
Innholdsfortegnelse

 
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 13.12.2019

FO 45/19 Grunngitt spørsmål fra Knut Stubben (KRF) - Nytt krematorium

FO 46/19 Interpellasjon fra Nina Basberg (Sp) - NAV`s tilgjengelighet for Ringerikes befolkning

PS 193/19 Forvaltningsrevisjon av etikkarbeid

PS 194/19 Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 19. november 2019

PS 195/19 Økonomirapport - september 2019

PS 196/19 Økonomirapport- oktober 2019

PS 197/19 Utfyllende svar på grunngitt spørsmål fra representanten Hans-Petter Aasen (Sp)

PS 198/19 Lokal forskrift om opptaksområder for grunnskolene i Ringerike

PS 199/19 Utbedringer av råteskader Tyristrand skole

PS 200/19 Selskapsavtale for IKA Kongsberg - endringer fra 1.1.2020

PS 201/19 Ny selskapsavtale Sør-Øst 110 IKS

PS 202/19 Høringsuttalelse til innføring av krav om landmålerbrev og andre forslag til endringer i matrikkelforskriften

PS 203/19 Høringsuttalelse til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om utlevering av opplysninger fra grunnbok

og matrikkel

PS 204/19 Varaordfører på heltid

PS 205/19 Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen

PS 206/19 Startlån 2019, - behov for tilleggslån

PS 207/19 Endringer i statlige overføringer til Fontenehuset Hønefoss, - konsekvenser

PS 208/19 Anmodning fra Tyristrand vannverk SA om forhandlinger om kommunal overtakelse av vannverket.

PS 209/19 Orientering om flytting av VA til Hensmoen

PS 210/19 Forslag til endring av minsteareal for elg i Ringerike kommune

PS 211/19 Kommunale vigsler - vigselsmyndighet

PS 212/19 Utvidelse av forsøk med statlig finansiert eldreomsorg, - invitasjon til deltagelse

PS 213/19 Interkommunal barnevernvakt

PS 214/19 Integreringsmelding 2019

PS 215/19 Bosetting av flyktninger i 2020

PS 216/19 Stiftelsen Positiv oppvekst

PS 217/19 Læringsresultater i Ringeriksskolen

PS 218/19 Fastlegeordningen i Ringerike kommune, - en orientering

RS 6/19 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 13.12.2019

FO 47/19 Grunngitt spørsmål fra Bente Aabel (Sp) - vedrørende skoleskyss og trafikksikkerhet

FO 48/19 Grunngitt spørsmål fra Stian Bakken (Sp) - Ytringsfrihet, åpenhet og inkluderende kultur i Ringerike

kommune



  

Side 1 av 44 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen     

Møtedato: 13.12.2019 Tid: 10:00 – 16:30 

 

Dagsplan  

10:00 - 10:05 Opprop og møteinnkalling  

10:05 - 10:35 Orientering – Ringerikskraft v/ Ole Sunnset  

10:35 - 10:45 Pause  

10:45 - 11:15 Presentasjon av Frivilligsentralen  

11:15 - 11:30 Orientering – Forvaltningsrevisjon og etikkarbeid v/ BKR  

11:30 - 11:40 Pause  

11:40 - 12:40 Saksliste  

12:40 – 13:15 Pause/Mat  

13:15              Sakliste 

 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Ordfører Kirsten Orebråten   

Varaordfører Dag Erik Henaug   

Medlem Håkon Kvissel Ohren   

Medlem Stein-Roar Eriksen   

Medlem Ståle Skjønhaug FO  

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 FO  

Medlem Bente Louise Aabel   

Medlem Anne Mari W. Ottesen   

Medlem Linn Merete Selte Løken   

Medlem Harald Fagerås   

Medlem Wenche Fredheim Saupstad   

Medlem Magnus Bratli Holte   

Medlem Per Christian Aurdal   

Medlem Benedicte Heieren Hundhammer   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Unni E. Carlsen   
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Medlem Nora Drægalid FD Perm. 12:00 – 14:00 

Medlem Lise Bye Jøntvedt   

Medlem Beate Heieren Hundhammer FO  

Medlem Dag Øivind Henriksen FO  

Medlem Magnus Herstad   

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   

Medlem Knut Stubben   

Medlem Helge Stiksrud   

Varamedlem Amalie Uchenna Odu  Ståle Skjønhaug 

Varamedlem Knut Thomas Voreland  Anders Braaten 

Varamedlem Nils Helle  Beate Heieren Hundhammer 

Varamedlem Kristian Kammerud  Dag Øivind Henriksen 

Varamedlem Per Jacob Stamnes 

 (12:00 -15:00) 

FD Nora Drægalid 

Varamedlem Per Askilsrud  FD Tar sete for behandling av sak 

207/19. 

Varamedlem Marit Hollerud FD Tar sete for behandling av sak 

204/19 

Varamedlem  Morten Kværnstrøm FD Tar sete for behandling av sak 

204/19 

 

 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

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

Marianne Mortensen, Christine Myhre Bråthen, Gyrid Løvli, Trude 

Steinmo og Hilde Brørby Fivelsdal. Kommunikasjonssjef, Mats Øieren. 

Fra kommuneadvokatkontoret, Siri Van Kervel Røskaft   
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Merknader  Nora Drægalid (H) ble innvilget permisjon fra sak 45/19  

 Per Stamnes (H) tok sete fra behandling av sak 45/19 t.o.m. 

sak 198/19 

 Nora Drægalid tok sete fra behandling av sak 199/19 

 

 Stubben (KrF) ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av 

sak 207/19, jf. Fvl. § 6.andre ledd. jf. koml. § 11-10 

 

 Saupstad (Sp) ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av 

saken jf. fvl. § 6 første ledd bokstav e, jf. koml. § 11-10. 

 

 Orientering – Ringerikskraft. Møtet lukkes. Hjemmelen for 

dette er fvl. § 13, jfr. offl. § 13. Da dette er informasjon 

omfattet av lovbestemt taushetsplikt skal møtet lukkes i 

medhold av koml. § 11-5, annet ledd. 

 

Notater som ble delt ut i møtet: 

 Notat – Redegjørelse – Forholdet til Sør-Aurdal og 

skrantesjuke. Endring av minsteareal for elg i Ringerike. 

(Arkivsak 17/4483-34) 

 Notat – til sak 198//19. Elevtall fram i tid. 

