedlegg til spørsmål 9 og 10 
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Hønefoss 24.06.19 

Utbygging 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 27.06.2019: 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2797-4  Arkiv: K03 &29  

 

Sak: 31/19 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe (MDG) - Ringerike vil erklære 

klima- og naturkrise ?  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
ORDFØRERENS SVAR på interpellasjon fra   

Knut Arild Melbøe (MDG) KS sak 31/19 og Axel Sjøberg (SV) KS sak 33/19 

 

Emne Vil Ringerike erklære klima- og naturmangfoldskrise?  

 

Innledning / bakgrunn 

Interpellasjonene besvares i kommunestyrets møte 27.06.19. 

Kommunestyrerepresentantene Knut Arild Melbøe (MDG) og Axel Sjøberg (SV) har begge 

sendt inn interpellasjoner hvor de oppfordrer til at kommunestyret i Ringerike bør erklære at 

vi står overfor en global klima- og naturmangfoldkrise. Disse interpellasjonene besvares med 

dette samlet.  Svaret er utarbeidet i samråd med kommunens miljø- og klimasjef. 

 

Ordførerens svar 

Som både kommunestyrerepresentant Melbøe og Sjøberg påpeker, står vi overfor kritiske 

utfordringer både når det gjelder å forhindre farlige, menneskeskapte endringer av klimaet på 

jorda vår og å bremse tapet av naturmangfold. FNs klimapanel (IPCC) er tydelige på hvor 

dramatiske konsekvensene en temperaturendring på mer enn 1,5 grader Celsius kan gi. FNs 

klimapanel har også vist at globale utslipp må være «netto null» innen 2050 dersom vi skal 

klare Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. I Norge er det i 

klimaloven fastsatt et nasjonalt mål om at utslipp av klimagasser skal reduseres med minst 40 

prosent innen 2030 og at Norge skal være et lavutslippssamfunn innen 2050. Vi i Ringerike 

må ta ansvar for vår andel av dette.  

 

Men det er ikke bare klimaet vårt som er under press. Det internasjonale Naturpanelet 

(IPBES) kom i mai i år med en rapport som slår fast at menneskelig aktivitet har medført 

omfattende endringer i 75 prosent av miljøet på land og at tapet av naturmangfold akselerer.  

Det er ikke vanskelig å være enig i at verden er inne i en alvorlig klima- og 

naturmangfoldskrise og at det er kritisk viktig å handle! Som jeg vil komme tilbake til, har 

det sittende kommunestyret det siste året tatt flere grep som jeg har tro på at vil systematisere 

og akselerere kommunens klima- og miljøarbeid fremover. Men når det gjelder spørsmålet 

om å erklære klima- og naturmangfoldkrise, mener jeg at det i såfall bør gjøres av det 

kommende kommunestyret. Vi nærmer oss valg, og det er det nye kommunestyret etter valget 

som skal gjøre prioriteringer for kommende fireårsperiode. Det er de som eventuelt, som del 
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av sin «programerklæring», bør velge å gi en erklæring om klima- og miljøarbeidets prioritet i 

sin periode.  

 

For å bremse både klimaendringene og tap av naturmangfold er det avgjørende at både 

internasjonale, nasjonale og lokale virkemidler tas i bruk. Vi i kommunene har viktige 

virkemidler både som planmyndighet, tjenesteyter, innkjøper, myndighetsutøver, 

eiendomsutvikler og holdningsskaper. I gjeldene kommuneplan har vi et mål om at Ringerike 

skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybar energi og reduksjon av 

utslipp. Vi har har hatt en klima- og energiplan siden 2010, men det siste året er det tatt 

ytterligere grep for å systematisere arbeidet vårt med mål og tiltak innen klima- og miljø. Før 

jul vedtok kommunestyret at Ringerike kommune skal legge FNs bærekraftmål til grunn for 

sin virksomhet.  

