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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen     

Møtedato: 07.11.2019 Tid: 11:00 – 19:55 

 

TEMAMØTE  

Tema for workshop er todelt:  

 FNs bærekraftmål og prioritering av fokusområder for Ringerike  

 Planstrategi 2020-2023 –diskusjon av behov for planer og prioriteringer i kommende 

fireårsperiode  

 

Dagsorden:  

11:00 – 11:10 Opprop/møteinnkalling  

11:10 – 14:00 Workshop (Rådhuset, Rettsal 1 8. etg.)  

14:00 – 15:00 Middag  

15:00 – 15:30 Orientering om fremtidens brann og redningstjeneste i Ringerike v/ Arild  

Stana KS konsulent  

15:30 Saksliste 

 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Ordfører Kirsten Orebråten   

Varaordfører Dag Erik Henaug   

Medlem Håkon Kvissel Ohren   

Medlem Stein-Roar Eriksen   

Medlem Ståle Skjønhaug   

Medlem Thea Våreid-Sørensen   

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Trine Sandum   

Medlem Arnfinn Baksvær   

Medlem Erna Skaugrud   

Medlem Terje Berghagen   

Medlem Eli Johanne Ruud   

Medlem Saeid Hosseini   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Stian Bakken   

Medlem Nina Basberg   

Medlem Anders Braaten   

Medlem Bente Louise Aabel   

Medlem Anne Mari W. Ottesen   

Medlem Linn Merete Selte Løken   

Medlem Harald Fagerås   

Medlem Wenche Fredheim Saupstad   
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Medlem Magnus Bratli Holte   

Medlem Per Christian Aurdal   

Medlem Benedicte Heieren Hundhammer   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Unni E. Carlsen   

Medlem Nora Drægalid   

Medlem Lise Bye Jøntvedt   

Medlem Beate Heieren Hundhammer   

Medlem Dag Øivind Henriksen   

Medlem Magnus Herstad FO  

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Jon Rikard Nettum Sandum   

Medlem Roger Larsen   

Medlem Hilde Marie Steinhovden   

Medlem Anne-Erita Gunhildrud Berta   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Brit Walbækken Bøhler   

Medlem Erlend Kristinsønn Ødegård 

Kåsereff 

  

Medlem Axel Sjøberg FO  

Medlem Knut Stubben   

Medlem Helge Stiksrud   

Varamedlem Per Jacob Stamnes  Tar sete for sak 162/19 

Varamedlem Vegar Persvold  Magnus Herstad 

Varamedlem Beate Føli  Axel Sjøberg 

Varamedlem Anne Marit Lillestø  Tar sete for sak 159/19 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene, Marianne Mortensen, 

Christine Myhre Bråthen, Gyrid Løvli, Trude Steinmo og Hilde 

Brørby Fivelsdal.   

Fra kommuneadvokatkontoret, Rune Erstad og Siri Van Kervel 

Røskaft 

Klima- og miljøsjef, Bente E. Anfinnsen. Næringssjef, Harriet Slaaen. 

Terje Reginiussen, brann- og redning. 
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Merknader   

 Repr. Dag Henaug (H) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin 

egen habilitet i behandling av sak 162/19, da han har 

eierinteresser i selskapet som er part i saken.  

 

Henaug (H) ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av 

saken i hht. forvaltningslovens §6.2.  

 

 Per Stamnes (H) tok sete for behandling av sak 162/19.  

 

 Repr. Helge Stiksrud (V) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin 

egen habilitet i behandling av sak 159/19, da han er Daglig 

leder i Pan innovasjon AS og part i saken.  

 

Stiksrud (V) ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av 

saken i hht. forvaltningslovens §6 første ledd bokstav e nr. 2 

 

 Anne Marit Lillestø (V) tok sete for behandling av sak 

159/19.  

 

Dokumenter utdelt i møtet: 

Til sak 162/19 

 Brev fra FU til Ringerike kommune 2019 10 29 (15/4556-

113) 

 E-post henvendelse fra Johannes Sundet, advokatfirma 

Buttingsrud (15/4556-115) 

 

Presentasjoner fra møtet finner du her:  

https://www.ringerike.kommune.no/politisk-kalender/  

 

 

Behandlede saker Fra og med sak 154/19, referatsak 5/19, Interp./gr. Spr. 37/19 

til og med sak  190/19, interp./gr. Spr.44/19 

 

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

møtet satt, med følgende til sakslisten: 

 

Ole Johan Andersen (Frp) fremmet følgende: 

Ønsker en gjennomgang/opplæring vedr. Reglement for kommunestyret. Etterlyser også at 

«replikkordskiftet» skal fungere på en bedre måte i fremtidige møter.  

Ordfører svarte ut følgende: 

Reglementet for kommunestyret ble utlevert til alle i kommunestyret 03.10.19. og 31.10.19 

(folkevalgtopplæring).  

Reglementet for kommunestyret vil bli gjennomgått i neste kommunestyremøte. 

Kommunestyret bifalt. 
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Eli Johanne Ruud (Ap) fremmet følgende: 

Bør det ikke være en høytidelig overrekkelse av ordførerkjedet når ny ordfører blir valgt? 

Ordfører svarer at det har ikke vært en overrekkelse, men opplyser om at ordførerkjedet 

allerede har vært i bruk. 

 

Runar Johansen (H) fremmer følgende forslag: 

Sak 166/19 – 189/19 tas under ett? Et enstemmig kommunestyre bifalt forslaget. 

 

 

 



  

Side 5 av 94 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Dag Henaug (sign) Kirsten Orebråten (sign) Nina Basberg (sign) 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

37/19 19/4810   

 Interpellasjon fra Stian Bakken (Sp) - Nedleggelse av Ringerike Tingrett  

 

 

38/19 19/4793   

 Interpellasjon fra Ole J.Andersen (Frp) - BPA (Brukerstyrt personlig 

assistent)  

 

 

39/19 19/4825   

 Interpellasjon fra Runar Johansen (H) - Norsk Samferdselshistorisk Senter 

- Ny lokalisering i Asbjørnsensgate  

 

 

40/19 19/4818   

 Interpellasjon fra Anders Braaten (Sp) - Ledningsnett på Nes 

 

 

41/19 19/4836   

 Interpellasjon fra Erlend Kåsereff (SV) - Barn som lever i fattigdom  

 

 

5/19 19/4845   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

07.11.2019  

 

 

154/19 19/4382   

 Økonomirapport 2. tertial 2019  

 

 

155/19 19/4410   

 Finansrapport 2. tertial 2019  

 

 

156/19 19/170   

 Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 20. september 2019  

 

 

157/19 19/102   

 Utredning om framtidens brann- og redningstjeneste i Ringerike  
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158/19 19/1056   

 FNs bærekraftsmål - prioritering av fokusområder  

 

 

159/19 19/4477   

 Ny organisering av regional næringsutvikling  

 

 

160/19 19/4423   

 Byreglement 2020  

 

 

161/19 19/4421   

 Høring - Ny forvaltningslov - KS høringsuttalelse  

 

 

162/19 15/4556   

 405 Detaljregulering Tanberghøgda - andregangsbehandling av planforslag  

 

 

163/19 15/7577   

 410 Detaljregulering Hønengaten Panorama - sluttbehandling  

 

 

164/19 18/369   

 443 Reguleringsplan Kleggerud 2.gangsbehandling Ringerike og Jevnaker 

kommune 

 

 

165/19 19/4578   

 Orienteringssak om Vestregionen  

 

 

166/19 19/1920   

 Valg av eldreråd perioden 2019-2023  

 

 

167/19 19/1987   

 Valg av råd for funksjonshemmede 2019 - 2023  

 

 

168/19 19/4408   

 Valg av integreringsråd perioden 2019-2023  

 

 

169/19 19/4559   

 Valg av medlemmer til Ungdomsråd  
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170/19 19/4485   

 Valg til administrasjonsutvalget  

 

 

171/19 19/4486   

 Valg til arbeidsmiljøutvalget  

 

 

172/19 19/4492   

 Valg til representant i styret til Solborg Landsbystiftelse  

 

 

173/19 19/4499   

 Valg til Sakkyndig takstnemnd, eiendomsskatt  

 

 

174/19 19/4503   

 Valg til kirkelig fellesråd  

 

 

175/19 19/4504   

 Valg til klagenemnd  

 

 

176/19 19/4506   

 Valg til viltnemnd  

 

 

177/19 19/4511   

 Valg til Steinsfjordenutvalget  

 

 

178/19 19/4512   

 Valg til Representantskapet i Buskerud Kommunerevisjon IKS  

 

 

179/19 19/4513   

 Valg til Representantskapet i IKA Kongsberg  

 

 

180/19 19/4515   

 Valg til styre i Stiftelsen Ringerikes Museum  

 

 

181/19 19/4525   

 Valg til skolenes Samarbeidsutvalg  
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182/19 19/4537   

 Valg til Barnehagenes samarbeidsutvalg  

 

 

183/19 19/4567   

 Valg av medlemmer til vannområdene Tyrifjorden, Valdres og Indre 

Oslofjorden Vest  

 

 

184/19 19/4584   

 Valg av medlemmer til valgstyret  

 

 

185/19 19/4587   

 Valg til representantskapet til Ringeriksbadet IKS  

 

 

186/19 19/4600   

 17 mai utvalg for 2020  

 

 

187/19 19/4602   

 Valg til representanter i styret til Tyristrand Vannverk SA  

 

 

188/19 19/4603   

 Valg til representant for skjønnsutvalget for Kraftverksskjønn  

 

 

42/19 19/4898   

 Grunngitt spørsmål fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) - Hvordan 

stopper vi sentrumsdød  

 

 

43/19 19/4951   

 Grunngitt spørsmål fra Magnus B. Holte (Sp) - Oppsigelse av leieavtale for 

hest ved Honerud gård  

 

 

44/19 19/4952   

 Grunngitt spørsmål fra Anne-Erita G. Berta (MDG) - Steinsfjordutvalget 

og plansaken FRE16  

 

 

189/19 19/4502   

 Valg til Sakkyndig ankenemnd, eiendomsskatt  
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190/19 17/4270   

 Møteplan - 2020  
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37/19   

Interpellasjon fra Stian Bakken (Sp) - Nedleggelse av Ringerike Tingrett  

 

 

Ordfører bekrefter at interpellasjonen er levert i samsvar med reglement for 

kommunestyret §9. Svar blir avgitt i kommunestyrets møte 07.november, sak 37/19. 

 

Svar på interpellasjon om Domstolkommisjonens forslag om nedleggelse av Ringerike tingrett, 

fra Stian Bakken (SP). 

 

 

Interpellasjonen tar utgangspunkt i NOU 2019:17. NOU står for Norges offentlige 

utredninger, og disse bestilles enten av regjeringen eller et departement. Det nedsettes utvalg 

og arbeidsgrupper for å utrede forskjellige forhold i samfunnet. Domstolkommisjonen ble 

nedsatt i august 2017 for å utrede domstolenes organisering og uavhengighet. 

Domstolkommisjonen har 16 medlemmer, og leverte sin første delrapport 1/10 – 2019. 

Arbeidet skal være ferdig i august 2020. Den første delrapporten er NOU 2019:17. 

 

Ordfører gir følgende svar på spørsmålene; 

1. NOU 2019:17 er på 195 sider, og inneholder Domstolkommisjonens vurderinger, 

anbefalinger og konklusjoner på en rekke områder. Den vil bli sendt på høring, og 

ordfører vil anbefale at Ringerike kommunes høringssvar skal behandles i 

kommunestyret. 

2. Ordfører forutsetter at interpellanten mener anbefalingen om å slå Ringerike tingrett 

sammen med Asker og Bærum tingrett. Dette er foreløpig ikke et politisk spørsmål, 

men et forslag i NOU 2019:17. Viser også til svar på spørsmål 1. 

3. Nei. 

4. Det anbefales at kommunestyrerepresentantene setter seg inn i NOU 2019:17, og 

således er forberedt på å diskutere innholdet i kommunens høringssvar. Det er da den 

politiske behandlingen vil skje i kommunen. 

 

 

Hønefoss 07.11.2019 

Kirsten Orebråten 

Ordfører  
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38/19   

Interpellasjon fra Ole J.Andersen (Frp) - BPA (Brukerstyrt personlig assistent)  

 

Ordfører bekrefter at interpellasjonen er levert i samsvar med reglement for 

kommunestyret §9. Svar blir avgitt i kommunestyrets møte 07.november, sak 38/19. 

 

Svar på interpellasjon til kommunestyrets møte 7. november 2019: 

 

Ordfører har mottatt en interpellasjon til kommunestyrets møte 7. november vedr. brukerstyrt 

personlig assistanse (BPA) fra Ole Johan Andersen (FrP). Interpellanten har lagt ved en 

henvendelse fra en bruker med beskrivelse av egen situasjon, der det framgår at det hjelpetilbud 

som i dag mottas fra Ringerike kommune ikke tilfredsstiller de krav bruker selv har til 

tjenestene. 