Behandlede saker Fra og med sak 193/19, gr. Spør. 45/19, referatsak 6/19 

til og med sak 218/19, gr. Spør. 48/19 

 

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

møtet satt, med følgende til dagsorden: 

 

Ordfører fremmet følgende 

Sak 206/19 behandles før sak 45/19. Et enstemmig kommunestyre bifalt forslaget. 

 

Ordfører fremmet følgende forslag: 

Sak 204/19 trekkes. Begrunnelsen for dette er at saken skal sees på i sammenheng med 

revidering av delegeringsreglementet med oppstart i januar 2020. Et enstemmig kommunestyre 

bifalt dette. 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Trude S. Bjerkås 

 



  

Side 5 av 44 

Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

45/19 19/5408   

 Grunngitt spørsmål fra Knut Stubben (KRF) - Nytt krematorium  

 

 

47/19 19/4198   

 Grunngitt spørsmål fra Bente Aabel (Sp) - vedrørende skoleskyss og 

trafikksikkerhet  

 

 

48/19 19/5480   

 Grunngitt spørsmål fra Stian Bakken (Sp) - Ytringsfrihet, åpenhet og 

inkluderende kultur i Ringerike kommune 

 

 

46/19 19/5413   

 Interpellasjon fra Nina Basberg (Sp) - NAV`s tilgjengelighet for Ringerikes 

befolkning  

 

 

6/19 19/5418   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

13.12.2019 

 

 

193/19 19/5392   

 Forvaltningsrevisjon av etikkarbeid  

 

 

194/19 19/170   

 Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 19. november 2019  

 

 

195/19 19/4465   

 Økonomirapport - september 2019  

 

 

196/19 19/5192   

 Økonomirapport- oktober 2019  

 

 

197/19 19/4450   

 Utfyllende svar på grunngitt spørsmål fra representanten Hans-Petter 

Aasen (Sp)  
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198/19 19/5103   

 Lokal forskrift om opptaksområder for grunnskolene i Ringerike  

 

 

199/19 19/5099   

 Utbedringer av råteskader Tyristrand skole  

 

 

200/19 19/4546   

 Selskapsavtale for IKA Kongsberg - endringer fra 1.1.2020  

 

 

201/19 19/4680   

 Ny selskapsavtale Sør-Øst 110 IKS  

 

 

202/19 19/4696   

 Høringsuttalelse til innføring av krav om landmålerbrev og andre forslag til 

endringer i matrikkelforskriften  

 

 

203/19 19/4271   

 Høringsuttalelse til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om 

utlevering av opplysninger fra grunnbok og matrikkel  

 

 

204/19 19/5254   

 Varaordfører på heltid  

 

 

205/19 19/3466   

 Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen  

 

 

206/19 19/4189   

 Startlån 2019, - behov for tilleggslån  

 

 

207/19 19/4186   

 Endringer i statlige overføringer til Fontenehuset Hønefoss, - konsekvenser  

 

 

208/19 19/3498   

 Anmodning fra Tyristrand vannverk SA om forhandlinger om kommunal 

overtakelse av vannverket.  
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209/19 18/744   

 Orientering om flytting av VA til Hensmoen  

 

 

210/19 17/4483   

 Forslag til endring av minsteareal for elg i Ringerike kommune  

 

 

211/19 17/4687   

 Kommunale vigsler - vigselsmyndighet  

 

 

212/19 19/4839   

 Utvidelse av forsøk med statlig finansiert eldreomsorg, - invitasjon til 

deltagelse  

 

 

213/19 16/1459   

 Interkommunal barnevernvakt Ringerike, Hole, Hallingdal- og Valdres 

kommunene 

 

 

214/19 19/3469   

 Integreringsmelding 2019  

 

 

215/19 19/4722   

 Bosetting av flyktninger i 2020  

 

 

216/19 19/4331   

 Stiftelsen Positiv oppvekst  

 

 

217/19 19/4122   

 Læringsresultater i Ringeriksskolen  

 

 

218/19 19/4679   

 Fastlegeordningen i Ringerike kommune, - en orientering  
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45/19   

Grunngitt spørsmål fra Knut Stubben (KRF) - Nytt krematorium  

 

 

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

kommunestyret § 9. Svar blir besvart i kommunestyrets møte 13.12.2019. 

 

 

Ordfører har mottatt grunngitt spørsmål ang. prinsippsak om krematoriet fra representanten 

Knut Stubben KRF 

 

Spørsmål: 

Der det står i slutten av vedtaket at en sak om krematoriet skulle komme til behandling i løpet 

av høsten 2019. 

Mitt spørsmål blir da hvor står denne saken i dag og vil rådmannen legge til rette for at denne 

saken kommer til politisk behandling snarest. 

 

Svar: 

 

Sak om krematorium og veien videre er under utarbeidelse og vil bli fremmet til politisk 

behandling på nyåret. 
 

 

Hønefoss 13.12.2019 

 

Kirsten Orebråten 

Ordfører 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Side 9 av 44 

 

 

47/19   

Grunngitt spørsmål fra Bente Aabel (Sp) - vedrørende skoleskyss og trafikksikkerhet  

 

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

kommunestyret §9 svar blir besvart i kommunestyrets møte 13.12.19. 

 

Ordfører har mottatt grunngitte spørsmål vedrørende skoleskyss og trafikksikkerhet i 8 pkt. av 

Bente Aabel SP. 

 

Svar: 

All grunnskoleskyss bestilles og organiseres via Brakar, Drammen. Det er Brakar som har 

skyss avtaler med transportører. (buss og drosjer) 

1) Hvis bussen blir innstilt på morgenen er det pga dårlig vær/føre. Sikkerheten kommer 

først. Det er ingen andre grunner.  

2) At barn fraktes lange strekninger – kan en av årsakene være at barnet har valgt 

skolegang ved en privatskoler. Det medfører ofte at avstanden blir lengre enn til 

nærskolen. 

3) At bussen ikke kjører ned til Benterud skole, må ha vært i oppstarten da skolen var ny. 

Skolebussene stopper på Kiss & Ride.  

4) Vi er ikke kjent med problemet for eleven ved Veienmarka ungdomsskole. Dette har 

ikke vært innmeldt verken til kommunen eller Brakar. 

5) Ja, vi mener dagens ordning med skoleskyss fungerer tilfredsstillende. 

6) Så snart vi får beskjed om ståplasser, får Brakar beskjed. Trafikksikkerheten går først. 

Det har ikke noe med sparetiltak å gjøre.   