I år har både formannskapet og kommunestyret vedtatt at mål og tiltak innen reduksjon av 

klimagassutslipp og miljøvennlig energiomlegging skal integreres i kommuneplanens 

samfunnsdel når den revideres. Dette er grep som både vil sikre systematisk innsats og godt 

grunnlag for prioritering av tiltak og rapportering på resultater innen disse områdene. 

 

Gjennomføring av konkrete tiltak er også løpende i prosess for å styrke Ringerike kommunes 

innsats innen klimatiltak. Over halvparten av de direkte klimagassutslippene i Ringerike 

kommer fra veitrafikk, derfor er tiltak rettet mot transport høyt prioritert. Vedtatt 

byutviklingsstrategi og forslag til sentrumsplan inneholder viktige miljøgrep, inkludert for å 

redusere transportbehov og å få flere til å velge kollektivt, sykkel eller beina i stedet for bilen.  

 

Flere sykkeltiltak er under planlegging og statlig støtte er sikret til flere av disse, herunder 

sykkelparkering, tilrettelegging langs utvalgte traseer i sentrum og opprettelse av et 

elsykkelbibliotek. Rundt 30 kommunale tjenestebiler vil de kommende par år erstattes av 

elbiler og byutviklingsstragegien fastslår at det generelt skal tilrettelegges bedre for 

lademuligheter og annen infrastruktur for utslippsfrie kjøretøy. Videre kan det nevnes at 

kommunen nylig fikk støtte fra Klimasats til klimautredninger- og tiltak knyttet til både nye 

Hov ungdomskole og Hov omsorgsboliger. Samarbeid med næringsaktører for å utrede mulig 

grønn næringsutvikling basert på overskuddsvarme fra datasenter eller annen kraftintensiv 

industri er etablert. Vara-ordfører har på vegne av kommunen undertegnet en 

ordførererklæring om samarbeid innen klima og miljø med over 50 andre kommuner i 

Osloregionen. Dette er eksempler på tiltak i prosess. Mye er på gang og ordfører slutter seg 

gjerne til interpellantenes forslag om å be rådmannen om å innen utgangen av 2019 redegjøre 

nærmere for nytt kommunestyre om det pågående arbeidet innen klima og miljø.  

 

Kommunestyrerepresentant Sjøberg spør for øvrig om ordfører vil be kommunestyret om å gi 

sin fulle støtte til de klimastreikende ungdommene. Den viktigste støtten vi politikere kan gi 

disse ungdommene er de konkrete tiltak og resultater vi oppnår innen reduksjon av 

klimagassutslipp. For å oppnå dette vil vedtak og prioriteringer i de kommende budsjetter, 

handlingsprogrammer og kommuneplan bli viktige. For øvrig kan det opplyses at skolene i 

Ringerike sin praksis ved klimastreiken var at det ble innvilget permisjon etter søknad for 

elever som ønsket å delta i markeringene. 

 

Dette som ordførerens svar. 
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Ringerike 26.06.19 

 

Kjell B Hansen 

 

 

 

 

 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 27.06.2019: 

 

Håkon Kvissel Ohren (Ap) fremmet følgende forslag: 

«1.Ringerike kommune er enig i at verden er i en klimakrise. 

  

2.Ringerike kommune mener at om vi skal kunne holde oss innen 1,5 gradersmålet må det 

handles lokalt, regionalt og ikke minst globalt. Det innebærer at vi må kutte i de direkte 

klimagassutslippene fra kommunal virksomhet, og også arbeide for å få ned de indirekte 

utslippene i Ringerikssamfunnet. 

  

3.Ringerike kommune etablerer et klimaregnskap som viser årlig reduksjon i klimautslipp fra 

2020.» 

 

Avstemming: 

Forslaget fra Ohren (Ap) ble tatt opp til votering for mulig realitetsbehandling. Ved en 

inkurie ble forslaget behandlet, men senere annullert da 1/3 (18) motsatte seg dette, jfr. 