Ordfører har drøftet saken med administrasjonen, som er godt kjent med de synspunkter som 

videreformidles fra bruker, og ordfører ber om forståelse for at det ikke oppleves forsvarlig å 

drøfte en enkeltsak som lett kan identifiseres. Ordfører vet også at Fylkesmannen har 

overprøvd kommunens vedtak i denne saken og bedt kommunen fatte et nytt vedtak, som nå er 

under utarbeidelse. Det ville være galt av ordfører å legge føringer ved besvarelse av en 

interpellasjon, og ordførers svar vil derfor måtte være av noe mer generell karakter, og rettet 

mot de fire punktene som presiseres i interpellasjonen. 

1. Synes ordføreren at det er riktig at en 34-åring må legge seg ved 2030/2100-tiden en 

fredagskveld fordi det passer hjemmesykepleien? 

 

Svar: Hjemmebaserte tjenester er et tilbud 24- timer i døgnet, og nødvendig hjelp til å komme 

seg i seng bør være mulig å organisere innenfor rimeligheten grenser til de tider brukeren 

ønsker.  

 

2. Vil ordføreren bidra til at denne brukeren og andre aktuelle brukere får det antall BPA-

timer de har behov for istedenfor hjemmesykepleie? 

 

Svar: Dersom kommunen velger å organisere omsorgstiltakene som BPA, vil dette i 

utgangspunktet gjelde tjenester som kan utføres av assistenter, som hjelp til dagliglivets 

gjøremål, praktisk bistand og hjelp i forhold til fritidsaktiviteter. Tjenester gitt som 

hjemmesykepleie krever utdannet helsepersonell, og vil bare unntaksvis kunne organiseres som 

BPA dersom assistenten har nødvendige ferdigheter. En god rettesnor kan være at det folk til 

vanlig gjør selv, bør også en assistent kunne gjøre så lenge det skjer innenfor 

forsvarlighetskravets ramme. 

En forutsetning for rett til BPA er at brukeren har rett til nødvendige helse- og 

omsorgstjenester fra kommunen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd. De 

tjenestene som bruker har rett til å få organisert som BPA er personlig assistanse, herunder 

praktisk bistand og opplæring og støttekontakt, samt avlastning for foreldre med 

hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne, jf. helse- og omsorgstjeneste-

loven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstavene b og d. Det er innholdet i og formålet med bistanden 

personen har behov for, som vil være avgjørende for om personens tjenestebehov gir grunnlag 

for rett til BPA. 
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Tjenester som kan organiseres som BPA omfatter hjelp til alminnelig egenomsorg og 

personlig stell, også kalt personrettet praktisk bistand. Videre omfattes praktisk bistand til 

nødvendig rengjøring og annen nødvendig hjelp til alle dagliglivets praktiske gjøremål i 

hjemmet og i tilknytning til husholdningen. Hvis det er hensiktsmessig, skal tjenesten også 

innebære opplæring i dagliglivets praktiske gjøremål. For å oppfylle målsettingen om et aktivt 

liv i samvær med andre, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1, må også tiltak utenfor 

hjemmet inkluderes. Også støttekontakt omfattes av begrepet personlig assistanse. Disse 

bestemmelsene er grunnlaget for å beregne omfanget av timer som tildeles den enkelte bruker, 

men setter ikke en ytre ramme for hva brukeren bruker assistenten til. 

 

3. Synes ordføreren at det er rimelig at brukeren kun får en fritidsaktivitet i uken? 

Svar: Ordfører tror ikke hverken kommunestyret eller noen andre skal mene noe om hvor 

mange fritidsaktiviteter den enkelte bruker av kommunale tjenester skal ha. Dette vil sikkert 

den enkelte selv kunne si noe om i sin søknad. Volumet på fritidsaktiviteter er ofte styrt av 

hvor mye fritid man har, og hva man orker ut i fra helsemessige årsaker. Er man uten arbeid, er 

vel det meste fritid? 

4. Vil ordføreren sette BPA-ordningen på sakskartet og sørge for at denne brukeren og andre 

BPA-brukere i lignende situasjon får den bistanden de har krav på for å leve et verdig liv? 

BPA-ordningen er altså ikke noen egen tjeneste, men en måte å organisere helse og 

omsorgstjenester på ovenfor brukeren. Brukeren velger selv hvem som skal være arbeidsgiver 

fra en liste aktuelle anbydere som er prekvalifisert gjennom anbud. Kommunen kan også velges 

som arbeidsgiver, men den frihet og fleksibilitet som bruker gjerne påberoper seg kan da bli 

noe begrenset på grunn av arbeidsmiljøloven og ansattes arbeidsforhold. 

For at tjenesten skal kunne organiseres som BPA må bruker kunne ivareta arbeidslederrollen, 

eller ha nærpersoner som kan inneha denne rollen. Dette er kanskje spesielt aktuelt dersom 

bruker er under 18 år. 

Regjeringen satte i september 2019 ned et utvalg som skal foreslå forbedringer av den 

ordningen som ble lovfestet i 2015. Målet med dette arbeidet er at personer med nedsatt 

funksjonsevne skal kunne delta i samfunnet som alle andre. Utvalget skal levere sin rapport 

innen 1. oktober 2020, og ordfører forventer at kommunestyret får eventuelle endringer som 

egen sak når regjeringen har gjort nødvendige justeringer og avklart finansiering ovenfor 

kommunene. 

  

Hønefoss 07.11.2019 

 

Kirsten Orebråten 

Ordfører 

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune ber KS jobbe for at ordningen med BPA fullfinansieres av staten og gjøres 

tilgjengelig også for dem under 67 år. I prop. 86 L (2013-2014) ble kostnaden for det anslått til 

500 millioner kroner årlig. Avsetting av den summen på statsbudsjettet 2020 vil være en god 

start. 
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Behandling: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag: 

«Ringerike kommune ber KS jobbe for at ordningen med BPA fullfinansieres av staten og 

gjøres tilgjengelig også for dem under 67 år. I prop. 86 L (2013-2014) ble kostnaden for det 

anslått til 500 millioner kroner årlig. Avsetting av den summen på statsbudsjettet 2020 vil være 

en god start.» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ordfører fremmet følgende: 

Kan kommunestyret slutte seg til en realitetsbehandling av Steinhovdens (MDG) forslaget?  

Et enstemmig kommunestyret bifalt. 

 

 

Forslaget fremmet av Steinhovden (MDG) ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 
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39/19   

Interpellasjon fra Runar Johansen (H) - Norsk Samferdselshistorisk Senter - Ny 

lokalisering i Asbjørnsensgate  

 

 

Interpellasjon til kommunestyret 07.11.19 fra Runar Johansen (H) –  

NORSK SAMFERDSELHISTORISK SENTER – NY LOKALISERING I 

ASBJØRNSENSGATE. 

 

Spørsmål: 

Vil ordføreren følge opp dette initiativet og sørge for at administrasjonen utreder og 

legger frem en sak til politisk behandling så raskt som mulig? 

 

 Innledning: Ordfører bekrefter at interpellasjonen er levert i samsvar med reglement for 

kommunestyret §9. Svar blir avgitt i kommunestyrets møte 07. november 2019, sak .39/19 

 

Svar: 

 

Ringerike kommunestyre vedtok i sak 44/18 den 20.03.18 å kjøpe Menova bygget 

(Hensmoveien 19).  

 

Målet er å samlokalisere de tekniske tjenestene på Hensmoen. Dvs at de tekniske tjenestene 

som i dag har vært lokalisert på Follum og i Asbjørnsens gate skal flyttes til Hensmoen. 

Flytting av ansatte og utstyr vil etter fremdriftsplanen være på plass tidlig i 2020. 

 

På FS strategikonferanse la ass. Rådmann frem planen for videre utvikling av denne 

eiendommen sammen med flere andre eiendommer. FS vedtok at eiendomsutvikling iht til ass. 

Rådmanns innlegg på strategikonferansen skal følges opp. 

 

Oppfølgingen er startet opp. 

 

Det er opprettet dialog med RIK og eier av nabotomta for å se på muligheten for å regulere 

området mer helhetlig til fremtidig boligutvikling. Dette for å bygge oppunder 

kommuneplanens mål om fortetting og vekst. En slik omregulering forventes å gi betydelig økt 

eiendomsverdi for kommunen. I rådmannens forslag til budsjett for 2020 er derfor Asbjørnsens 

gate foreslått revet og det er avsatt midler til rivning. 

 

Administrasjonens vurdering av bygget i Asbjørnsens gate. 

Det har kun vært en visuell tilstandsvurdering av bygget. Bygget bærer preg av mangelfullt 

vedlikehold over lengre tid. For å kunne ta bygningsmassen i bruk vil det påløpe betydelige 

kostnader til oppgradering/rehabilitering slik rådmannen ser det.  

 

Spørsmålet blir jo hvem skal ta disse kostnadene? Hvis bygget skal tas i bruk til det foreslåtte 

tiltaket må det gjøres en teknisk vurdering av bygget og det må gjøres trafikkvurderinger. 

 

Det andre spørsmålet KS må stille seg, hva slags utvikling ønsker KS seg i dette området? Et 

opplevelsessenter eller fremtidig boligbygging. 
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Ordfører ber administrasjonen i samhandling med Norsk samferdsel historisk senter se på 

Asbjørnsens gate og andre alternative løsninger på lokalisering. 

 

 

Hønefoss 07.11.2019 

Kirsten Orebråten 

Ordfører 
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40/19   

Interpellasjon fra Anders Braaten (Sp) - Ledningsnett på Nes  

 

Ordfører bekrefter at interpellasjonen er levert i samsvar med reglement for 

kommunestyret §9. Svar blir avgitt i kommunestyrets møte 07.november, sak 40/19. 

 

Svar på Interpellasjon fra Anders Braaten SP 

Spørsmål 1 

Hvorfor er ikke det kommunale ledningsnettet på Nes planlagt på en slik måte at alle aktuelle 

husstander gis anledning til å koble seg på ledning med selvfall? 

Svar: 

Kommunestyret vedtok enstemmig den 06.06.19 i sak 65/19 Nes i Ådal – Etappe 2 avklaring 

mht saneringsform følgende. 

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

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

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

nærhet til den offentlige ledningen.  

 

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

15014.  

 

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

Valdresporten og TCG om offentlig tilkobling. Fremforhandlet avtale skal godkjennes  

 

Kommunestyret vurderte de ulike saneringsformene i sitt møte den 06.06.19  

De saneringsformene som er vurdert er private anlegg, hovedledning med selvfall og 

hovedledning med trykk.  

Anbefaling var å gå for et hovedledningssystem med trykkavløp og det var også dette vedtaket 

kommunestyret gjorde den 06.06.2019. 

Hovedårsaken til at det ikke er valgt ledninger med selvfall er en totalvurdering basert på: 

- Det er ikke mulig å få selvfall på alle boligene på Nes i Ådal 

- Svært dype hovedledningsgrøfter gjør at det er en større fare for at bygninger og 

hager vil få store inngrep. Stikkledningsgrøfter vil bli tilsvarende dype. Dette vil 

medføre store kostnader for miljøet, kommunen og ikke minst grunneierne.  

 

Usikkerheten med kostnadene er langt mindre ved trykkavløp enn alternativet med selvfall. 

 

Spørsmål 2 

Synes ordfører det er rimelig at enkelthusstander skal belastes med så vidt forskjellig kostnad 

fordi kommunen velger en rimeligere løsning for fremføring av kommunal ledning? 

Svar: ordfører viser til kommunestyrets vedtak og forholder seg til dette. 

Ordfører minner kommunestyret på at grunnen til vedtak om å legge hovedledning med 

trykkavløp er at det er behov for å gjøre tiltak for å rydde opp i avløpssituasjonen på Nes, og 

for å oppfylle loven og legge til rette for økt utbygging.  
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Ordfører er kjent med at det fra kommunens side ble forsøkt å finne en løsning i en såkalt 

spleiselagsmodell som totalt sett ville vært rimeligere og sannsynligvis bedre for hver enkelt 

grunneier. Denne ble forkastet pga for lav oppslutning fra grunneiere.  

 

Ordfører forholder seg til kommunestyrets vedtak i sak 132/19 i KS den 05.09.19 ang. 

kostnader for stikkledninger. 

 

Spørsmål 3 

Vil ordfører, bla. i lys av vedtaket som ble fattet av kommunestyret den 5. september i år, 

fremme egen sak med forslag til tiltak for å unngå denne type uheldige effekter for 

innbyggerne? 