7) Kommunen registrer ikke avvik – fordi det er Brakar som har skyss avtaler med 

transportører. Brakar har ingen registrerte avvik på manglende sikring i buss. 

8) Ja, vi kjenner til at elever benytter ordinære rutebusser til/fra skolen. Dette er ikke pga 

økonomi, men fordi det er lite «trafikk» på strekningen(e). 

 

Hønefoss 13.012.2019 

 

Kirsten Orebråten 

Ordfører 
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48/19   

Grunngitt spørsmål fra Stian Bakken (Sp) - Ytringsfrihet, åpenhet og inkluderende 

kultur i Ringerike kommune  

 

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

kommunestyret §9 svar blir besvart i kommunestyrets møte 13.12.19. 

 

Ordfører har mottatt grunngitt spørsmål om ytringsfrihet, åpenhet og inkluderende kultur i 

Ringerike kommune fremsatt av Stian Bakken SP. 

 

Spørsmål til ordfører: 

1.Vil ordfører følge opp anbefalingene fra Buskerud Kommunerevisjon for å sikre de ansatte i 

Ringerike kommune en god ytrings og åpenhetskultur? 

 

Svar: 

Revisjonsrapport fra Buskerud kommunerevisjon vil bli behandlet i kommunestyret 

13.12.2019. Kontrollkomiteen har konkrete anbefalinger til oppfølging etter 

revisjonsrapporten. Et av vedtakspunktene er å iverksette konkrete tiltak for å styrke 

ytringskulturen for alle ansatte i kommunen.  

Ordfører ser det som naturlig at rådmannen gis et oppdrag for å følge opp alle anbefalingene 

som kommunerevisjonen peker på.  

 

2. Mener ordfører at kommunalt ansatte som er bosatte i kommunen skal ha mulighet til å ytre 

seg om forhold som berører deres egen fritid? 

 

Svar: 

Ringerike kommune har utarbeidet etiske retningslinjer og disse ble vedtatt i kommunestyret i 

mars 2017.  

I våre etiske retningslinjer er det blant annet omtalt ansattes og folkevalgtes rett til å ytre seg i 

offentligheten (pkt.9): 

 

I Ringerike kommune oppfordres alle ansatte til å ta aktiv del i arbeidet med å forbedre 

kommunens tjenester og arbeidsmiljø gjennom å komme med forslag og tilbakemeldinger. 

 

Retten til fri meningsutveksling er hjemlet i grunnloven og internasjonale konvensjoner som 

er en del av norsk lov. Ansatte i Ringerike kommune kan, som andre borgere, delta i 

samfunnsdebatten og uttale seg på egne vegne. 

 

 

Hønefoss 13.12.2019 

 

Kirsten Orebråten 

Ordfører 
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46/19   

Interpellasjon fra Nina Basberg (Sp) - NAV`s tilgjengelighet for Ringerikes befolkning  

 

Ordfører bekrefter at interpellasjonen er levert i samsvar med reglementet for kommunestyret § 

9. Svar blir besvart i kommunestyrets møte 13.12.19. 

 

Interpellasjon: NAVs tilgjengelighet for Ringerikes befolkning 

 
Interpellanten stiller spørsmål om NAVs tilgjengelighet for Ringerikes befolkning og om 

hvorvidt NAV Ringerike kan ivareta brukerne med redusert åpningstid kl. 10:00-12:00 for ad-

hoc henvendelser. 

  

Hvilke vurderinger ligger bak de svært begrensede åpningstidene til NAV- Ringerike? 

Ordfører har forelagt spørsmålet for rådmann som har innhentet følgende informasjon fra 

NAV: 

Redusert åpningstid er en direkte konsekvens av færre besøkende til Nav- kontoret. Nedgang i 

antall besøkende er igjen en følge av den digitale utvikling, kanalstrategi og endringer i 

ansvarsområder og bistand i lokalkontoret, noe som hele landet og alle NAV-kontor berøres 

av og må forholde seg til. Mange kontorer over hele landet har endret sin fysiske 

tilgjengelighet med bakgrunn i de samme erfaringer og observasjoner som NAV-Ringerike 

har gjort.  

Dreiningen mot økt bruk av digitale løsninger er kommet fordi man da kan frigjøre tid til 

oppfølging av de brukerne som har mest behov for det. En NAV-veileder kan ha oppfølging 

av over 100 brukere, og da er det avgjørende at de som kan klare seg med digital oppfølging 

benytter en slik løsning.  

 

Nav har satt i verk en ny såkalt «kanalstrategi». Kanalstrategien innebærer blant annet at 

brukerne skal ledes bort fra den tradisjonelle skranken og over på digitale løsninger. Målet er 

å utnytte de samlede ressursene i Nav mer målrettet inn mot arbeidsrettet oppfølging. 

Kanalstrategien, som er en nasjonal strategi handler nettopp om å frigjøre tid og 

veilederressurser til planlagte brukermøter hvor man får fulgt opp på en god måte, i stedet 

for ad- hoc henvendelser i mottak hvor bruker ikke får god nok bistand. 

 

Kjernen i NAVs samfunnsoppdrag er å levere forsvarlige tjenester, og forsvarlige tjenester 

dreier seg også om tilgjengelighet, og dette tar NAV på det største alvor. Vi har et 

kontinuerlig fokus på om vi leverer tilgjengelige tjenester, særlig for de svakeste brukerne. 

Det er i dag flere løsninger for akutte henvendelser som vi opplever i praksis ivaretar de som 

trenger bistand, tilgjengelighet er slik vi vurderer det ikke kun avhengig av åpningstid, men at 

bruker får meldt inn sine behov og at det er veiledere på plass som har kompetanse til å 

håndtere henvendelsene som kommer.  

Tilgjengelighet har vært tema i tilsyn som kontoret har hatt og kontoret er i de gjennomførte 

tilsynene ikke bedt om å vurdere åpningstidene. NAV overvåker eventuelle avvik på området 

spesielt. Nav har planlagt en risikovurdering på området innen februar som en del av sitt 

internkontrollarbeid, og vil som en naturlig følge av resultatet evaluere åpningstidene. 

Ordfører ønsker i denne anledning å minne om at tilgjengelighet for bruker handler ikke 

nødvendigvis bare om en åpen dør. Tilgjengelighet handler også blant annet om: 
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 At du kan komme i kontakt med egen veileder/saksbehandler i NAV sin arbeidstid 

 At du kan få søkt sosialhjelp når du trenger dette både muntlig og skriftlig. 