Reglement for Kommunestyre § 9. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2786-3  Arkiv: H00 &29  

 

Sak: 32/19 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Ole J.Andersen (FrP) - De eldre fortjener god mat i 

Ringerike kommune  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordførerens svar på interpellasjon fra Ole Johan Andersen (Frp)  

Emne: De eldre fortjener god mat i Ringerike kommune 

 

Innledning 

Interpellasjonen er levert i samsvar med reglement for kommunestyret §9.  Ordfører avgir 

svar i kommunestyrets møte 27.06.19 KS sak 32/19.   Administrasjonen har bistått med 

opplysninger. 

 

Ordførerens svar  

Først vil ordfører mene at kommunestyret i Ringerike og partienes representanter uten videre 

er enige med interpellanten i at de eldre fortjener god mat i Ringerike kommune.  

Så vil Ordfører mene at Ringerike kommune for det alt vesentligste levere god mat.  Det betyr 

at maten levert fra Ringerikskjøkken rent kvalitativt og innholdsmessig holder en god og 

tilpasset standard med tanke ernæring, som ikke sjelden er ulikt ut fra individuelle forhold, 

behov og helse. Opplevelsen av smak og behag kan være forskjellig, og derav føre til 

utfordringer knyttet til begrepet «god mat».      

Ordfører vil likevel peke på at oppfølging av mat og kosthold er viktig og nødvendig.  Slik at 

man også på dette området bør innse at der er forbedrings potensiale når det gjelder 

kjøkkenets leveranser. Likevel, forbedringspotensialet når det gjelder kosthold ved 

omsorgsetablissementene i kommunen ligger trolig på helt andre områder enn manglende 

«stekos og matlukt» i sykehjemmenes korridorer. 

Ordfører lagt fram de synspunkter som framkommer i interpellasjonen for rådmannen, som 

gir slik tilbakemelding: 

Sitat start  

«Diskusjonen om sentralkjøkkenmodellens berettigelse blusser med jevne mellomrom opp, 

både innen fagmiljøene og innen befolkningen for øvrig. Debatten var stor og omfattende ved 

planleggingen og etableringen av RingeriksKjøkken, og har siden vært gjentatt mange ganger 

med samme argumentasjon. Det hevdes at produksjonen er industrialisert, maten smaker ikke, 

den er uappetittlig og den er transportert for langt.  
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Det er en misforståelse når det hevdes at RingeriksKjøkken driver en industrialisert 

produksjon. Denne produksjonen er «håndverk» av høy kvalitet, men utført med litt andre 

redskaper enn det man finner hjemme på eget kjøkken. Matkvalitet handler heller ikke om 

hvor maten er produsert eller om hvor kjøkkenet er plassert, men om hvordan den behandles 

når den kommer fram til beboeren. 
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Kvaliteten på den maten som produseres på RingeriksKjøkken er høy. Menyene og 

oppskriftene er godt gjennomarbeidet, og næringsinnholdet er i tråd med alle nasjonale 

føringer og praksis som er beskrevet i Kosthåndboken. Og samle produksjonen ett sted 

(gjerne i tilknytning til ett sykehjem) er god økonomi, både i forhold til produksjon, 

kompetanse, innkjøp, fagutvikling og rekruttering. Disse vurderingen har kommunen 

gjort tidligere, og valgte å ikke lokalisere et sentralkjøkken til et spesifikt sykehjem. 

Hadde derimot kommunen bare hatt ett sykehjem, ville sikkert  resultatet vært et annet.  

Det er ikke én løsning som er svaret for alle kommuner. Tilbudet må tilpasses beboere, 

bygninger, lokal logistikk, tilgang på kompetanse osv. For noen (særlig større 

kommuner med mange omsorgslokasjoner) er sentralkjøkken en god løsning, for andre 

kan lokal tilpasning være best. Det viktigste er at beboerne får god ernæringsrik kost.  

Det er utrolig kostbart å etablere produksjonskjøkken i dag. Skulle kommunen ha slik 

etablering ved samtlige større omsorgslokasjoner, ville vi i dag måtte etablere 10 

produksjonsenheter, og bemanne disse. Rådmannen vurderer det slik at takket være 

etableringen av RingeriksKjøkken, er det i dag mulig å opprettholde mange sykehjem 

desentralisert i Ringerike kommune.  