Svar: 

Ordfører ser ikke at det er behov for å fremme en egen sak slik representanten Anders Braaten 

ber om fordi KS har vedtatt løsning for Nes i Ådal i KS møte den 06.06 og i tillegg har KS den 

05.09.19 vedtatt, maks kostnad for boligeiendommer som blir pålagt å knytte seg til offentlig 

vann – og avløpsnett. 

Ordfører forventer også fremover at Administrasjonen i hvert enkelt prosjekt vurdere hvilke 

tekniske løsninger som er den beste og anbefale løsning for kommunestyret som tilslutt 

beslutter løsningen. 

 

Hønefoss 07.11.2019 

 

Kirsten Orebråten 

Ordfører 
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41/19   

Interpellasjon fra Erlend Kåsereff (SV) - Barn som lever i fattigdom  

 

 

Ordfører bekrefter at interpellasjonen er levert i samsvar med reglement for 

kommunestyret §9. Svar blir avgitt i kommunestyrets møte 07.november, sak 41/19. 

 

Svar på interpellasjon: 

 

Ordfører har mottatt en interpellasjon fra Erlend Kåsereff (SV), der interpellanten peker på at 

antall barn som lever i fattigdom i Norge i 2017 har oversteget 100 000 barn, og at 646 av 

disse bor i Ringerike kommune. Interpellanten reagerer på at Ringerike kommune regner 

barnetrygden som inntekt for foreldre som mottar sosialhjelp, da dette vil forsterke negativt 

den situasjonen disse familiene befinner seg i. Dersom barnetrygden hadde blitt utbetalt i 

tillegg, kunne disse familiene hatt råd til en bedre ferie samt deltakelse på aktiviteter og 

bursdagsselskaper som bidrar til en trygg og god oppvekst med sosialisering og deltakelse.  

Spørsmålet om barnetrygd og tiltak mot barnefattigdom har vært og er et tema i nasjonal 

politikk, også i forhandlinger om statsbudsjett. Regjeringen har, etter Stortingets ønske utredet 

om barnetrygden skal holdes utenfor beregning av sosialhjelp. Ved behandling av Dokument 

8:20 S (2017–2018), innst. 149 S (2017–2018), ble følgende vedtak fattet: 

Departementet har vurdert saken og kommet fram til at en lovendring som innebærer at 

barnetrygden holdes utenfor ved beregning av økonomisk sosialhjelp ikke er et treffsikkert 

eller godt tiltak for å bedre barnefamilienes levekår. En slik lovendring vil kunne føre til at 

kommunen blir mindre oppmerksom på lovens krav til individuelle vurderinger av hva som er 

et forsvarlig livsopphold for stønadsmottakeren og evt. barn. Stønadsnivået kan i praksis bli 

standardisert, noe som undergraver det sentrale prinsippet i loven om retten og plikten til å 

utøve skjønn. Departementets vurderinger er nærmere omtalt under hovedmål om økonomisk 

og sosial sikkerhet i proposisjonens del II. 

 

Ringerike kommune har valgt en praksis som er i tråd med departementets svar til Stortinget, 

det vil si at barnetrygden tas med i beregningen av økonomisk sosialhjelp. De fleste barn i 

Ringerike kommune vokser opp i familier med rimelig gode økonomiske vilkår, men ved siste 

offisielle registrering i 2017 registrerte SSB 646 barn som vokser opp i vedvarende 

lavinntektsfamilier.  

Barn i lavinntektsgruppen er ofte kjennetegnet av å tilhøre barnerike familier der foreldrene har 

en svak tilknytning til arbeidslivet. Over halvparten av disse er innvandrere. Vi ser også at 

familier basert på aleneforsørgere er overrepresentert i denne statistikken. Selvsagt er det også 

familier som havner i denne kategorien på grunn av innstramninger i AAP-ordningen 

(arbeidsavklaringspenger), rusmisbruk og manglende evne til å styre egen økonomi. 

Å redusere fattigdom blant barn og unge handler først og fremst om å sikre at foreldre er i jobb 

og har inntekt. Dette gjøres ved blant annet ved integrering i lokalsamfunn, kvalifisering til 

arbeid og aktivitet samt økonomisk rådgivning og veiledning. 

Dersom Ringerike kommune skulle velge å fravike de statlige føringer og ikke regne 

barnetrygd inn i grunnlaget for sosialhjelp, vil dette innebære en relativt stor utgift for 
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kommunen, anslagsvis ca. 5 mill. kroner. Dette vil selvsagt føre til at enkelte familier vil 

oppleve at kontantutbetalingene øker, men det vil også bringe en rekke andre familier i 

posisjon for å ha krav på sosialhjelp. Om man ved et slikt grep isolert sett demmer opp for 

barnefattigdomsproblematikken og reduksjon av familier med langvarig lavinntekt er høyst 

usikkert, alle den tid man ikke tar bort kilden til fattigdom, som er fravær av arbeid. 

Nav Ringerike har høyt fokus på barn som lever i lavinntektsfamilier, og har ingen andre tall å 

vise til enn de registreringer som er gjort i 2017. Påstanden om at Ringerike kommune i dag 

har over 700 barn i denne kategorien, er basert på en framskrivning som ikke hensyntar 

iverksatte tiltak. Ordfører vil her nevne kommunens satsing på startlånsordningen, som vil gi 

svært mange langt bedre økonomi, og som er fremhevet som kanskje det viktigste virkemiddel 

kommunene har i forhold til barnefattigdom. Ringerike kommune bruker fortiden ordningen for 

det den er verdt, og sluser inn 150 mill. kroner til utlån inneværende år. Beløpet rådmannen har 

foreslått for 2020 er på helse 100 mill. kroner. 

Ordfører er av den oppfatning at individuell tilnærming til den enkelte sak og utøving av skjønn 

i tråd med lovens formål pr. i dag gir den beste oppfølging av lavinntektsfamilier og deres 

levevilkår, og vil derfor ikke ta noe initiativ for å endre denne ordningen på nåværende 

tidspunkt. 

 

 

Hønefoss 07.11.2019 

Kirsten Orebråten 

Ordfører 
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5/19   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 07.11.2019  

 

Vedtak: 

 

Referatsaker tas til orientering. 

 

 

REFERATSAKER 
 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 
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154/19   

Økonomirapport 2. tertial 2019  

 

Vedtak: 

 

1. Økonomirapport 2. tertial 2019, tas til orientering.  

 

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

 

3. Politiske vedtak til oppfølging - Status pr. 2. tertial 2019 tas til orientering.  

 

4. Følgende endringer av driftsbudsjett vedtas:  

 

a. Administrativ korreksjon budsjettmidler avlastning barn fra Barn og unge til Helse og 

omsorg 

101000.440011.253  4 000 000 debet 

109000.440011.253     400 000 debet 

109900.440011.253     790 000 debet 

101070.330402.253  5 190 000 kredit  

Administrativ korreksjon mellom rammeområder uten resultateffekt. 

 

b. Administrativ korreksjon budsjettmidler BPA fra Helse og omsorg til Barn og unge 

101000.330407.254 1 000 000 debet 

109000.330407.254    142 000 debet 

109900.330407.254    190 000 debet 

101000.430400.254 1 000 000 kredit 

109000.430400.254    142 000 kredit 

109900.430400.254    190 000 kredit 

Administrativ korreksjon mellom rammeområder uten resultateffekt. 

 

c. Administrativ korreksjon budsjettmidler til Utdanning og familie, fra Avsetninger diverse 

116000.200100.190       2.425.000 debet 

116000.711003.190       2.425.000 kredit 

Gjelder sparetiltak på reiseutgifter. 

 

d. Det foretas en reversering av budsjettmessig dekning av renter og avdrag fra 

driftsprosjektene 4114 (Dampovner barnehager) og 4115 (Oppgradering Hønefoss 

barnehage) slik: 

150090.911006.870.4114 debet kr 25.000 

150090.300100.870.4114 kredit kr 25.000 

150090.911006.870.4115.debet kr 12.500 

150090.300100.870.4115 kredit kr 12.500 

151000.911006.870.4114 debet kr 200.000 

151000.300100.870.4114 kredit kr 200.000 

151000.911006.870.4115 debet kr 50.000 

151000.300100.870.4115 kredit kr 50.000 

Årsaken til at budsjettene nullstilles er todelt. Investering i Dampovner utgår, og det er 

andre mer hensiktsmessige måter å administrere dette på. 
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e. Administrativ korreksjon budsjettmidler rundkjøring USN fra Teknisk, kultur og idrett til 

Strategi og utvikling 

127000.110200.332       10 mill debet 

123000.590000.325         10 mill kredit 

Admimistrativ korreksjon mellom rammeområder uten resultateffekt. 

 

f. Sokna hjemmetjeneste, økt ramme 

101000.420402.254 600 000 debet 

Økt tjenestebehov i løpet av 2019. 

 

g. Luftmålinger Hønefoss 

137000.400004.233 420 000 debet 

Bevilget budsjett til luftmålinger i 2018. Det viste seg at målingene ikke ble ferdige før 

utløpet av mai 2019. Dermed ny bevilgning i 2019.  

 

h. Husleie til Boligstiftelsen 

119000.410002.265 3 000 000 debet 

Vedtatt reduksjon i husleien blir ikke fullt ut gjennomført i inneværende år, og budsjettet må 

tilføres midler. 

 

i. Plasser i institusjon og bofellesskap utenfor kommunen 

137000.450400.254  1 880 000 debet 

Et av sparetiltakene i sektoren er å ta hjem kjøpte plasser i 2019. Dette tar lengre tid enn 

planlagt. Det har ført til at beregnet sparetiltak ikke er effektuert fullt ut, og budsjettet 

korrigeres. 

 

j. NAV 

147091.470002.281 2 000 000 debet 

Merforbruk på økonomisk sosialhjelp, og budsjettet korrigeres. 

 

k. Ullerål bofellesskap 

101000.440009.254 1 100 000 debet 

109000.440009.254    100 000 debet 

109900.440009.254    300 000 debet 

Tiltaket for å få Ullerål bofellesskap i budsjettbalanse har tatt lengre tid enn forventet, og 

enheten tilføres manglende midler. 

 

l. Tilskudd Kirkens bymisjon 2019 

147000.400000.243 600 000 debet 

 

m. 137000.310100.201  1 000 000 debet 

Drifts- og kapitaltilskudd til private barnehager utbetales løpende gjennom året, Prognosene 

viser at kommunens utgifter til dette er budsjettert for lavt. 

 

n. Økt ramme Teknisk, kultur og idrett – drift/vedlikehold av kommunale veier 

124000.500050.332       4 mill debet 

Teknisk Forvaltning melder et merforbruket grunnet økte utgifter til drift og vedlikehold av 

kommunale veier. Det er ekstraordinære utgifter pga store nedbørsmengder vinter, vår og 

sommer. Brøyting, feiing av gater og veier, lapping og nødvendig grøfterensk. På bakgrunn 

av dette foreslås en styrking av budsjettramme for enheten. 
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o. Korreksjon av for høy avsetning til lønnsvekst i 2019 til utdanning og familie 

149000.300300.190         2 996 023 kredit 

149000.711003.120         2 996 023 debet 

 

p. Renter og avdrag foreslås med følgende budsjettjusteringer: 

150090.911006.870 debet kr 400.000 

151000.911006.870 kredit kr 3.339.000 

190002.911007.283 kredit kr 1.500.000 

 

q. Rammetilskuddet økes med: 

180000.841000.840         10,561 mill kredit 

Prognosene viser at Ringerike kommune vil få høyere inntektsutjevning enn budsjettert. 

 

5. Følgende endringer av investeringsbudsjett vedtas: 

 

a) Det foreslås følgende nedtak i årsbudsjett 2019, som medfører redusert bruk av lån og mva. 

kompensasjon på totalt 182 mill. kr: 

023000.656000.375.0105 kredit kr 3 300 000 (Oppgradering og sprinkling Riddergården) 

023000.656000.190.0115 kredit kr 2 000 000 (Energi, inneklima, overvåkning) 

023000.657000.222.10001 kredit kr 18 000 000 (Ullerål skole med idrettshall) 

023000.657000.265.10006 kredit kr 71 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter) 

023000.657000.265.10007 kredit kr 25 200 000 (Hov vest omsorgsboliger) 

067000.640000.265.10007 debet kr 13 500 000 (Hov vest omsorgsboliger) 

081000.640000.840.10007 debet kr 9 600 000 (Hov vest omsorgsboliger) 

023000.657000.265.10008 kredit kr 22 100 000 (Hov øst omsorgsboliger) 

023000.657000.256.10015 kredit kr 22 600 000 (Ringerike legevakt og ambulansesentral) 

023000.657000.222.10027 kredit kr 4 000 000 (Nes skole ny barneskolefløy) 

023000.657000.332.14016 kredit kr 3 126 375 (Parkering Austjord) 

023000.654000.332.19403 kredit kr 1 435 573 (Sentrumspassasjen) 

023000.651000.353.15008 kredit kr 4 500 000 (Overføringsledninger Åsa-Monserud) 

023000.651000.350.15013 kredit kr 3 600 000 (Monserud renseanlegg) 

023000.651000.353.15014 kredit kr 9 500 000 (Sanering Nes i Ådal etappe 2) 

023000.651000.350.15037 kredit kr 7 000 000 (Styresystem Nes RA og Monserud RA) 

023000.651000.353.15038 kredit kr 5 800 000 (VA-anlegg Parkgata – Storjordet) 

023000.651100.345.19210 kredit kr 2 000 000 (Digitale vannmålere) 

091000.690000.870.0001 debet kr 152 061 948 (redusert bruk av lån) 

072910.690001.841.0001 debet kr 30 000 000 (redusert mva. kompensasjon investeringer) 

 

Det forutsettes at budsjettreduksjonene innarbeides i Budsjett 2020 og HP 2020-2023. 