 At du kan få en god, planlagt samtale 

 At du som bruker av sosiale tjenester ikke blir vurdert som dårligere til å ivareta dine 

interesser enn øvrige brukere. 

 At ikke veiledere undervurderer din medvirkning eller din digitale kompetanse. 

 

Mener ordfører i NAV-kontoret i dag er tilstrekkelig tilgjengelig for innbyggerne i 

Ringerike? 

 

Ordfører har stor forståelse for at NAV søker å benytte teknologi for å lage 

selvbetjeningsløsninger der det går an, og på den måten frigjøre saksbehandlerressurser for de 

som trenger det mest. Men som for alt annet, så går det en grense for hvor langt «strikken kan 

strekkes». Nav må alltid ha tilgjengelighet for de med akutte behov og de som ikke greier å 

ivareta seg selv. Vi må i vår iver etter å effektivisere og kanalisere brukere bort fra de 

tradisjonelle skrankeløsningene ikke glemme at det fortsatt i Norge finnes mennesker i alle 

aldersgrupper som: 

 

 ikke har mobil eller smarttelefon. 

 kun har kontantkort som tømmes fort om du skal trykke deg igjennom en meny før du 

får svar. 

 ikke har kontinuerlig lademuligheter for mobiltelefon. 

 ikke har PC eller evner å bruke slikt hjelpemiddel, 

og som derfor er tvunget til personlig frammøte for å kontakte NAV eller levere søknader. 

Ordfører vet at disse problemstillingene er diskutert internt i NAV sentralt, og at det arbeides 

kontinuerlig for å sikre disse gruppene god nok tilgang til tjenestetilbudet. Den 

problemstillingen som ligger i interpellasjonen er derfor godt kjent, og debatteres åpent i NAV 

sine publikasjoner og i fagtidsskrift. 

Det er vanskelig for ordfører å ha noen mening om dagens tilbud er tilstrekkelig. Endringer i 

tilbud trenger noe tid for å «kjøre seg inn» og publikum trenger noe tid for tilvenning. Det har 

ikke vært nedskjæringer i bemanning og ressurser når det gjelder sosialhjelp og økonomisk 

rådgivning, som er det kommunale ansvarsområdet. Når det gjelder resten av NAVs 

virksomhet, er dette et statlig ansvar som sentralstyres på nasjonalt plan, og kommunestyret 

v/ordfører har ingen beslutningsmyndighet i forhold til forvaltningsorganet. Ordfører kan 

derfor ikke se noen nytteverdi av en orienteringssak ovenfor kommunestyret når det gjelder 

bemanningssituasjonen i NAV, eller noen orientering rundt åpningstidene ved NAV ut over det 

som gitt ved besvarelse av denne interpellasjonen. 

Dette som ordførers svar. 

Hønefoss 13.12.2019 

Kirsten Orebråten 

Ordfører 
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6/19   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 13.12.2019  

 

Vedtak: 

 

Følgende referatsak tas til orientering  

 

Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak 0605_428 Detaljregulering for Nedre  

Klekkenhagen 

 

 

REFERATSAKER 
 

 

 

Behandling: 

 

 

Avstemming: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 
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193/19   

Forvaltningsrevisjon av etikkarbeid  

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget oversender rapport om etikkarbeid i Ringerike kommune til kommunestyret 

med følgende forslag: 

 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrappor om etikkarbeid til orientering. 

2. kommunestyret ber rådmannen om å: 

a. iverksette konkrete tiltak for å styrke ytringskulturen for alle ansatte i 

kommunen. 

b. Styrke interne arenaer med fokus på etikk, etiske retningslinjer, og etiske 

dilemmaer i alle deler av kommunen. 

c. Varslingssekretariatet skal informeres om alle varsler, løst eller ikke løst 

d. Årlig redegjøre ovenfor kommunestyret om kommunens antikorrupsjonsarbeid, 

slik det ble vedtatt i kommunestyret i januar 2016, og sogså om hvordan 

internkontroll brukes til å avdekke og hindre uetisk adferd og korrupsjon, slik 

det er anbefalt. 

3. Kontrollutvalget bes følge opp rapporten høsten 2020. 

4. Kommunestyret ber om senest i juni 2020 å bli orientering om hvilke tiltak som er 

iverksatt og effekten av tiltakene. 

5. Kommunestyret ser svart alvorlig på revisjonsrapporten, - og ber rådmannen raskt 

iverksette nødvendige tiltak i tråd med anbefalingene blant annet i samarbeid med de 

ansattes organisasjoner.» 

 

 

 

Behandling: 

Erna Skaugrud (Ap) fremmet følgende forslag til nytt pkt.2 C: 

«Varslingssekretariatet skal informeres om alle varsler, løst eller ikke løst.» 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag til tilleggspkt. 4 og 5. p.v.a. Sp, SV, 

Rødt, Uavh., og V: 

«4) Kommunestyret ber om senest i juni 2020 å bli orientering om hvilke tiltak som er iverksatt 

og effekten av tiltakene. 

 

5) Kommunestyret ser svart alvorlig på revisjonsrapporten, - og ber rådmannen raskt iverksette 

nødvendige tiltak i tråd med anbefalingene blant annet i samarbeid med de ansattes 

organisasjoner.» 
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Alternativ avstemming mellom kontrollutvalgets innstilling til pkt. 2 C og Erna Skaugrud (Ap) 

forslag, ble Skaugruds (Ap) forslag enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets innstilling til pkt.1 og Pkt. 2 a,b og d, pkt. 3, samt Aasens (Ap) forslag til 

tilleggspunkt 4 og 5, ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalget oversender rapport om etikkarbeid i Ringerike kommune til kommunestyret 

med følgende forslag: 

 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrappor om etikkarbeid til orientering. 

2. kommunestyret ber rådmannen om å: 

a. iverksette konkrete tiltak for å styrke ytringskulturen for alle ansatte i 

kommunen. 

b. Styrke interne arenaer med fokus på etikk, etiske retningslinjer, og etiske 

dilemmaer i alle deler av kommunen. 

c. Utvikle et bedre varslingssystem sentralt i kommunen, som fanger opp og 

sørger for oversikt over varsler som mottas i alle deler av kommunen. 

d. Årlig redegjøre ovenfor kommunestyret om kommunens antikorrupsjonsarbeid, 

slik det ble vedtatt i kommunestyret i januar 2016, og sogså om hvordan 

internkontroll brukes til å avdekke og hindre uetisk adferd og korrupsjon, slik 

det er anbefalt. 