RingeriksKjøkken betjener i dag institusjoner og bofellesskap på Tyribo, Hvelven, 

Sokna, Hallingby, Nes, Austjord, Hønefoss, Hov gård, Færdenveien, Fossetorget, 

Krokenveien og Hønen gård. I tillegg produseres ca. 700 enkeltporsjoner til hjemmeboende 

pr. uke. Videre leverer RingeriksKjøkken catering og mat til interne møter og aktiviteter i 

kommunens og ansattes regi, servicesentrene på Hov og i Krokenveien varm lunsj til 

barnehagene en dag i uka (totalt ca. 750 porsjoner pr. uke) samt varm lunch (100 

porsjoner/uke) til Montessoriskolen på Ask. Rådmannen vil derfor ikke anbefale å gå videre 

med ideen om å flytte deler av produksjonen ved RingeriksKjøkken tilbake til det enkelte 

sykehjem. 

Det er et ledelsesansvar å sørge for at de ansatte på den enkelte omsorgsinstitusjon har 

et bevisst forhold til matlaging og presentasjon. Uansett om maten kommer eksternt 

eller internt må den lages, behandles og presenteres på en god måte. I den sammenheng 

kan mat fra et sentralkjøkken som håndteres med kjærlighet til mat og beboere være 

bedre enn mat laget lokalt av umotiverte og mindre kompetente medarbeidere. Man 

skal være seg bevisst at sluttresultatet er avhengig av kompetent personell, ikke bare i 

produksjonsfasen, men også i klargjøring og presentasjonen mot sluttbruker.  

Ernæringstilbudet til beboerne er heller ikke kun et spørsmål om kosthold. Det er 

mange andre faktorer som også spiller inn, slik som tann og munnhelse, medisinbruk, 

allergier og behovet for spesialkost. Oppdekking og de ansattes deltagelse i måltidene 

er også faktorer som er viktig. Likeens pasientenes deltagelse i måltidet. 

Pasienter på dagens sykehjem er syke. Dette har ikke blitt bedre på grunn av 

innføringen av samhandlingsreformen. Enkelte er bl.a. mye plaget av kvalme, enten 

som følge av diagnose eller bivirkninger relatert til behandling og medisiner. Som 

regel reagerer disse svært negativt på parfyme og lukter av sminke, og ikke minst 

matlukt. Det er viktig at disse ikke eksponeres for dette i større grad enn nødvendig. 

Derfor kan det være gunstig at matproduksjon ikke foregår i samme bygning som 

pasientene bor, men at nærheten til mat ivaretas gjennom anretnings-

/avdelingskjøkken.  
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Det blir selvsagt også matlukt på sykehjemmet når måltidene klargjøres på et 

anretningskjøkken, men innenfor akseptable grenser. Forskrifter regulerer volum og 

styrke på avsug i matproduksjonen, og dersom omfattende matproduksjon skal 

gjennomføres innenfor sykehjemmets lokaler, vil det aldri bli aktuelt å akseptere 

ytterligere «utslipp» til stuer og pasientrom. 

Vi har i dag et lovverk som også regulerer adgangen til lokaler hvor det produseres 

mat. Det vil aldri være kurant å gi ansatte som er i direkte kontakt med pasienter, 

pårørende eller pasienter adgang til produksjonslokaler. Mattilsynet slår hardt ned på 

dette. Anretnings-/avdelingskjøkken har en annen status i forhold til lovverket, og kan 

godt benyttes til aktivitetstilbud også for pasienter. Gjenkjennelsesverdien og aktivitet 

opp imot situasjoner man tidligere kjente godt, kan være svært positivt. Men man må 

ikke gå i denne felles å tro at etablering av produksjonsenheter ved det enkelte 

sykehjem vi kunne aktivisere pasientene. 