 

b) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 10004 Benterud skole til prosjekt 15024 

Boligutbygging Benterud VA-løsninger for inndekning av økt behov slik: 

023000.651000.353.15024 debet kr 1 500 000 

023000.657000.222.10004 kredit kr 1 500 000 

 

c) 1.  

Det overføres kr 381.156 fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet for å dekke 

investeringskostnader til Valgpaviljonger. Beløpet dekkes ved å redusere driftsbudsjettet på 

ansvar 211001 Valg storting og kommune. 

Budsjettkorrigeres slik: 
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120000.211001.100 kredit kr 381.156 (driftsbudsjettet) 

157000.941000.880 debet kr 381.156 (driftsbudsjettet) 

097000.690000.880.0001 kredit kr 381.156 (investeringsbudsjettet) 

020000.620000.100.0120 debet kr 381.156 (investeringsbudsjettet) 

 

2. 

Det overføres kr 507.046 fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet for å dekke 

investeringskostnader til Ipads til kommunestyret. Beløpet dekkes av Formannnskapets 

disposisjonskonto. 

Budsjettkorrigeres slik: 

149000.712000.100 kredit kr 507.046 (driftsbudsjettet) 

157000.941000.880 debet kr 507.046 (driftsbudsjettet) 

097000.690000.880.0001 kredit kr 507.046 (investeringsbudsjettet) 

020060.610000.100.0733 debet kr 507.046 (investeringsbudsjettet) 

 

d) Kjøpsavtaler med fire boligeiere på Kilemoen på til sammen kr 13 608 125 lånefinansieres. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Økonomirapport 2. tertial 2019, tas til orientering.  

 

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

 

3. Politiske vedtak til oppfølging - Status pr. 2. tertial 2019 tas til orientering.  

 

4. Følgende endringer av driftsbudsjett vedtas:  

 

a. Administrativ korreksjon budsjettmidler avlastning barn fra Barn og unge til Helse og 

omsorg 

101000.440011.253  4 000 000 debet 

109000.440011.253     400 000 debet 

109900.440011.253     790 000 debet 

101070.330402.253  5 190 000 kredit  

Administrativ korreksjon mellom rammeområder uten resultateffekt. 
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b. Administrativ korreksjon budsjettmidler BPA fra Helse og omsorg til Barn og unge 

101000.330407.254 1 000 000 debet 

109000.330407.254    142 000 debet 

109900.330407.254    190 000 debet 

101000.430400.254 1 000 000 kredit 

109000.430400.254    142 000 kredit 

109900.430400.254    190 000 kredit 

Administrativ korreksjon mellom rammeområder uten resultateffekt. 

 

c. Administrativ korreksjon budsjettmidler til Utdanning og familie, fra Avsetninger diverse 

116000.200100.190       2.425.000 debet 

116000.711003.190       2.425.000 kredit 

Gjelder sparetiltak på reiseutgifter. 

 

d. Det foretas en reversering av budsjettmessig dekning av renter og avdrag fra 

driftsprosjektene 4114 (Dampovner barnehager) og 4115 (Oppgradering Hønefoss 

barnehage) slik: 

150090.911006.870.4114 debet kr 25.000 

150090.300100.870.4114 kredit kr 25.000 

150090.911006.870.4115.debet kr 12.500 

150090.300100.870.4115 kredit kr 12.500 

151000.911006.870.4114 debet kr 200.000 

151000.300100.870.4114 kredit kr 200.000 

151000.911006.870.4115 debet kr 50.000 

151000.300100.870.4115 kredit kr 50.000 

Årsaken til at budsjettene nullstilles er todelt. Investering i Dampovner utgår, og det er 

andre mer hensiktsmessige måter å administrere dette på. 

 

e. Administrativ korreksjon budsjettmidler rundkjøring USN fra Teknisk, kultur og idrett til 

Strategi og utvikling 

127000.110200.332       10 mill debet 

123000.590000.325         10 mill kredit 

Admimistrativ korreksjon mellom rammeområder uten resultateffekt. 

 

f. Sokna hjemmetjeneste, økt ramme 

101000.420402.254 600 000 debet 

Økt tjenestebehov i løpet av 2019. 

 

g. Luftmålinger Hønefoss 

137000.400004.233 420 000 debet 

Bevilget budsjett til luftmålinger i 2018. Det viste seg at målingene ikke ble ferdige før 

utløpet av mai 2019. Dermed ny bevilgning i 2019.  

 

h. Husleie til Boligstiftelsen 

119000.410002.265 3 000 000 debet 

Vedtatt reduksjon i husleien blir ikke fullt ut gjennomført i inneværende år, og budsjettet må 

tilføres midler. 
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i. Plasser i institusjon og bofellesskap utenfor kommunen 

137000.450400.254  1 880 000 debet 

Et av sparetiltakene i sektoren er å ta hjem kjøpte plasser i 2019. Dette tar lengre tid enn 

planlagt. Det har ført til at beregnet sparetiltak ikke er effektuert fullt ut, og budsjettet 

korrigeres. 

 

j. NAV 

147091.470002.281 2 000 000 debet 

Merforbruk på økonomisk sosialhjelp, og budsjettet korrigeres. 

 

k. Ullerål bofellesskap 

101000.440009.254 1 100 000 debet 

109000.440009.254    100 000 debet 

109900.440009.254    300 000 debet 

Tiltaket for å få Ullerål bofellesskap i budsjettbalanse har tatt lengre tid enn forventet, og 

enheten tilføres manglende midler. 

 

l. Tilskudd Kirkens bymisjon 2019 

147000.400000.243 600 000 debet 

 

m. 137000.310100.201  1 000 000 debet 

Drifts- og kapitaltilskudd til private barnehager utbetales løpende gjennom året, Prognosene 

viser at kommunens utgifter til dette er budsjettert for lavt. 

 

n. Økt ramme Teknisk, kultur og idrett – drift/vedlikehold av kommunale veier 

124000.500050.332       4 mill debet 

Teknisk Forvaltning melder et merforbruket grunnet økte utgifter til drift og vedlikehold av 

kommunale veier. Det er ekstraordinære utgifter pga store nedbørsmengder vinter, vår og 

sommer. Brøyting, feiing av gater og veier, lapping og nødvendig grøfterensk. På bakgrunn 

av dette foreslås en styrking av budsjettramme for enheten. 

 

o. Korreksjon av for høy avsetning til lønnsvekst i 2019 til utdanning og familie 

149000.300300.190         2 996 023 kredit 

149000.711003.120         2 996 023 debet 

 

p. Renter og avdrag foreslås med følgende budsjettjusteringer: 

150090.911006.870 debet kr 400.000 

151000.911006.870 kredit kr 3.339.000 

190002.911007.283 kredit kr 1.500.000 

 

q. Rammetilskuddet økes med: 

180000.841000.840         10,561 mill kredit 

Prognosene viser at Ringerike kommune vil få høyere inntektsutjevning enn budsjettert. 

 

5. Følgende endringer av investeringsbudsjett vedtas: 

 

a) Det foreslås følgende nedtak i årsbudsjett 2019, som medfører redusert bruk av lån og mva. 

kompensasjon på totalt 182 mill. kr: 

023000.656000.375.0105 kredit kr 3 300 000 (Oppgradering og sprinkling Riddergården) 

023000.656000.190.0115 kredit kr 2 000 000 (Energi, inneklima, overvåkning) 
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023000.657000.222.10001 kredit kr 18 000 000 (Ullerål skole med idrettshall) 

023000.657000.265.10006 kredit kr 71 000 000 (Heradsbygda omsorgssenter) 

023000.657000.265.10007 kredit kr 25 200 000 (Hov vest omsorgsboliger) 

067000.640000.265.10007 debet kr 13 500 000 (Hov vest omsorgsboliger) 

081000.640000.840.10007 debet kr 9 600 000 (Hov vest omsorgsboliger) 

023000.657000.265.10008 kredit kr 22 100 000 (Hov øst omsorgsboliger) 

023000.657000.256.10015 kredit kr 22 600 000 (Ringerike legevakt og ambulansesentral) 

023000.657000.222.10027 kredit kr 4 000 000 (Nes skole ny barneskolefløy) 

023000.657000.332.14016 kredit kr 3 126 375 (Parkering Austjord) 

023000.654000.332.19403 kredit kr 1 435 573 (Sentrumspassasjen) 

023000.651000.353.15008 kredit kr 4 500 000 (Overføringsledninger Åsa-Monserud) 

023000.651000.350.15013 kredit kr 3 600 000 (Monserud renseanlegg) 

023000.651000.353.15014 kredit kr 9 500 000 (Sanering Nes i Ådal etappe 2) 

023000.651000.350.15037 kredit kr 7 000 000 (Styresystem Nes RA og Monserud RA) 

023000.651000.353.15038 kredit kr 5 800 000 (VA-anlegg Parkgata – Storjordet) 

023000.651100.345.19210 kredit kr 2 000 000 (Digitale vannmålere) 

091000.690000.870.0001 debet kr 152 061 948 (redusert bruk av lån) 

072910.690001.841.0001 debet kr 30 000 000 (redusert mva. kompensasjon investeringer) 

 

Det forutsettes at budsjettreduksjonene innarbeides i Budsjett 2020 og HP 2020-2023. 

 

b) Budsjettmidler omdisponeres fra prosjekt 10004 Benterud skole til prosjekt 15024 

Boligutbygging Benterud VA-løsninger for inndekning av økt behov slik: 

023000.651000.353.15024 debet kr 1 500 000 

023000.657000.222.10004 kredit kr 1 500 000 

 

c) 1.  

Det overføres kr 381.156 fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet for å dekke 

investeringskostnader til Valgpaviljonger. Beløpet dekkes ved å redusere driftsbudsjettet på 

ansvar 211001 Valg storting og kommune. 

Budsjettkorrigeres slik: 

120000.211001.100 kredit kr 381.156 (driftsbudsjettet) 

157000.941000.880 debet kr 381.156 (driftsbudsjettet) 

097000.690000.880.0001 kredit kr 381.156 (investeringsbudsjettet) 

020000.620000.100.0120 debet kr 381.156 (investeringsbudsjettet) 

 

2. 

Det overføres kr 507.046 fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet for å dekke 

investeringskostnader til Ipads til kommunestyret. Beløpet dekkes av Formannnskapets 

disposisjonskonto. 

Budsjettkorrigeres slik: 

149000.712000.100 kredit kr 507.046 (driftsbudsjettet) 

157000.941000.880 debet kr 507.046 (driftsbudsjettet) 

097000.690000.880.0001 kredit kr 507.046 (investeringsbudsjettet) 

020060.610000.100.0733 debet kr 507.046 (investeringsbudsjettet) 

 

d) Kjøpsavtaler med fire boligeiere på Kilemoen på til sammen kr 13 608 125 lånefinansieres. 
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155/19   

Finansrapport 2. tertial 2019  

 

Vedtak: 

 

 Finansrapport 2. tertial 2019 tas til orientering. 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Finansrapport 2. tertial 2019 tas til orientering. 
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156/19   

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 20. september 2019  

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll tas til orientering 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll tas til orientering 
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157/19   

Utredning om framtidens brann- og redningstjeneste i Ringerike  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret ber rådmannen starte forarbeidet og å utrede kostnadene for bygging 

av ny brannstasjon og ny lokalisasjon i Hønefoss sør. 

  

2. Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med private aktører på Eggemoen, 

Forsvaret og Jevnaker kommune, for et eventuelt offentlig-privat samarbeid om en 

brannstasjon på Eggemoen. 

  

3. Kommunestyret ønsker å videreføre samarbeidet med Hole kommune, og eventuelt 

utvide samarbeidet til å omfatte Jevnaker og Modum kommuner. Rådmannen bes om å 

avklare et mulig utvidet interkommunalt samarbeid. 