3. Kontrollutvalget bes følge opp rapporten høsten 2020. 
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194/19   

Protokoll fra Kontrollutvalgets møte 19. november 2019  

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll tas til orientering. 
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195/19   

Økonomirapport - september 2019  

 

Vedtak: 

 

1. Økonomirapport er 30. september 2019, tas til orientering. 

 

2. følgende budsjettjustering foretas: 

 

a) Rundkjøring USN - revidert fremdrift 

Revidert framdriftsplan betyr at det vil bli brukt 3 millioner kroner i 2019. Det 

foreslås å sette av resterende bevilgning på 7 millioner kroner til disposisjonsfond 

for å bruke dette til samme formål. 

110200 -         7 millioner kroner debet  

110200 -         7 millioner kroner kredit 

 

b) Rammekorreksjoner som følge av endret organisasjon 

Som følge av organisasjonsendring pr 01.08.19 og 01.10.19 opprettes to nye 

sektorer, Strategi og utvikling og Selvkost.  

I tillegg slås Kulturtjenesten og Samfunn sammen til Teknisk, kultur og idrett samt 

at Barnehager, Grunnskole og Spesielle tiltak barn og unge slås sammen til 

Utdanning og familie. Ny rammefordeling blir slik: 

 

Rammeområder FØR 01.10.19 

      

10 Folkevalgte og revisjon                11 074 220  

20 Administrasjon og fellesutgifter             147 049 562  

30 Barnehager             196 218 114  

31 Grunnskole             305 704 249  

32 Spesielle tiltak barn og unge             158 135 345  

33 Kulturtjenesten                29 649 072  

40 Helse og omsorg             676 984 337  

50 Samfunn                90 803 506  

70 Avsetninger, overføringer -             68 694 043  

80 Skatt og rammetilskudd -       1 704 149 984  

90 Finans             157 225 622  

                                    -    
 

Rammeområder ETTER 01.10.19 

      

10 Folkevalgte og revisjon                11 074 220  

20 Administrasjon og fellesutgifter             115 734 304  

25 Strategi og utvikling (skilt ut fra 20)                33 750 108  

30 Utdanning og familie (30+31+32 slått sammen)             670 319 778  

40 Helse og omsorg             686 830 447  

50 Teknisk, kultur og idrett (50 og 33 slått sammen)             179 793 092  
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51 Selvkost (skilt ut fra 50) -             56 546 724  

70 Avsetninger, overføringer -             94 030 863  

80 Skatt og rammetilskudd -       1 704 149 984  

90 Finans             157 225 622  

                                    -    

Omorganiseringen har ingen økonomisk konsekvens på budsjett 2019.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Økonomirapport er 30. september 2019, tas til orientering. 

 

2. følgende budsjettjustering foretas: 

 

a) Rundkjøring USN - revidert fremdrift 

Revidert framdriftsplan betyr at det vil bli brukt 3 millioner kroner i 2019. Det 

foreslås å sette av resterende bevilgning på 7 millioner kroner til disposisjonsfond 

for å bruke dette til samme formål. 

110200 -         7 millioner kroner debet  

110200 -         7 millioner kroner kredit 

 

b) Rammekorreksjoner som følge av endret organisasjon 

Som følge av organisasjonsendring pr 01.08.19 og 01.10.19 opprettes to nye 

sektorer, Strategi og utvikling og Selvkost.  

I tillegg slås Kulturtjenesten og Samfunn sammen til Teknisk, kultur og idrett samt 

at Barnehager, Grunnskole og Spesielle tiltak barn og unge slås sammen til 

Utdanning og familie. Ny rammefordeling blir slik: 

 

Rammeområder FØR 01.10.19 

      

10 Folkevalgte og revisjon                11 074 220  

20 Administrasjon og fellesutgifter             147 049 562  

30 Barnehager             196 218 114  

31 Grunnskole             305 704 249  

32 Spesielle tiltak barn og unge             158 135 345  

33 Kulturtjenesten                29 649 072  

40 Helse og omsorg             676 984 337  
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50 Samfunn                90 803 506  

70 Avsetninger, overføringer -             68 694 043  

80 Skatt og rammetilskudd -       1 704 149 984  

90 Finans             157 225 622  

                                    -    
 

Rammeområder ETTER 01.10.19 

      

10 Folkevalgte og revisjon                11 074 220  

20 Administrasjon og fellesutgifter             115 734 304  

25 Strategi og utvikling (skilt ut fra 20)                33 750 108  

30 Utdanning og familie (30+31+32 slått sammen)             670 319 778  

40 Helse og omsorg             686 830 447  

50 Teknisk, kultur og idrett (50 og 33 slått sammen)             179 793 092  

51 Selvkost (skilt ut fra 50) -             56 546 724  

70 Avsetninger, overføringer -             94 030 863  

80 Skatt og rammetilskudd -       1 704 149 984  

90 Finans             157 225 622  

                                    -    

Omorganiseringen har ingen økonomisk konsekvens på budsjett 2019.  

 

 

 



  

Side 20 av 44 

 

196/19   

Økonomirapport- oktober 2019  

 

Vedtak: 

 

Økonomirapport per 31. oktober 2019, tas til orientering 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Økonomirapport per 31. oktober 2019, tas til orientering 
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197/19   

Utfyllende svar på grunngitt spørsmål fra representanten Hans-Petter Aasen (Sp)  

 

Vedtak: 

 

Framlagt svar med utfyllende informasjon tas til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Framlagt svar med utfyllende informasjon tas til orientering. 
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198/19   

Lokal forskrift om opptaksområder for grunnskolene i Ringerike  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet anbefaler at følgende lokal forskrift til opptaksområder for grunnskolen i Ringerike 

gjeldende fra 1. august 2020 vedtas: 

 

1. Nåværende opptaksgrense mellom Hallingby skole og Ullerål skole endres, slik at elever nord for 

tidl. Heen mølle går til Hallingby, elever sør for grensen går til Ullerål. 

 

2. Nåværende grense mellom Helgerud skole og Veien skole endres, til kryss Soknedalsveien/E16. 

 

Elever fra 2. til 7. trinn ved skolestart høst 2020 tilhørende dette området i dagens Veien skolekrets, 

kan etter eget ønske fortsette resten av barneskoleløpet ved Veien skole. Elever som skal begynne i 

1. klasse høst 2020, vil tilhøre Helgerud skolekrets. 