 

Ringerike kommune har et arbeid å gjøre i forhold til de løft kvalitetsreformen 

skisserer. Disse vil bli fremmet for politisk behandling i forbindelse med planverk og 

de mer detaljerte handlingsplaner. Det kan også være aktuelt med mindre arealmessige 

tilpasninger for å få funksjonelle anretningskjøkken enkelte steder, og kommunen vil 

som vanlig søke sidefinansiering i de ordninger enhver sittende regjering etablerer. 

Et kommunalt løft i matomsorgen på de kommunale omsorgstilbudene handler om noe 

annet enn adressen på produksjonskjøkkenet. Det handler om mat- og 

ernæringskompetanse nær bruker. Det trenger ikke være faglærte kokker i alle ledd, 

men de som arbeider med mat skal vite hva de gjør. Det lar seg gjennomføre å ha en 

kjøkkenansatt på avdelingskjøkken uten å bygge nytt kjøkken, - billigere er det også. 

 

 

Klarer vi det, - da er vi et godt stykke på vei.» 

 

 (sitat slutt) 
 

Ordførerens konkret svar på interpellantens to spørsmål: 

1) Ordfører er på generelt grunnlag enig i at regjeringens håndstrekning er bra, og bør 

kunne benyttes der det ansees som hensiktsmessig, men som det fremgår av 

rådmannens redegjørelse er nok kommunens Ringerikskjøkken, hoved løsningen i 

åren fremover. 

2) Ordfører viser til rådmannens redegjørelse hvor det fremgår at sak blir fremmet for 

politisk behandling i forbindelse med planverk og de mer detaljerte planverk. Ordfører 

vil anbefale at temaet drøftes i Hovedutvalg for helse og omsorg.   

Dette som ordførers svar. 

 

Ringerike 27.06.19 
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Kjell B Hansen 

ordfører 

 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 27.06.2019: 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2773-3  Arkiv: K03 &29  

 

Sak: 33/19 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Axel Sjøberg (SV) - Erklæring av klimakrise  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
ORDFØRERENS SVAR på interpellasjon fra   

Knut Arild Melbøe (MDG) KS sak 31/19 og Axel Sjøberg (SV) KS sak 33/19 

 

Emne Vil Ringerike erklære klima- og naturmangfoldskrise?  

 

Innledning / bakgrunn 

Interpellasjonene besvares i kommunestyrets møte 27.06.19. 

Kommunestyrerepresentantene Knut Arild Melbøe (MDG) og Axel Sjøberg (SV) har begge 

sendt inn interpellasjoner hvor de oppfordrer til at kommunestyret i Ringerike bør erklære at 

vi står overfor en global klima- og naturmangfoldkrise. Disse interpellasjonene besvares med 

dette samlet.  Svaret er utarbeidet i samråd med kommunens miljø- og klimasjef. 

 

Ordførerens svar 

Som både kommunestyrerepresentant Melbøe og Sjøberg påpeker, står vi overfor kritiske 

utfordringer både når det gjelder å forhindre farlige, menneskeskapte endringer av klimaet på 

jorda vår og å bremse tapet av naturmangfold. FNs klimapanel (IPCC) er tydelige på hvor 

dramatiske konsekvensene en temperaturendring på mer enn 1,5 grader Celsius kan gi. FNs 

klimapanel har også vist at globale utslipp må være «netto null» innen 2050 dersom vi skal 

klare Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. I Norge er det i 

klimaloven fastsatt et nasjonalt mål om at utslipp av klimagasser skal reduseres med minst 40 

prosent innen 2030 og at Norge skal være et lavutslippssamfunn innen 2050. Vi i Ringerike 

må ta ansvar for vår andel av dette.  

 

Men det er ikke bare klimaet vårt som er under press. Det internasjonale Naturpanelet 

(IPBES) kom i mai i år med en rapport som slår fast at menneskelig aktivitet har medført 

omfattende endringer i 75 prosent av miljøet på land og at tapet av naturmangfold akselerer.  