  

  

4. Som en del av beslutningsgrunnlaget bes det om at det tas et nærmere avklaringsmøte 

med nærliggende kommuner for et videre samarbeid. 

  

5. Som en del av beslutningsgrunnlaget må fremtidsbilde i lys av fellesprosjektet (Fre16) 

og nye bosetningsmiljøer vurderes.  

 

 

 

Behandling: 

 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende omforente forslag p.v.a. gruppelederne for alle 

partier: 

1. «Kommunestyret ber rådmannen starte forarbeidet og å utrede kostnadene for bygging 

av ny brannstasjon og ny lokalisasjon i Hønefoss sør. 

 

2. Kommunestyret ber rådmannen gå i dialog med private aktører på Eggemoen, 

Forsvaret og Jevnaker kommune, for et eventuelt offentlig-privat samarbeid om en 

brannstasjon på Eggemoen. 

 

3. Kommunestyret ønsker å videreføre samarbeidet med Hole kommune, og eventuelt 

utvide samarbeidet til å omfatte Jevnaker og Modum kommuner. Rådmannen bes om å 

avklare et mulig utvidet interkommunalt samarbeid. 

 

 

4. Som en del av beslutningsgrunnlaget bes det om at det tas et nærmere avklaringsmøte 

med nærliggende kommuner for et videre samarbeid. 

 

5. Som en del av beslutningsgrunnlaget må fremtidsbilde i lys av fellesprosjektet (Fre16) 

og nye bosetningsmiljøer vurderes.  
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Ohrens (Ap) forslag p.v.a. 

gruppelederne for alle partier, ble Ohrens (Ap) forslag enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret ønsker å gå videre med alternativ 3 med to brannstasjoner. 
2. Kommunestyret ber rådmannen starte forarbeidet og å utrede kostnadene for bygging av ny 

brannstasjon i Hønefoss sør, avviking og salg av nåværende brannstasjon og å forberede et 

eventuelt offentlig-privat samarbeid om brannstasjon på Eggemoen. 

3. Kommunestyret ønsker å videreføre samarbeidet med Hole kommune, og eventuelt utvide 

samarbeidet til å omfatte Jevnaker og Modum kommuner. Rådmannen bes om å avklare et 

mulig utvidet interkommunalt samarbeid.    
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158/19   

FNs bærekraftsmål - prioritering av fokusområder  

 

Vedtak: 

 

1. Prinsippvedtak for å gi retning til rådmannens arbeid med kommunal planstrategi 2020-

2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel:   

a. Ringerike kommune skal ha følgende av FNs bærekraftsmål som fokusområder: 

god helse (mål 3), god utdanning (mål 4), innovasjon og infrastruktur (mål 9), 

bærekraftige byer og tettsteder (mål 11), stoppe klimaendringene (mål 13) og 

samarbeid for å nå målene (mål 17).  

b. Bærekraftsmålene henger tett sammen og flere mål overlapper med de utvalgte 

fokusområdene eller er virkemidler for å nå dem. Ved dette vil kommunen hele 

tiden arbeide med de andre bærekraftsmålene, selv om en velger ut prioriterte 

fokusområder. 

c. I alle saksfremlegg i folkevalgte organer skal det stå hvilke (+) mål som blir støttet 

og på hvilken måte det blir gjort. 

 

I tillegg skal Ringerike kommune ha følgende av FNs bærekraftsmål som fokusområder: 

Liv på land (mål 15), Mindre ulikheter (mål 10) og Anstendig arbeid og økonomisk vekst (mål 

8) 

 

Behandling: 

 

Benedicte H. Hundhammer (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt. c: 

«I alle saksfremlegg i folkevalgte organer skal det stå hvilke (+) mål som blir støttet og på 

hvilken måte det blir gjort.» 

 

Nina Basberg (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 1: 

«Liv på land (mål 15)» 

 

Anne-Erita Berta (MDG) fremmet følgende forslag p.v.a MDG: 

«Ringerike kommune må ha FNs bærekraftsmål 12 og 15 må legges som særlig prioriterte 

satsingsområde i tillegg til allerede foreslåtte mål 3,4,9,11,13,17.» 

 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 

«Bærekraftmål 10. Mindre ulikheter.» 
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Stein-Roar Eriksen (uavh.) fremmet følgende tilleggsforslag: 

«Anstendig arbeid og økonomisk vekst (Mål 8) 

Mindre ulikheter (Mål 10)» 

 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag pkt. 1a ble enstemmig vedtatt. 

 

Nina Basbergs (Sp) forslag (Mål 15) ble enstemmig vedtatt. 

 

Anne Erita Bertas forslag p.v.a. MDG (Mål 15) ble enstemmig vedtatt. 

 

Anne Erita Bertas forslag p.v.a. MDG (Mål 12) falt med 14 stemmer. 

 

Håkon Ohren (Ap) forslag (Mål 10) ble vedtatt mot 11 stemmer. 

 

Eriksens (Uavh.) forslag (Mål 10) ble vedtatt mot 11 stemmer. 

 

Eriksens (Uavh.) forslag (Mål 8) ble vedtatt mot 19 stemmer. 

 

Rådmannens forslag pkt. 1b og Hundhammers (H) forslag til nytt pkt.1 c 

ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Prinsippvedtak for å gi retning til rådmannens arbeid med kommunal planstrategi 2020-

2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel:   

a. Ringerike kommune skal ha følgende av FNs bærekraftsmål som fokusområder: 

god helse (mål 3), god utdanning (mål 4), innovasjon og infrastruktur (mål 9), 

bærekraftige byer og tettsteder (mål 11), stoppe klimaendringene (mål 13) og 

samarbeid for å nå målene (mål 17).  

b. Bærekraftsmålene henger tett sammen og flere mål overlapper med de utvalgte 

fokusområdene eller er virkemidler for å nå dem. Ved dette vil kommunen hele 

tiden arbeide med de andre bærekraftsmålene, selv om en velger ut prioriterte 

fokusområder. 
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159/19   

Ny organisering av regional næringsutvikling  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunens ressurser innen næringsutvikling samordnes så langt dette er mulig 

gjennom et nært samarbeid med næringslivet og nabokommunene. Kommunene i 

fellesskap oppfordres til å samles om: 

 All næringsrettet aktivitet og deltakelse samles under paraplyen «Innovasjonssenter 

Ringeriksregionen»  

 Videreutvikle etablert regionalt næringsteam  

 USN partnerskapsavtale  

- Ringerike kommune har inngått partnerskap med USN, Handelshøyskolen, 

Campus Ringerike. Hole og Jevnaker har mottatt invitasjon fra USN til å 

inngå partnerskap og oppfordres til å inngå tilsvarende avtale for å styrke 

samarbeidet og optimalisere kommunal innsats på regional næringsutvikling. 

2. Kommunene går i dialog med Pan Innovasjon AS for å se på muligheter for at dette 

selskapet kan ta en rolle i «Innovasjonssenter Ringeriksregionen».  

3. Ringerike kommune vil stemme for en avvikling av Ringerike utvikling AS i 

ekstraordinær generalforsamling, som avholdes umiddelbart etter kommunestyrenes 

vedtak. 

4. Assisterende rådmann i Ringerike kommune får i oppgave å legge til rette for prosessen 

i nær dialog med administrasjonen i de to andre kommunene. Vedtakspunkter 1-3 skal 

ligge til grunn for videre prosess.  

5. Assisterende rådmann i Ringerike kommune får i oppgave å starte arbeidet med forslag 

til organisering og deltakelse i paraplyen «Næringsutvikling i Ringeriksregionen» i 

samarbeid med nabokommuner, næringsliv, USN, Ringerike næringsforening og andre. 

 

 

Behandling: 

 

Repr. Helge Stiksrud (V) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av 

sak 159/19, da han er Daglig leder i Pan innovasjon AS og derfor part i saken.  

 

Stiksrud (V) ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken i hht. forvaltningslovens §6 

første ledd bokstav e nr. 2 
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Kommunens ressurser innen næringsutvikling samordnes så langt dette er mulig 

gjennom et nært samarbeid med næringslivet og nabokommunene. Kommunene i 

fellesskap oppfordres til å samles om: 

 All næringsrettet aktivitet og deltakelse samles under paraplyen «Innovasjonssenter 

Ringeriksregionen»  

 Videreutvikle etablert regionalt næringsteam  

 USN partnerskapsavtale  

- Ringerike kommune har inngått partnerskap med USN, Handelshøyskolen, 

Campus Ringerike. Hole og Jevnaker har mottatt invitasjon fra USN til å inngå 

partnerskap og oppfordres til å inngå tilsvarende avtale for å styrke 

samarbeidet og optimalisere kommunal innsats på regional næringsutvikling. 

2. Kommunene går i dialog med Pan Innovasjon AS for å se på muligheter for at dette 

selskapet kan ta en rolle i «Innovasjonssenter Ringeriksregionen».  

3. Ringerike kommune vil stemme for en avvikling av Ringerike utvikling AS i ekstraordinær 

generalforsamling, som avholdes umiddelbart etter kommunestyrenes vedtak. 

4. Assisterende rådmann i Ringerike kommune får i oppgave å legge til rette for prosessen i 

nær dialog med administrasjonen i de to andre kommunene. Vedtakspunkter 1-3 skal 

ligge til grunn for videre prosess.  
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160/19   

Byreglement 2020  

 

Vedtak: 

 

Reglementet og veileder vedtas, med ikrafttredelse 01.01.2020 

 

Med følgende tillegg: 

 

Reglement § 5-3 

Nytt avsnitt mellom avsnitt 2 og 3. 

«Hønefoss skal være en rasismefri sone, hvor mennesker av ulikt utseende og opphav skal 

kunne ferdes i frihet, for diskriminering og med respekt for alle universelle 

menneskerettigheter» 

Virkningstidspunkt 01.01.2020 

 

 

 

Behandling: 

 

Brit Bøhler (Rødt) fremmet følgende forslag: 

Reglement og veileder vedtas med følgende tillegg: 

 

Reglement § 5-3 

Nytt avsnitt mellom avsnitt 2 og 3. 

«Hønefoss skal være en rasismefri sone, hvor mennesker av ulikt utseende og opphav skal 

kunne ferdes i frihet, for diskriminering og med respekt for alle universelle 

menneskerettigheter» 

Virkningstidspunkt 01.01.2020 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Bøhlers (Rødt) forslag ble vedtatt mot 6 stemmer. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Reglementet og veileder vedtas, med ikrafttredelse 01.01.2020 
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161/19   

Høring - Ny forvaltningslov - KS høringsuttalelse  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune støtter KS i deres høringsuttalelse til ny forvaltningslov. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune støtter KS i deres høringsuttalelse til ny forvaltningslov. 
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162/19   

405 Detaljregulering Tanberghøgda - andregangsbehandling av planforslag  

 

Vedtak: 

 

Forslag til detaljregulering nr. 405 «Tanberghøgda» vedtas 

 

Ved vedtak erstatter detaljregulering 405 «Tanberghøgda» de deler av detaljregulering 356-01 

«Tanberglia» som overlappes. 

 

Før det gis brukstillatelse for boliger innenfor planområdet skal eksisterende kryss 

Tanbergmoveien x Fv241 stenges, og del av Tanbergmoveien mot Fv241 legges om som vist 

på tegning «Kobling Lisletta 5.11.19». Del av Tanbergmoveien som erstattes av ny vei skal 

være tilbakeført til dyrkamark 

 

 

Behandling: 

Repr. Dag Henaug (H) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av sak 

162/19, da han har eierinteresser i selskapet som er part i saken.  

 

Henaug (H) ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken i hht. forvaltningslovens §6.2.  

 

Rådmannen fremmet følgende alternative tillegg til sin innstilling: 

«Før det gis brukstillatelse for boliger innenfor planområdet skal eksisterende kryss 

Tanbergmoveien x Fv241 stenges, og del av Tanbergmoveien mot Fv241 legges om som vist 

på tegning «Kobling Lisletta 5.11.19». Del av Tanbergmoveien som erstattes av ny vei skal 

være tilbakeført til dyrkamark.» 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet rådmannens alternative tillegg. 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling, samt Braatens (Sp) forslag, rådmannens alternative tillegg ble 

enstemmig vedtatt 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til detaljregulering nr. 405 «Tanberghøgda» vedtas 

 

Ved vedtak erstatter detaljregulering 405 «Tanberghøgda» de deler av detaljregulering 356-01 

«Tanberglia» som overlappes. 
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163/19   

410 Detaljregulering Hønengaten Panorama - sluttbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. 410 Detaljreguelring for Hønengaten Panorama vedtas.  