 

3. Opptaksgrense mellom Tyristrand skole og Helgerud, Benterud og Veienmarka ungdomsskole 

settes slik at området Ask tilhører Tyristrand skole. Opptaksgrensene følger grensene for tidligere 

Stranden skole. 

 

4. Opptaksgrenser for Ullerål skole settes slik at elever bosatt nord for Storelva, vest for Randselva 

og øst for Begna elv går til Ullerål, begrenset i forhold til vedtatte opptaksgrenser mot Hallingby 

skole og Vang skole. 

 

5. Opptaksgrense for Benterud skole settes til området Hønefoss syd, begrenset i forhold til grense 

mot Veien skole. I tillegg tilhører området øst for Randselva/Storelva, Vesterntangen og Støalandet, 

Benterud skolekrets. Grense mot øst opprettholdes tilsvarende tidligere grense mellom Hønefoss 

skole og Vang Skole. 

 

Elever fra 2. til 7. trinn ved skolestart høst 2020 tilhørende dette området i dagens Hønefoss 

skolekrets, kan etter eget ønske fortsette resten av barneskoleløpet ved Ullerål skole. Elever som 

skal begynne i 1. klasse høst 2020, vil tilhøre Benterud skolekrets. 

 

 

 

Formannskapet anbefaler at man har stort fokus på å ivareta løsninger for Hønefoss nord, dersom 

fremtidig befolkningsvekst fører til økt antall elever i dette området, og at denne forskrift endres i 

tråd med behov.  

Opptaksgrenser skal i størst mulig grad bidra til trygghet og forutsigbarhet for alle grunnskoleelever 

i Ringerike. Ved vurdering av endring av opptaksgrenser skal skolens egne organer sammen med 

FAU og RKFU (Ringerike kommunale foreldreutvalg) og tilsvarende organ i avgivende barnehager 

høres. 

 

Formannskapet presiserer viktigheten av at trafikksikkerhetstiltak for elever tilhørende Nye Ullerål 

og Benterud gjennomføres i henhold til plan, samt at broløsning over Storelva kommer på plass så 

raskt som mulig. 
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Behandling: 

 

Magnus Bratli Holte (Sp) fremmet følgende forslag p.v.a. Sp, Rødt, MDG og SV:  

«1. Lokal forskrift om opptaksområder for grunnskolene i Ringerike vedtas med følgende 

endringer:  

 

- Hønefoss skolekrets opprettholdes. 

  

2. Basert på arbeidet med lokal forskrift for oppvekstområder er det fremkommet urimelige 

konsekvenser for elever i Hønefoss skolekrets. Mange elever får en svært lang og trafikkutsatt 

skolevei, - samt at elever i etablerte nærmiljøer splittes.  

 

3. Kommunestyret ber om å få seg forelagt en sak om opprettholdelse av Hønefoss skole i 

kommunestyrets møte 06.02.20» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Holtes (Sp) forslag p.v.a. Sp, 

Rødt, MDG og SV, ble formannskapets innstilling vedtatt mot 20 stemmer. 

 

Forslag til vedtak: 

 
 

1. Lokal forskrift om opptaksområder for grunnskolene i Ringerike vedtas, 

Følgende grenser juseres:  

- Hallingby skole/Ullerål skole 

- Helgerud skole/Veien skole 

- Ullerål skole/Benterud skole   

- Tyristrand skole mot Helgerud, Benterud, Veienmarka ungdomsskole  

- Haugsbygd ungdomsskole 

2. Forskriften gjøres gjeldende fra 1. august 2020. 

3. Elevene ved Hønefoss overføres til Ullerål skole og Benterud skole fra høsten 2020 etter vedtatt 

grense.  
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199/19   

Utbedringer av råteskader Tyristrand skole  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret bevilger 5,45 millioner kroner til utskifting av alle vindusfelt, 

etterisolering og utbedring av råteskader i ungdomsskolebygget ved Tyristrand skole.  

  

2. Beløpet innarbeides i kommunens investeringsbudsjett for 2020. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret bevilger 5,45 millioner kroner til utskifting av alle vindusfelt, 

etterisolering og utbedring av råteskader i ungdomsskolebygget ved Tyristrand skole.  

  

2. Beløpet innarbeides i kommunens investeringsbudsjett for 2020. 
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200/19   

Selskapsavtale for IKA Kongsberg - endringer fra 1.1.2020  

 

Vedtak: 

 

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA 

Kongsberg) 2020 godkjennes. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA 

Kongsberg) 2020 godkjennes. 
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201/19   

Ny selskapsavtale Sør-Øst 110 IKS  

 

Vedtak: 

 

Forslag til vedtak: 

 
Ringerike kommune vedtar ny eierstruktur og justert selskapsavtale for Sør-Øst 110 IKS. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Ringerike kommune vedtar ny eierstruktur og justert selskapsavtale for Sør-Øst 110 IKS. 
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202/19   

Høringsuttalelse til innføring av krav om landmålerbrev og andre forslag til endringer i 

matrikkelforskriften  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune gir følgende høringssvar på endringer i matrikkelforskriften: 

 

 Ringerike kommune er av den oppfatning at forslaget er såpass omfattende at det vil 

være mest hensiktsmessig at en utarbeider en helt ny forskrift med fortløpende 

nummerering av alle paragrafer i stedet for å operere med paragrafnummer med a, b, 

c… osv. 

 

 Ringerike kommune mener at innføring av autorisasjonsordning er riktig vei å gå for å 

bygge kompetanse innenfor fagfeltet, og sier seg enig i departementets forslag. 

 

 De foreslåtte overgangsordningene er fleksible nok til at kommunen kan gjennomføre 

kompetansekravene for de aktuelle landmålerne, og samtidig vil være i stand til å utføre 

de daglige oppgavene innenfor fagområdet. 

 

 En sanksjonsmulighet i form av tilbaketrekking av landmålerbrev er en naturlig del av 

ordningen. Ordningen foreslått i § 64 d mener Ringerike kommune er tilstrekkelig. 

 

 Ringerike kommune mener at «landmåler» er en for generell betegnelse, og foreslår 

derfor at betegnelsen «eiendomslandmåler» innføres. 