Det er ikke vanskelig å være enig i at verden er inne i en alvorlig klima- og 

naturmangfoldskrise og at det er kritisk viktig å handle! Som jeg vil komme tilbake til, har 

det sittende kommunestyret det siste året tatt flere grep som jeg har tro på at vil systematisere 

og akselerere kommunens klima- og miljøarbeid fremover. Men når det gjelder spørsmålet 

om å erklære klima- og naturmangfoldkrise, mener jeg at det i såfall bør gjøres av det 

kommende kommunestyret. Vi nærmer oss valg, og det er det nye kommunestyret etter valget 

som skal gjøre prioriteringer for kommende fireårsperiode. Det er de som eventuelt, som del 

av sin «programerklæring», bør velge å gi en erklæring om klima- og miljøarbeidets prioritet i 

sin periode.  
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For å bremse både klimaendringene og tap av naturmangfold er det avgjørende at både 

internasjonale, nasjonale og lokale virkemidler tas i bruk. Vi i kommunene har viktige 

virkemidler både som planmyndighet, tjenesteyter, innkjøper, myndighetsutøver, 

eiendomsutvikler og holdningsskaper. I gjeldene kommuneplan har vi et mål om at Ringerike 

skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybar energi og reduksjon av 

utslipp. Vi har har hatt en klima- og energiplan siden 2010, men det siste året er det tatt 

ytterligere grep for å systematisere arbeidet vårt med mål og tiltak innen klima- og miljø. Før 

jul vedtok kommunestyret at Ringerike kommune skal legge FNs bærekraftmål til grunn for 

sin virksomhet.  

I år har både formannskapet og kommunestyret vedtatt at mål og tiltak innen reduksjon av 

klimagassutslipp og miljøvennlig energiomlegging skal integreres i kommuneplanens 

samfunnsdel når den revideres. Dette er grep som både vil sikre systematisk innsats og godt 

grunnlag for prioritering av tiltak og rapportering på resultater innen disse områdene. 

 

Gjennomføring av konkrete tiltak er også løpende i prosess for å styrke Ringerike kommunes 

innsats innen klimatiltak. Over halvparten av de direkte klimagassutslippene i Ringerike 

kommer fra veitrafikk, derfor er tiltak rettet mot transport høyt prioritert. Vedtatt 

byutviklingsstrategi og forslag til sentrumsplan inneholder viktige miljøgrep, inkludert for å 

redusere transportbehov og å få flere til å velge kollektivt, sykkel eller beina i stedet for bilen.  

 

Flere sykkeltiltak er under planlegging og statlig støtte er sikret til flere av disse, herunder 

sykkelparkering, tilrettelegging langs utvalgte traseer i sentrum og opprettelse av et 

elsykkelbibliotek. Rundt 30 kommunale tjenestebiler vil de kommende par år erstattes av 

elbiler og byutviklingsstragegien fastslår at det generelt skal tilrettelegges bedre for 

lademuligheter og annen infrastruktur for utslippsfrie kjøretøy. Videre kan det nevnes at 

kommunen nylig fikk støtte fra Klimasats til klimautredninger- og tiltak knyttet til både nye 

Hov ungdomskole og Hov omsorgsboliger. Samarbeid med næringsaktører for å utrede mulig 

grønn næringsutvikling basert på overskuddsvarme fra datasenter eller annen kraftintensiv 

industri er etablert. Vara-ordfører har på vegne av kommunen undertegnet en 

ordførererklæring om samarbeid innen klima og miljø med over 50 andre kommuner i 

Osloregionen. Dette er eksempler på tiltak i prosess. Mye er på gang og ordfører slutter seg 

gjerne til interpellantenes forslag om å be rådmannen om å innen utgangen av 2019 redegjøre 

nærmere for nytt kommunestyre om det pågående arbeidet innen klima og miljø.  

 

Kommunestyrerepresentant Sjøberg spør for øvrig om ordfører vil be kommunestyret om å gi 

sin fulle støtte til de klimastreikende ungdommene. Den viktigste støtten vi politikere kan gi 

disse ungdommene er de konkrete tiltak og resultater vi oppnår innen reduksjon av 

klimagassutslipp. For å oppnå dette vil vedtak og prioriteringer i de kommende budsjetter, 

handlingsprogrammer og kommuneplan bli viktige. For øvrig kan det opplyses at skolene i 

Ringerike sin praksis ved klimastreiken var at det ble innvilget permisjon etter søknad for 

elever som ønsket å delta i markeringene. 