2. Bestemmelse § 2.2.3, fjerde ledd vedrørende takterrasse tas ut.  

3. De deler av gjeldene reguleringsplan som overlappes av ny plan oppheves: 121 Kvartalet  

   Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengaten og NSB (Bergensbanen) fra 25.03.1985, samt  

   de deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 30.10.1942.  
 

Rådmannen gis delegert myndighet til å endre formål BAS1-2 (støyvoll) til grøntformål – BAU 

(annet uteoppholdsareal), samt revidere bestemmelser på bakgrunn av at formålet tas ut, og i 

tråd med tilbakemeldinger fra BaneNor, datert 25.10.2019. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Rådmannen fremmet følgende tillegg til sin innstilling: 

«Rådmannen gis delegert myndighet til å endre formål BAS1-2 (støyvoll) til grøntformål – 

BAU (annet uteoppholdsareal), samt revidere bestemmelser på bakgrunn av at formålet tas ut, 

og i tråd med tilbakemeldinger fra BaneNor, datert 25.10.2019» 

 

Lise Bye Jøntvedt (H) fremmet rådmannens forslag: 

1. «410 Detaljregulering for Hønengaten Panorama vedtas.  

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

121 Kvartalet Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengata og NSB (Bergensbanen) fra 

25.03.1985, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 30.10.1942. 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og formannskapets innstilling, ble 

formannskapets innstilling vedtatt mot 13 stemmer. 

 

Rådmannens forslag til tillegg ble enstemmig vedtatt. 

 



  

Side 41 av 94 

Forslag til vedtak: 

 
1. 410 Detaljregulering for Hønengaten Panorama vedtas.  

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

121 Kvartalet Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengata og NSB 

(Bergensbanen) fra 25.03.1985, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 11 

Norderhov, 30.10.1942. 
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443 Reguleringsplan Kleggerud 2.gangsbehandling Ringerike og Jevnaker kommune 

 

Vedtak: 

 

1. Trafikksikkerhetstiltak på FV 241 Kleggerud, Reguleringsplan 0605_443 Kleggerud 

alternativ B vedtas 

2. Bestemmelsene og kart for alternativ B kan tilpasses Ringerikes maler.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

1. Trafikksikkerhetstiltak på FV 241 Kleggerud, Reguleringsplan 0605_443 Kleggerud 

alternativ B vedtas 

2. Bestemmelsene og kart for alternativ B kan tilpasses Ringerikes maler.  
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Orienteringssak om Vestregionen  

 

Vedtak: 

 

Saken tas til orientering  

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Valgutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Saken tas til orientering  
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Valg av eldreråd perioden 2019-2023  

 

Vedtak: 

 

Følgende velges til Eldrerådet for perioden 2019 – 2023: 

 

Faste medlemmer:  

Gudbrand Brekke, Peder Gjerdrum, Kirsti Sofie Løvlie, Liv Rødningen Brørby og Gerd 

Toterud  

 

Varaer i prioritert rekkefølge: 1. Grethe Holmby, 2.Hans Even Braaten, 3. Gerd Torp 

Andersen. 4. Arne Svein Dølden og 5. Eva M. Gallhager 

 

Ved valg av politiske medlemmer 

 

Politiske medlemmer: 

1. Unni Carlsen (H) 

2. Axel Sjøberg (SV) 

 

Politiske varamedlemmer: 

1. Trond Nyhus (Frp) 

2. Hilde Marie Steinhovden (MDG) 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Valgutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Følgende velges til Eldrerådet for perioden 2019 – 2023: 

Faste medlemmer:  

Gudbrand Brekke, Peder Gjerdrum, Kirsti Sofie Løvlie, Liv Rødningen Brørby og Gerd 

Toterud  

 

Varaer i prioritert rekkefølge: 1. Grethe Holmby, 2.Hans Even Braaten, 3. Gerd Torp 

Andersen. 4. Arne Svein Dølden og 5. Eva M. Gallhager 

 

Ved valg av politiske medlemmer 

 

Politiske medlemmer: 
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1.______________ 

2.______________ 

 

Politiske varamedlemmer: 

1.______________ 

2.______________ 
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Valg av råd for funksjonshemmede 2019 - 2023  

 

Vedtak: 

 

Til Råd for funksjonshemmede for perioden 2019-2023 velges: 

 

Som faste medlemmer velges: 

John Åge Corneliussen, Lena Lybæk, Kari Torgersen og Bjørn Karlengen 

 

Varamedlemmer: 

Kirstin Oddfrid Stokkedal, Inger Solveig Søreng og Anni M. Granum 

 

Ved valg av politiske medlemmer  

 

Politiske medlemmer:  

1. Ivar Eskestrand (H) 

2. Nanna Kristoffersen (Rødt)  

 

Politiske varamedlemmer:  

1. Jan Torleif Lafton (Ap) 

2. Cathrine Amanda Bilisten (MDG) 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Valgutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Til Råd for funksjonshemmede for perioden 2019-2023 velges: 

Som faste medlemmer velges: 

John Åge Corneliussen, Lena Lybæk, Kari Torgersen og Bjørn Karlengen 

 

Varamedlemmer: 

Kirstin Oddfrid Stokkedal, Inger Solveig Søreng og Anni M. Granum 

 

Ved valg av politiske medlemmer  

 

Politiske medlemmer:  
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1.______________  

2.______________  

 

Politiske varamedlemmer:  

1.______________  

2.______________ 
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Valg av integreringsråd perioden 2019-2023  

 

Vedtak: 

 

Integreringsrådet sin innstilling til nye medlemmer og varamedlemmer for 

Integreringsrådet 2019-2023:  

 

Integreringsrådet består av 9 medlemmer og varamedlemmer valgt i rekkefølge 

 

Medlemmer  

1. Florence Kamara, Ghana  

2. Ghafour Azari, Kurder   

3. Seham N. M. Srour, Palestina  

4. Rifat Osmanovic, Tidl. Jugoslavia  

5. Michelle Abamake Strømmen, Kongo   

6. Jaroslaw Lewandowski, Polen   

 

Varamedlemmer  

1. Heidi Torstensrud, Norge   

2. Parviz Salimi, Kurder   

3. Suad Nakhla, Palestina   

4. Shpetjim Berisha, Kosovo  

5. Simret Berhan Tuccu, Eritrea   

6. Mohamed Bashir Jama Farah, Somalia   

7. Soheyla Moradi, Kurder   

 

 

Valgutvalget sin innstilling til politiske medlemmer: 

1. Leder, Viera R. Frydenlund (H) 

2. Nestleder, Jon Nettum Sandum FRP 

3. Eli Johanne Ruud Uavh 

 

Valgutvalget sin innstilling til politiske varamedlemmer: 

1. Tora Alvilde Hagen  

2. Ahmad Mamoudi (Ap) 

3. Helge Grunstad (V) 
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Behandling: 

 

Runar Johansen fremmet følgende forslag p.v.a. gruppelederne for alle partier: 

 

Som leder velges: 

Viera R. Frydenlund (H) 

 

Som nestleder velges: 

Jon N. Sandum (Frp) 

 

 

Avstemming: 

Valgutvalgets innstilling, samt Johansens (H) forslag p.v.a. gruppelederne ble enstemmig 

vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

 

Integreringsrådet sin innstilling til nye medlemmer og varamedlemmer for 

Integreringsrådet 2019-2023:  

Ettersendes til valgutvalget etter Integreringsrådets møte 21.10.19 

 

Valgutvalget sin innstilling til politiske medlemmer i Integeringsrådet: 

1.__________  

2__________ 

3.__________ 

 

Valgutvalget sin innstilling til politiske varamedlemmer: 

1._________ 

2._________ 

3._________ 

 

 

Innledning::: Sett inn innstillingen over denne linja  
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Valg av medlemmer til Ungdomsråd  

 

Vedtak: 

 

Som medlemmer velges: 

Helga Mjøs, ungdomsskole 

Marcus Andre Nysveen, videregående 

Heidi Krokvik Rotfoss, ungdomsskole 

Oscar Eriksen Saastad, ungdomsskole 

Elisabeth Håkenstad, klubb 

Eilert Sundt, ungdomsskole 

 

 

Vara: 

Anna Caridad Bakke, ungdomsskole 

Ida Håkonsen, ungdomsskole     

Aram Azari, videregående 

  

 

Ved valg av politiske medlemmer  

 

Politiske medlemmer:  

1.Nora Drægalid (H) 

2.Even Jakobsen (MDG) 

 

Politiske varamedlemmer:  

1.Mina Minaie (SV) 
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Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Valgutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som medlemmer velges: 

Helga Mjøs, ungdomsskole 

Marcus Andre Nysveen, videregående 

Heidi Krokvik Rotfoss, ungdomsskole 

Oscar Eriksen Saastad, ungdomsskole 

Elisabeth Håkenstad, klubb 

Eilert Sundt, ungdomsskole 

 

 

Vara: 

Anna Caridad Bakke, ungdomsskole 

Ida Håkonsen, ungdomsskole     

Aram Azari, videregående 

  

 

Ved valg av politiske medlemmer  

 

Politiske medlemmer:  

1.______________  

2.______________  

 

Politiske varamedlemmer:  

1.______________  

2.______________ 
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Valg til administrasjonsutvalget  

 

Vedtak: 

 

Som medlem av administrasjonsutvalget velges: 

 

Leder: Hilde Vollmerhaus (Ap) 

Runar Johansen (H) 

Nena Bjerke (Frp) 

Stian Bakken (Sp) 

Helge Stiksrud (v) 

 

 

Varamannsrekke Ap, H, Frp og KrF: 

Knut Stubben (Krf) 

Terje Berghagen (Ap) 

Marit Hollerud (H) 

 

Varamannsrekke for Sp, Rødt, MDG, SV, V og uavh.: 

Sverre Johnsrud (Rødt) 

Maike Julia Geldbach (MDG) 

 

 

 

Behandling: 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Valgutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som medlem av administrasjonsutvalget velges: 

 

Leder ………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 
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Som varamedlem av administrasjonsutvalget velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 
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Valg til arbeidsmiljøutvalget  

 

Vedtak: 

 

Medlemmer 

1. Ståle Skjønhaug (Ap) 

2. Marit Hollerud (H) 

3. Britt Bøhler (Rødt) 

 

 

Varamannsrekke for Ap, H, Frp og Krf: 

1. Vegard Persvold (Frp) 

2. Runhild Vestby (Ap) 

 

Varamannsrekke for Sp, Rødt, MDG, SV, V og uavh.: 

1. Erlend Kåsereff (SV) 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Valgutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

Som medlem av arbeidsmiljøutvalget velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av arbeidsmiljøutvalget velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 
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Valg til representant i styret til Solborg Landsbystiftelse  

 

Vedtak: 

 

Som representant til styret til Solborg Landsbystiftelse velges: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) 

 

 

Som vararepresentant til styret til Solborg Landsbystiftelse velges: 

 

Tone Bråten Ellingsen (Ap) 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Valgutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representant til styret til Solborg Landsbystiftelse velges: 

 

………………….. 