 

 Ringerike kommune mener at samtidig som referanse registreres i matrikkelen, bør 

rettigheten også registreres i matrikkelkartet slik at en kan se rettighetens utstrekning 

der. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune gir følgende høringssvar på endringer i matrikkelforskriften: 

 

 Ringerike kommune er av den oppfatning at forslaget er såpass omfattende at det vil 

være mest hensiktsmessig at en utarbeider en helt ny forskrift med fortløpende 

nummerering av alle paragrafer i stedet for å operere med paragrafnummer med a, b, 

c… osv. 

 

 Ringerike kommune mener at innføring av autorisasjonsordning er riktig vei å gå for å 

bygge kompetanse innenfor fagfeltet, og sier seg enig i departementets forslag. 

 

 De foreslåtte overgangsordningene er fleksible nok til at kommunen kan gjennomføre 

kompetansekravene for de aktuelle landmålerne, og samtidig vil være i stand til å utføre 

de daglige oppgavene innenfor fagområdet. 

 

 En sanksjonsmulighet i form av tilbaketrekking av landmålerbrev er en naturlig del av 

ordningen. Ordningen foreslått i § 64 d mener Ringerike kommune er tilstrekkelig. 

 

 Ringerike kommune mener at «landmåler» er en for generell betegnelse, og foreslår 

derfor at betegnelsen «eiendomslandmåler» innføres. 

 

 Ringerike kommune mener at samtidig som referanse registreres i matrikkelen, bør 

rettigheten også registreres i matrikkelkartet slik at en kan se rettighetens utstrekning 

der. 
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203/19   

Høringsuttalelse til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om utlevering av 

opplysninger fra grunnbok og matrikkel  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune gir følgende høringssvar på endringer i tinglysingsforskriften og forskrift 

om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboka og matrikkelen: 

 

 Det bør innarbeides regler i tinglysingsforskriften § 22a om mulighet til å «stenge 

tinglysingen» i spesielle tilfeller. 

 Ringerike kommune er enig i forslaget til utlevering av opplysninger knyttet til avdøde 

sin eiendom. 

 Bruksenhetsnummer og krav om sak for jordskifteretten bør være en del av 

opplysningene som er listet opp i «utleveringsforskriften» § 3 andre ledd, som er åpen 

informasjon. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune gir følgende høringssvar på endringer i tinglysingsforskriften og forskrift 

om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboka og matrikkelen: 

 

 Det bør innarbeides regler i tinglysingsforskriften § 22a om mulighet til å «stenge 

tinglysingen» i spesielle tilfeller. 

 Ringerike kommune er enig i forslaget til utlevering av opplysninger knyttet til avdøde 

sin eiendom. 

 Bruksenhetsnummer og krav om sak for jordskifteretten bør være en del av 

opplysningene som er listet opp i «utleveringsforskriften» § 3 andre ledd, som er åpen 

informasjon. 
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204/19   

Varaordfører på heltid  

 

Vedtak: 

 

Saken trekkes.  

 

 

Behandling: 

 

Ordfører fremmet følgende forslag: 

Saken trekkes. Begrunnelsen for dette er at saken skal sees på i sammenheng med revidering 

av delegeringsreglementet med oppstart i januar 2020. Et enstemmig kommunestyre bifalt 

dette. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Varaordfører får 100% stilling 

Varaordførers godtgjøring tilsvarer 85% av ordførers godtgjøring 

Godtgjøringsreglement endres i tråd med vedtaket 
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Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til samarbeidsavtale om opprettelse av 

interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen. 

 

Representant fra opposisjonen Hans-Petter Aasen (Sp). 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Nina Basberg (Sp) fremmet følgende forslag: 

«Som representant fra opposisjonen velges: 

Hans-Petter Aasen (Sp)  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling, samt Basbergs (Sp) forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til samarbeidsavtale om opprettelse av 

interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen. 
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206/19   

Startlån 2019, - behov for tilleggslån  

 

Vedtak: 

 

Rådmannen får fullmakt til å øke låneopptaket til startlånsordningen med kr. 50 000 000,- for 

2019. Samlet låneopptak for 2019 vil da være kr. 150 000 000,-. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen får fullmakt til å øke låneopptaket til startlånsordningen med kr. 50 000 000,- for 

2019. Samlet låneopptak for 2019 vil da være kr. 150 000 000,-. 
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207/19   

Endringer i statlige overføringer til Fontenehuset Hønefoss, - konsekvenser  

 

Vedtak: 

 

Søknad om økt overføring på kr 400 000,- imøtekommes. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Repr. Knut Stubben (KrF) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av 

sak 207/19 da han har nær tilknytning til Fontenehuset. 

Stubben (KrF) ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken i hht. forvaltningslovens 

§6.2. jf. koml. § 11-10. 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Søknad om økt overføring fra Ringerike kommune på kr. 400.000,-, med bakgrunn i 

helsedirektoratets endrede regler for tilskuddsutmåling, avslås. 
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208/19   

Anmodning fra Tyristrand vannverk SA om forhandlinger om kommunal overtakelse av 

vannverket.  

 

Vedtak: 

 

1. Rådmannen gis fullmakt til å utrede og forhandle om kommunal overtakelse av 

Tyristrand vannverk SA, arbeidet gjennomføres i samarbeid med styret i Tyristrand 

vannverk. 

2. Rapport 187/2011» Kommunal overtakelse av vannverk organisert som andelslag eller 

samvirkeforetak» fra Norsk vann brukes som mal for utredningsarbeidet. 

3. Ringerike kommune forutsetter at alle investeringer i Tyristrand vannverk fryses mens 

utredningsarbeidet pågår. 

4. Kostnader i forbindelse med utredningsarbeidet for eksempel kjøp av ekstern bistand 

fordels likt mellom Ringerike kommune og Tyristrand vannverk SA. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Repr. Wenche Saupstad (Sp) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling 

av saken, da hun sitter i styret i Tyristrand vannverk. 

 

Saupstad (Sp) ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken jf. fvl. § 6 første ledd 

bokstav e, jf. Koml. § 11-10. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannen gis fullmakt til å utrede og forhandle om kommunal overtakelse av 

Tyristrand vannverk SA, arbeidet gjennomføres i samarbeid med styret i Tyristrand 

vannverk. 

2. Rapport 187/2011» Kommunal overtakelse av vannverk organisert som andelslag eller 

samvirkeforetak» fra Norsk vann brukes som mal for utredningsarbeidet. 

3. Ringerike kommune forutsetter at alle investeringer i Tyristrand vannverk fryses mens 

utredningsarbeidet pågår. 