 

Dette som ordførerens svar. 

Ringerike 26.06.19 

 

Kjell B Hansen 
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Behandling i Kommunestyret 27.06.2019: 

 

Håkon Kvissel Ohren (Ap) fremmet følgende forslag: 

«1. 

Ringerike kommune er enig i at verden er i en klimakrise. 

  

2. 

Ringerike kommune mener at om vi skal kunne holde oss innen 1,5 gradersmålet må det 

handles lokalt, regionalt og ikke minst globalt. Det innebærer at vi må kutte i de direkte 

klimagassutslippene fra kommunal virksomhet, og også arbeide for å få ned de indirekte 

utslippene i Ringerikssamfunnet. 

  

3. 

Ringerike kommune etablerer et klimaregnskap som viser årlig reduksjon i klimautslipp fra 

2020.» 

 

Avstemming: 

Forslaget fra Ohren (Ap) ble tatt opp til votering for mulig realitetsbehandling. Ved en 

inkurie ble forslaget behandlet, men senere annullert da 1/3 (18) motsatte seg dette, jfr. 

Reglement for Kommunestyre § 9. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2737-3  Arkiv: 033  

 

Sak: 83/19 

 

Saksprotokoll - Godtgjøringsreglementet for valgperiode 2019-2023  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Gruppelederne gjennomgår godtgjøringsreglementet for folkevalgte i Ringerike kommune før 

endelig vedtak. Godtgjøringsreglementet for valgperiode 2019-2023 legges frem i 

Kommunestyrets møte 5.september 2019. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 27.06.2019: 

 

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

«Gruppelederne gjennomgår godtgjøringsreglementet for folkevalgte i Ringerike kommune 

før endelig vedtak. Godtgjøringsreglementet for valgperiode 2019-2023 legges frem i 

Kommunestyrets møte 5.september 2019.» 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2386-5  Arkiv: 243 D10  

 

Sak: 86/19 

 

Saksprotokoll - Kommunal garanti - Hønefoss Tennisklubb  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Saken utsettes og ses i sammenheng med Rådmannens budsjettbehandling jfr. Sak 80/19. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 27.06.2019: 

 

Kirsten Orebråten (Ap) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

 

Saken utsettes og ses i sammenheng med Rådmannens budsjettbehandling jfr. Sak 80/19.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

K. Orebåtens (Ap) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2517-4  Arkiv: 614 &47  

 

Sak: 87/19 

 

Saksprotokoll - Kartlegging og kostnadsoveslag rehabelitering  Hønefoss skole  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Kartlegging og kostnadsoverslag, rehabilitering Hønefoss skole tas til orientering. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 27.06.2019: 

 

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



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2701-2  Arkiv: 239  

 

Sak: 91/19 

 

Saksprotokoll - Vedrørende: Husleie fra Ringerike Boligstiftelse, - oppfølging av 

kommunestyresak 143/18  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Kommunestyret forholder seg til fremforhandlet avtale mellom Ringerike kommune og 

Ringerike boligstiftelse. Budsjett 2019 justeres i henhold til denne avtale i forbindelse med 

2.tertial. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 27.06.2019: 

 

Elsa Lill P. Strande (H), Ole Johan Andersen (Frp) og Erna Skaugrud (Ap) erklærte seg 

inhabile i behandling av sak 91/19 da de er styremedlemmer. 

Et enstemmig Kommunestyre bifalt dette. 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag: 

«Kommunestyret forholder seg til fremforhandlet avtale mellom Ringerike kommune og 

Ringerike boligstiftelse. Budsjett 2019 justeres i henhold til denne avtale i forbindelse med 

2.tertial.» 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag Alternativ 1 oppnådde 9 stemmer og falt. 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens Alternativ 2 og R. Johannsens (H) forslag, ble 

Johansens (H) forslag vedtatt mot 9 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



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Tom side
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