 

 

Som vararepresentant til styret til Solborg Landsbystiftelse velges: 

 

………………….. 
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Valg til Sakkyndig takstnemnd, eiendomsskatt  

 

Vedtak: 

 

Som medlem av sakkyndig takstnemnd velges: 

1. Richard Baksvær (H) 

2. Runhild Vestby (Ap) 

3. Harald Fagerås (SP) 

 
Som varamedlem av sakkyndig takstnemnd velges: 

1. Jan Thorleif Lafton (Ap) 

2. Nanna Kristoffersen (Rødt) 

3. Eirik Farestveit Erstad (MDG) 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Valgutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

Som medlem av sakkyndig takstnemnd velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av sakkyndig takstnemnd velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 
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Valg til kirkelig fellesråd  

 

Vedtak: 

 

Som representant til Kirkelig fellesråd velges 

Helge Stiksrud (V) 

 

Som vararepresentant til Kirkelig fellesråd velges  

Leif Aspevoll (KrF) 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Valgutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representant til Kirkelig fellesråd velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Kirkelig fellesråd velges  

 

…………………… 
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Valg til klagenemnd  

 

Vedtak: 

 

Som medlem av klagenemnda for behandling av særskilte saker velges: 

 

1. Leder: Ole Johan Andersen (Frp) 

2. Nestleder: Runhild Vestby (Ap) 

3. Hans Fredrik Hotvedt (H) 

4. Runhild Vestby (Ap) 

5. Tom Ragnar Berg (Sp) 

6. Anne-Erita Berta (MDG) 

 

Som varamedlem av klagenemnda for behandling av særskilte saker velges: 

 

Varamannsrekke for Ap, H, Frp og KrF: 

1. Leif Aspevoll (KrF) 

2. Ståle Skjønhaug (Ap) 

3. Unni Carlsen (H) 

 

Varamannsrekke for Sp, Rødt, MDG, SV, V og uavh.: 

1. Marianne Wethal (V) 

2. Erlend Kåsereff (SV) 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag p.v.a. gruppelederne for alle partier: 

«Som leder og nestleder velges følgende: 

Leder: Ole Johan Andersen (Frp) 

Nestleder: Runhild Vestby (Ap)» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Valgutvalgets innstilling, samt Johansens (H) forslag p.v.a. gruppelederne ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som medlem av klagenemnda for behandling av særskilte saker velges: 

 

………………….. 
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………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av klagenemnda for behandling av særskilte saker velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 
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Valg til viltnemnd  

 

Vedtak: 

 

Som representanter til Viltnemnda velges: 

 

1. Richard Baksvær (H) 

2. Erik Haugen (SV) 

3. Per Christian Aurdal (Sp) 

4. Harald Fagerås (SP) 

5. Anne Sandum (Ap) 

6. Tove Mette Pedersen (V) 

7. Anne-Erita Berta (MDG) 

 

 

 

Som vararepresentanter til Viltnemnda velges:  

 

1. Nanna Kristoffersen (Rødt) 

2. Roger Thoresen  

3. Espen Heggerudstad (H)» 
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Behandling: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag p.v.a. gruppelederne for alle partier: 

 

«Som representanter til Viltnemnda velges 

1. Richard Baksvær (H) 

2. Erik Haugen (SV) 

3. Per Christian Aurdal (Sp) 

4. Harald Fagerås (SP) 

5. Anne Sandum (Ap) 

6. Tove Mette Pedersen (V) 

7. Anne-Erita Berta (MDG) 

 

Som vararepresentanter til Viltnemnda velges  

1. Nanna Kristoffersen (Rødt) 

2. Roger Thoresen  

3. Espen Heggerudstad (H)» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Johansen (H) forslag p.v.a. gruppelederne ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representanter til Viltnemnda velges 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 
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Som vararepresentanter til Viltnemnda velges  

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 

 

…………………… 
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Valg til Steinsfjordenutvalget  

 

Vedtak: 

 

Som representanter til Steinsfjordenutvalget velges: 

1. Dag Øivind Henriksen (H) 

2. Håkon Ohren (Ap) 

3. Nina Basberg (Sp) 

4. Knut Arild Melbøe (MDG) 

 

Som vararepresentanter til Steinsfjordenutvalget velges:  

 

Varamannsrekke for Ap, H, Frp og KrF: 

1. Arne Broberg (H) 

2. Trine Sandum (Ap) 

 

Varamannsrekke for Sp, MDG, Rødt, SV, V og Uavh.: 

 

1. Anders Braaten (Sp) 

2. Thomas Flåten (Rødt) 

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Valgutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representanter til Steinsfjordenutvalget velges:  

 

Kirsten Orebråten  

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 
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Som vararepresentanter til Steinsfjordenutvalget velges:  

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 
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Valg til Representantskapet i Buskerud Kommunerevisjon IKS  

 

Vedtak: 

 

Som representant til Representantskapet i Buskerud Kommunerevisjon IKS velges:  

 

Anne-Marit Lillestø (Kontrollutvalgets leder)  

 

Som vararepresentanter til Representantskapet i Buskerud Kommunerevisjon IKS 

velges:  

 

Bente Aabel (Sp) 

 

Dag Håkon Henriksen (H) 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Valgutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representant til Representantskapet i Buskerud Kommunerevisjon IKS velges:  

 

Anne-Marit Lillestø (Kontrollutvalgets leder)  

 

Som vararepresentanter til Representantskapet i Buskerud Kommunerevisjon IKS velges:  

 

……………………. 

 

……………………. 

 

 

 

 

179/19   

Valg til Representantskapet i IKA Kongsberg  
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Vedtak: 

 

Som representant til Representantskapet i IKA Kongsberg velges 

Nanna Kristoffersen (Rødt) 

 

Som vararepresentant til Representantskapet i IKA Kongsberg velges 

Vegard Persvold (Frp) 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Valgutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representant til Representantskapet i IKA Kongsberg velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Representantskapet i IKA Kongsberg velges 

 

…………………… 
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Valg til styre i Stiftelsen Ringerikes Museum  

 

Vedtak: 

 

Som representant til styre i Stiftelsen Ringerikes Museum velges: 

Arne Broberg (H) 

 

Som vararepresentant til styre i Stiftelsen Ringerikes Museum velges: 

Morten Kværnstrøm (Uavh.) 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Valgutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representant til styre i Stiftelsen Ringerikes Museum velges: 

 

………………….. 

 

 

Som vararepresentant til styre i Stiftelsen Ringerikes Museum velges: 

 

 

………………….. 
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Valg til skolenes Samarbeidsutvalg  

 

Vedtak: 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Benterud skole velges: 

Harald Kollstrøm (Frp) 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Benterud skole velges: 

Jon Rikard Sandum (Frp) 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Hallingby skole velges: 

Jan Thorleif Lafton (Ap) 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Hallingby skole velges: 

Anne Borghild Stugaard (Ap) 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Haugdsbygd ungdomsskole velges: 

Beate Heieren Hundhammer (H) 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Haugdsbygd ungdomsskole velges: 

Ivar Eskestrand (H) 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Helgerud skole velges: 

Maike Jula Gelbach (MDG) 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Helgerud skole velges: 

Eirik Farestveit (MDG) 

 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Hov ungdomsskole velges: 

Arnbjørn Moløkken (KrF) 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Hov ungdomsskole velges: 

Arnfinn Holten (KrF) 

  

  

Som medlem av samarbeidsutvalget til Hønefoss skole velges: 

Christian Prause (Uavh.) 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Hønefoss skole velges: 

Eli Johanne Ruud (Uavh.)  
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Som medlem av samarbeidsutvalget til Nes skole og barnehage velges: 

Anne Borghild Stugaard (Ap) 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Nes skole og barnehage velges: 

Dag Erik Henaug (H) 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Sokna skole velges: 

Anders Braaten (Sp) 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Sokna skole velges: 

Kjersti Nyhus (Sp) 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Tyristrand skole velges: 

Per Christian Aurdal (Sp) 
 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Tyristrand skole velges: 

Bente Aabel (Sp) 
 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Ullerål skole velges: 

Tove Mette Pedersen (V) 
 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Ullerål skole velges: 

Helge Stiksrud (V) 
 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Vang skole velges: 

Therese Evjen (H) 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Vang skole velges: 

Arne Broberg (H) 

 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Veien skole velges: 

Trine Sandum (Ap) 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Veien skole velges: 

Anne Renneflot (Ap) 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Veienmarka ungdomsskole velges: 

Jan Frantzen (H) 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Veienmarka ungdomsskole velges: 

Nora Drægalid (H) 

 

Rett til å møte i styret til Ringerike Steinerskole har: 

Hanne Tronerud (SV) 
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Som vara for Hanne Tronerud (SV) velges Axel Sjøberg (SV) 

 

 

Rett til å møte i styret til Steinsfjorden Montessoriskolen har: 

Leila Khalayli (Rødt) 

 

Som vara for Leila Khalayli (Rødt) velges Jan Wetter (Rødt) 

 

 

Rett til å møte i styret til Ringerike Montessoriskolen har: 

Olav Bjotveit (Sp) 

 

Som vara for Olav Bjotveit (Sp) velges Nina Basberg (Sp) 

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Valgutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Benterud skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Benterud skole velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Hallingby skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Hallingby skole velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Haugdsbygd ungdomsskole velges: 
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………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Haugdsbygd ungdomsskole velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Helgerud skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Helgerud skole velges: 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Hov ungdomsskole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Hov ungdomsskole velges: 

 

………………….. 

   

Som medlem av samarbeidsutvalget til Hønefoss skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Hønefoss skole velges: 

 

………………….. 

   

Som medlem av samarbeidsutvalget til Nes skole og barnehage velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Nes skole og barnehage velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Sokna skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Sokna skole velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Tyristrand skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Tyristrand skole velges: 
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………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Ullerål skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Ullerål skole velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Vang skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Vang skole velges: 

 

………………….. 

 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Veien skole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Veien skole velges: 

 

………………….. 

 

Som medlem av samarbeidsutvalget til Veienmarka ungdomsskole velges: 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av samarbeidsutvalget til Veienmarka ungdomsskole velges: 

 

………………….. 

 

Rett til å møte i styret til Ringerike Steinerskole har: 

 

………………….. 

 

Som vara for …………………  velges ………………..  

 

 

Rett til å møte i styret til Steinsfjorden Montessoriskolen har: 

 

 

Som vara for …………………  velges ………………..  
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Rett til å møte i styret til Ringerike Montessoriskolen har: 

 

 

Som vara for …………………  velges ……………….. 
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182/19   

Valg til Barnehagenes samarbeidsutvalg  

 

Vedtak: 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Eikli barnehage velges 

 

Nanna Kristoffersen (Rødt) 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Eikli barnehage velges 

 

Britt Bøhler (Rødt) 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Hallingby barnehage velges 

 

Arnfinn Baksvær (Ap) 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Hallingby barnehage velges 

 

Håkon Ohren (Ap) 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Haug barnehage velges 

 

Lise Bye Jøntvedt (H) 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Haug barnehage velges 

 

Therese Evjen (H) 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Heggen barnehage velges 

 

Harald Fagerås (Sp) 

 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Heggen barnehage velges 

 

Lise Kihle Gravermoen (Sp) 

 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Heradsbygda barnehage velges 

 

Trond Nyhus (Frp) 
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Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Heradsbygda barnehage velges 

 

Vegard Persvold (Frp) 

 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Hvervenmoen barnehage velges 

 

Monica Juverud (SV) 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Hvervenmoen barnehage velges 

 

Britt Holten (KrF) 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Hønefoss barnehage velges 

 

Ståle Skjønhaug (Ap) 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Hønefoss barnehage velges 

 

Mai Britt Sundal (Ap) 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Nes barnehage velges 

 

Anne Borghild Stugaard (H) 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Nes barnehage velges 

 

Dag Erik Henaug (H) 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Tyristrand barnehage velges 

 

Emilie Moren Dahl (MDG) 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Tyristrand barnehage velges 

 

Anne-Erita Berta (MDG) 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Ullerål barnehage velges 

 

Marianne Wethal (V) 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Ullerål barnehage velges 

 

Helge Stiksrud (V) 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Veien barnehage velges 

 

Olav Bjotveit (Sp) 
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Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Veien barnehage velges 

 

Eli Ruud (Uavh.) 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Valgutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Eikli barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Eikli barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Hallingby barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Hallingby barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Haug barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Haug barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Heggen barnehage velges 

 

…………………… 

 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Heggen barnehage velges 
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…………………… 

 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Heradsbygda barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Heradsbygda barnehage velges 

 

…………………… 

 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Hvervenmoen barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Hvervenmoen barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Hønefoss barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Hønefoss barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Nes barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Nes barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Tyristrand barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Tyristrand barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Ullerål barnehage velges 

 

…………………… 
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Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Ullerål barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som representant til Samarbeidsutvalget i Veien barnehage velges 

 

…………………… 

 

Som vararepresentant til Samarbeidsutvalget i Veien barnehage velges 

 

…………………… 
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183/19   

Valg av medlemmer til vannområdene Tyrifjorden, Valdres og Indre Oslofjorden Vest  

 

Vedtak: 

 

Som medlem til vannområde Tyrifjorden velges: Morten Kværnstrøm (Uavh.) 

 

Som varamedlem til vannområde Tyrifjorden velges: Arne Dølerud (Ap) 

 

Som medlem til vannområde Valdres velges: Dag Øivind Henriksen (H) 

 

Som varamedlemmer til vannområde Valdres velges: Tom Pedersen (V) 

 

Rådmannen velger ut representant til aktuelle faggrupper når det gjelder vannområde Indre 

Oslofjord vest. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Valgutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som medlem til vannområde Tyrifjorden velges  ………………………………... 

 

Som varamedlem til vannområde Tyrifjorden velges ……………………………. 

 

 

Som medlem til vannområde Valdres velges …………………..………………… 

 

Som varamedlemmer til vannområde Valdres velges ……………….…………… 

 

Rådmannen velger ut representant til aktuelle faggrupper når det gjelder vannområde Indre 

Oslofjord vest. 

 

 

 

 

184/19   

Valg av medlemmer til valgstyret  
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Vedtak: 

 

Som leder av valgstyret velges: kirsten Orebråten (Ap) 

 

Som nestleder av valgstyret velges: Dag Erik Henaug (H) 

 

Som øvrige medlemmer av valgstyret velges  

 

Hans-Petter Aasen (Sp) 

 

Nina Basberg (Sp) 

 

Magnus Herstad (Frp) 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Valgutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som leder av valgstyret velges ………….. 