4. Kostnader i forbindelse med utredningsarbeidet for eksempel kjøp av ekstern bistand 

fordels likt mellom Ringerike kommune og Tyristrand vannverk SA. 
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209/19   

Orientering om flytting av VA til Hensmoen  

 

Vedtak: 

 

Saken tas til orientering 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Saken tas til orientering 
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210/19   

Forslag til endring av minsteareal for elg i Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

 

1. Med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt § 16 og forskrift av 

8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 6, fattes følgende vedtak om 

endring i § 2 i forskrift om minsteareal for jakt etter elg, hjort og rådyr, Ringerike 

kommune, Buskerud: 

 

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse, og fordelingsgrunnlag for 

fellingskvote på elg, hjort og rådyr, er 3.000 dekar for elg, 12.000 dekar for hjort og 

300 dekar for rådyr. 

 

2. Endringen trer i kraft straks. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

3. Med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt § 16 og forskrift av 

8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 6, fattes følgende vedtak om 

endring i § 2 i forskrift om minsteareal for jakt etter elg, hjort og rådyr, Ringerike 

kommune, Buskerud: 

 

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse, og fordelingsgrunnlag for 

fellingskvote på elg, hjort og rådyr, er 3.000 dekar for elg, 12.000 dekar for hjort og 

300 dekar for rådyr. 

 

4. Endringen trer i kraft straks. 
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211/19   

Kommunale vigsler - vigselsmyndighet  

 

Vedtak: 

 

 

Det gjøres følgende endring i kommunens vigselstilbud: 

 

Kommunens alminnelige vigselstilbud er onsdager og fredager mellom kl. 1200 og kl. 1400. Det 

tilbys ikke vigsler på helligdager, og ikke på dager inneklemt mellom helligdager. Det alminnelige 

vigselstilbudet gjelder ikke i juli og ikke første uke av august. Dersom det er ønske om vigsel på 

tidspunkter som ikke omfattes av kommunens alminnelige vigselstilbud, kan kommunen kontaktes 

og det kan inngås særskilt avtale om dette, så fremt dette passer for kommunen.  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Det gjøres følgende endring i kommunens vigselstilbud: 

 

Kommunens alminnelige vigselstilbud er onsdager og fredager mellom kl. 1200 og kl. 1400. Det 

tilbys ikke vigsler på helligdager, og ikke på dager inneklemt mellom helligdager. Det alminnelige 

vigselstilbudet gjelder ikke i juli og ikke første uke av august. Dersom det er ønske om vigsel på 

tidspunkter som ikke omfattes av kommunens alminnelige vigselstilbud, kan kommunen kontaktes 

og det kan inngås særskilt avtale om dette, så fremt dette passer for kommunen.  
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212/19   

Utvidelse av forsøk med statlig finansiert eldreomsorg, - invitasjon til deltagelse  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune søker ikke deltagelse når regjeringen nå ønsker å utvide ordningen med 

inntil 20 nye kommuner. 

 

 

Behandling: 

 

Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

1. «Saken utsettes 

2. Ny sak fremlegges snarest mulig» 

 

Ole Johan Andersen (Frp) fremmet følgende forslag: 

«Ringerike kommune søker deltakelse når regjeringen ønsker å utvide ordningen med inntil 20 

nye kommuner.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Herstads (Frp) utsettelsesforslag oppnådde 11 stemmer og falt. 

 

Alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Andersens (Frp) forslag, ble 

formannskapets innstilling vedtatt mot 10 stemmer. 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune søker ikke deltagelse når regjeringen nå ønsker å utvide ordningen med 

inntil 20 nye kommuner. 
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213/19   

Interkommunal barnevernvakt Ringerike, Hole, Hallingdal- og Valdres kommunene 

 

Vedtak: 

 

1. Felles barnevernsvakt for Ringerike, Hole, Valdres- og Hallingdal kommunene fra 

01.01.2020 i tråd med samarbeidsavtalen. 

2. Barnevernvakten organiseres som et interkommunalt samarbeid hjemlet i kommunelovens § 

20-1. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20-

2.  

3. Hallingdal kommunene deltar frem til 31.12.2020 

4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Felles barnevernsvakt for Ringerike, Hole, Valdres- og Hallingdal kommunene fra 

01.01.2020 i tråd med samarbeidsavtalen. 

2. Barnevernvakten organiseres som et interkommunalt samarbeid hjemlet i kommunelovens § 

20-1. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20-

2.  

3. Hallingdal kommunene deltar frem til 31.12.2020 

4. Forslag til samarbeidsavtale godkjennes.  
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214/19   

Integreringsmelding 2019  

 

Vedtak: 

 

Integreringsmelding 2019 tas til orientering. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Integreringsmelding 2019 tas til orientering. 
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215/19   

Bosetting av flyktninger i 2020  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune vedtar å bosette 25 flyktninger i 2020.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag: 

«Ringerike kommune tar ikke imot flykninger for 2020» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Herstads (Frp) forslag, ble 

formannskapets innstilling vedtatt mot 4 stemmer. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune vedtar å bosette 25 flyktninger i 2020.  
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216/19   

Stiftelsen Positiv oppvekst  

 

Vedtak: 

 

Partnerskapsavtalen mellom Stiftelsen Positiv Oppvekst og Ringerike kommune 2019-2023 

godkjennes. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Partnerskapsavtalen mellom Stiftelsen Positiv Oppvekst og Ringerike kommune 2019-2023 

godkjennes. 
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217/19   

Læringsresultater i Ringeriksskolen  

 

Vedtak: 

 

Utredningen om læringsresultater i Ringeriksskolen tas til orientering. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Anne-Erita Berta (MDG) fremmet følgende forslag: 

«MDG forslår at rådmann uttreder muligheten for å utrede en test i trivsel, motivasjon og 

klassemiljø i Ringeriksskolen som erstatning for bruk av nasjonale prøver for å måle nivå i 

Ringeriksskolen.»  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslaget fra Berta (MDG) oppnådde 6 stemmer og falt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Utredningen om læringsresultater i Ringeriksskolen tas til orientering. 
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218/19   

Fastlegeordningen i Ringerike kommune, - en orientering  

 

Vedtak: 

 

Fastlegesituasjonen, samt presenterte planer og tiltak, tas til etterretning. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Fastlegesituasjonen, samt presenterte planer og tiltak, tas til etterretning. 
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