 

Som nestleder av valgstyret velges ……… 

 

Som øvrige medlemmer av valgstyret velges  

 

………………………… 

 

………………………… 

 

………………………… 

 

 

 

 

185/19   

Valg til representantskapet til Ringeriksbadet IKS  

 

Vedtak: 

 

Som medlem til representantskapet velges: Kristin Remme (H) 
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Som medlem til representantskapet velges: Terje Berghagen (Ap) 

 

Som medlem til representantskapet velges: Kristian Prausse (Uavh.) 

 

 

Som varamedlem for Kristin Remme (H) velges Per Askilsrud (Frp) 

 

Som varamedlem for Terje Berghagen (Ap) velges Anne Katrine Korneliussen (Ap) 

 

Som varamedlem for Christian Prause (Uavh.) velges Thomas Cornelis Flåten (Rødt) 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Valgutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som medlem til representantskapet velges ……………………………… 

 

Som medlem til representantskapet velges ……………………………… 

 

Som medlem til representantskapet velges ……………………………… 

 

 

Som varamedlem for …………………….. ………………….velges …………………………. 

 

Som varamedlem for………………………………………… velges …………………………. 

 

Som varamedlem for …………………………………………velges …………………………. 

 

 

 

 

186/19   

17 mai utvalg for 2020  

 

Vedtak: 

 

Som medlemmer til 17.mai utvalget velges: 

 

1. John A Bakken  2020  Har igjen ett år 
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2. Parviz Salami   2020  Har igjen ett år 

3. Jorun Askilsrud  2020  Har igjen ett år 

4. Eli Johanne Ruud  2020 + 2021 

5. Tom Ragnar Berg  2020 + 2021 

6. Helge Stiksrud   2020 + 2021 

 

Som varamedlem til 17 mai utvalget velges: 

1. Cecilie Myklebust Helle 2020  Har igjen ett år 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Valgutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som medlemmer til 17.mai utvalget velges: 

 

1. John A Bakken  2020  Har igjen ett år 

2. Parviz Salami   2020  Har igjen ett år 

3. Jorun Askilsrud  2020  Har igjen ett år 

4. _____________  2020 + 2021 

5. _____________  2020 + 2021 

6. _____________  2020 + 2021 
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Som varamedlem til 17 mai utvalget velges: 

1. Cecilie Myklebust Helle 2020  Har igjen ett år 
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187/19   

Valg til representanter i styret til Tyristrand Vannverk SA  

 

Vedtak: 

 

Som representanter til styret i Tyristrand Vannverk SA velges: 

 

Frode Østlund (H) 

 

Wenche Saupstad (Sp) 

 

Som vararepresentant til styret i Tyristrand Vannverk SA velges Harald Kollstrøm (Frp) 

 

Som vararepresentant til styret i Tyristrand Vannverk SA velges Øystein Lid Larsen (V) 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Valgutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representanter til styret i Tyristrand Vannverk SA velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

Som vararepresentant til styret i Tyristrand Vannverk SA velges ………………… 

 

Som vararepresentant til styret i Tyristrand Vannverk SA velges ………………… 

 

 

 

 

 

188/19   

Valg til representant for skjønnsutvalget for Kraftverksskjønn  

 

Vedtak: 
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Som representant i skjønnsutvalget for Kraftverksskjønn velges: 

 

Frode Østlund (H) 

Anders Braaten (Sp) 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Valgutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som representant i skjønnsutvalget for Kraftverksskjønn velges: 

 

………………….. 

 

 

…………………. 
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42/19   

Grunngitt spørsmål fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) - Hvordan stopper vi 

sentrumsdød  

 

 

Ordfører bekrefter at interpellasjonen er levert i samsvar med reglement for 

kommunestyret §9. Svar blir avgitt i kommunestyrets møte 07.november, sak 42/19. 

 

 

Svar på grunngitt spørsmål fra Hilde Marie Steinhovden MDG 

Hvordan stopper vi sentrumsdød. 

 

Spørsmål 1. 

Svar: 

Når det gjelder subsidiering av næringsleie i en oppstartsfase har ordfører fremlagt spørsmålet 

for kommunens advokatkontor.  

Det å subsidiere en næringsleie i en oppstartsfase vil være brudd på likebehandlingsprinsippet. 

Med forbehold om type virksomhet vil dette trolig også være brudd på statsstøttereglene. 

 

Spørsmål 2. 

Svar: 

20. mars 2019 ( sak 19/771) bevilget strategi og plan 1 millioner kroner til  det toårige 

byutviklingsprosjektet Erigo. Prosjektet er eid av Ringerike næringsforening og Linn Marie 

Hallum er tilsatt som prosjektleder. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom næringsforening, 

Ringerike kommune, gårdeiere, USN og varehandelen med flere. Sparebankstiftelsen bevilget 1 

million kroner i økonomisk støtte til prosjektet.  

 

Formålet med prosjektet er å skape et mer levende sentrum. Styringsgruppen hadde 

oppstartsmøte 29. oktober og det ble vedtatt å starte opp med tre delprosjekter;  

- Tilgjengelighet; en levende by 

- Attraktive nyetableringer 

- Opplevelser og arrangement 

 

Problemstillingene som er tatt opp av MDG v/ Hilde Marie Steinhovden er temaer som blir tatt 

opp, og vil bli jobbet med i disse delprosjektene.  

Prosjektleder for Erigo prosjektet skal rapportere halvårlig til Strategi og plan 

 

 Dette som ordførers svar. 

 

Hønefoss 07.11.19 

Kirsten Orebråten 

Ordfører 
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43/19   

Grunngitt spørsmål fra Magnus B. Holte (Sp) - Oppsigelse av leieavtale for hest ved 

Honerud gård  

 

 

 

Ordfører bekrefter at grunngitt spørsmål er levert i samsvar med reglement for 

kommunestyret §9. Svar blir avgitt i kommunestyrets møte 07.november, sak 43 /19. 

 

 

 

Svar på grunngitt spørsmål fra Magnus Bratli Holte 

 

 

Angående hest på Honerud gård 

 

Kommunen har hatt leieavtale med Honerud gård i flere 10-år. Kontrakten fornyes jevnlig, og 

ny treårsavtale fram til 2022 ble inngått i sommer. 

 

I leiekontrakten heter det at 

 "Innholdet i undervisningen skal være knyttet opp mot gjeldende læreplan.  

Det skal være praktisk undervisning med fokus på livsmestring og sosial kompetanse 

samt at teori knyttes opp mot praktiske aktiviteter.  

Gården har dyr, ulike verksteder, klatrevegg, kjøkken og ulike muligheter for et variert 

friluftsliv." 

 

Administrasjonens vurdering ved denne avtalefornyelsen var at gården har så mange muligheter 

og aktiviteter for læring, at det ikke var nødvendig å ha en tilleggsavtale, slik at hest også er 

tilgjengelig på gården. 

 

På bakgrunn av henvendelser fra politikere, og stort engasjement i september, ble det sett på 

saken en gang til.   

Det kan derfor bekreftes at hest nå er på plass på gården igjen og inngår i elevenes tilbud. 

 

 

Hønefoss 07.11.19 

 

 

Kirsten Orebråten 

Ordfører 
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44/19   

Grunngitt spørsmål fra Anne-Erita G. Berta (MDG) - Steinsfjordutvalget og plansaken 

FRE16  

 

 

Ordfører bekrefter at grunngitt spørsmål er levert i samsvar med reglement for 

kommunestyret §9. Svar blir avgitt i kommunestyrets møte 07.november, sak 44/19. 

Svar: 

Ordfører har mottatt et grunngitt spørsmål i to deler fra representanten Anne-Erita G. Berta 

(MdG). 

Spørsmålet gjelder om Ringerike kommunestyre deler gammel og ny ordførers uttalelser i brev 

til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, - og om Ringerike kommunestyre ser grunn 

til å endre på uttalelsen, da flertallet i Steinsfjordutvalget og Hole kommunes syn i denne saken 

undergraves om så ikke skjer. 

Spørsmålet har sin bakgrunn i svært kritiske merknader fra Steinsfjorden fiskeforening når det 

gjelder FRE16`s rapporter og merknadsbehandling, samt brev fra daværende ordfører Kjell 

Hansen og nåværende ordfører der det tilkjennegis at Ringerike kommune ikke slutter seg til 

brev fra Steinfjordutvalget, som ber om videre undersøkelser og en mer helhetlig 

konsekvensutredning for å kunne nå sitt mandat som er å forbedre vannutskiftningen i 

Steinsfjorden. 

FRE16 tilbakeviste de nevnte kritiske merknader gjennom et avisinnlegg med følgende innhold: 

Alle innkomne merknader i forbindelse med høringsrundene for reguleringsplanen er 

behandlet og svart ut i dokumentet «Oppsummering etter høring og offentlig ettersyn». 

Dokumentet ligger på prosjektets nettsider, og er også en del av dokumentasjonen som ble 

sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet sammen med forslag til 

reguleringsplan 20. mai 2019. 

Bane NOR er et statsforetak som jobber på oppdrag for myndighetene med å planlegge 

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Vi følger de lover og krav som gjelder for offentlig 

planlegging og utbygging 

Ringerike kommune har i hele prosessen klart tilkjennegitt at prosjektets fremdrift ikke skal 

reverseres, og vil ikke akseptere innspill som kan forsinke denne. Etter drøfting med 

kommunens innleide rådgiver ble det klart at et ønske om enda flere utredninger ville kunne 

forsinke reguleringsvedtaket. 

Tidligere ordfører og nåværende ordfører, samt representanten Arne Broberg (H) som også 

sitter i Steinsfjordutvalget fra Ringerike kommune, var tydelige på at brevet fra 

Steinsfjordutvalget ikke burde sendes før etter at reguleringsplanen for FRE16 var godkjent.  

Nåværende ordfører er også leder av Steinsfjordutvalget. Utvalget valgte å avholde et møte 

som leder ikke kunne delta på, og valgte også å ikke imøtekomme leders ønske om å utsette 

oversendelsen av vedtatte uttalelse. 

På denne bakgrunn fant ordfører det nødvendig å presisere tidligere synspunkter fra Ringerike 

kommune og at kommunen ikke kunne slutte seg til innholdet i brevet fra Steinsfjordutvalget. 

Samtidig ble det presisert at man nå mente at Kommunal- og moderniseringsdepartementet og 

andre berørte departementer nå hadde alle faglige vurderinger og informasjon de trengte for å 

treffe en beslutning.  



  

Side 91 av 94 

Brevet fra avtroppende og påtroppende ordfører har sin forankring i kommunestyrets vedtak 

31.5.2018 i sak 61/18 Innspill til reguleringsplan for fellesprosjektet Ringerikebanen og E16 

som sier: 

Pkt., 1: Ringerike kommune støtter i hovedsak etatenes forslag til Reguleringsplan, og vil gi 

honnør for godt utført arbeid, god prosess og samarbeid. 

Dette vedtaket betyr at kommunestyret ved vedtak gitt honnør for godt utført arbeid, god 

prosess og samarbeid.  

 

Pkt. 8: Foreliggende saksframlegg og protokoll med vedtak er innspill fra Ringerike 

kommune 

Dette betyr at selve saksframlegget også er innspill, og ikke bare protokollen m/vedtak. Og i 

saksframlegget står det:  

Steinsfjorden og vannkvalitet  

Ved etablering av fylling i Kroksund og Sundvollen, må denne utformes på en slik måte at 

vannkvaliteten i Steinsfjorden ikke forringes ytterligere. Dette kan gjøres ved at det etableres 

kanal(er). 

 

Med denne bakgrunn finner ikke ordfører noe grunnlag for å spekulere på om kommunestyret 

deler de synspunkter som fremkommer i brevet fra tidligere og nåværende ordfører i sakens 

anledning. 

 

Hønefoss 07.11.2019 

 

Kirsten Orebråten 

Ordfører 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Side 92 av 94 

 

 

 

189/19   

Valg til Sakkyndig ankenemnd, eiendomsskatt  

 

Vedtak: 

 

Som medlem av sakkyndig ankenemnd velges: 

1. Beate Heieren Hundhammer (H) 

2. Ståle Skjønhaug (Ap) 

3. Magnus Bratli Holte (Sp) 

 

Som varamedlem av sakkyndig ankenemnd velges: 

1. Harald Kollstrøm (Frp) 

2. Helene Halvorsen (Ap) 

3. Sverre Johnsrud (Rødt) 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Valgutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som medlem av sakkyndig ankenemnd velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

Som varamedlem av sakkyndig ankenemnd velges: 

 

………………….. 

 

………………….. 

 

………………….. 
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190/19   

Møteplan - 2020  

 

Vedtak: 

 

Møteplan – 2020 vedtas. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Møteplan – 2020 vedtas. 
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