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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen     

Møtedato: 03.03.2020 Tid: 12:00 – 22:00 

Dagsorden  

12:00 Oppmøte. Rettsal 1 (8. etg. Rådhuset)  

12:00 – 14:00 Workshop: Delegeringsreglementet og 

Reglement for  

kommunestyret og øvrige politiske organer  

v/kommuneadvokatkontoret.  

14:00 – 14:45 Pause/middag.  

14:45 – 14:50 Opprop og møteinnkalling  

14:50 Saksliste. 

 

Innkalte 
Funksjon Navn         Parti     Forfall Møtt for 

Ordfører Kirsten Orebråten Ap   

Varaordfører Dag Erik Henaug H   

Medlem Håkon Kvissel Ohren Ap   

Medlem Stein-Roar Eriksen Uavh.   

Medlem Ståle Skjønhaug Ap   

Medlem Thea Våreid-Sørensen Ap   

Medlem Hilde Vollmerhaus Ap   

Medlem Trine Sandum Ap   

Medlem Arnfinn Baksvær Ap   

Medlem Erna Skaugrud Ap   

Medlem Terje Berghagen Ap   

Medlem Eli Johanne Ruud Ap   

Medlem Saeid Hosseini Ap FO  

Medlem Hans-Petter Aasen Sp FD  

Medlem Stian Bakken Sp   

Medlem Nina Basberg Sp FO  

Medlem Anders Braaten Sp FO  

Medlem Bente Louise Aabel Sp   

Medlem Anne Mari W. Ottesen Sp   

Medlem Linn Merete Selte Løken Sp   

Medlem Harald Fagerås Sp   

Medlem Wenche Fredheim Saupstad Sp FO  

Medlem Magnus Bratli Holte Sp   

Medlem Per Christian Aurdal Sp   

Medlem Benedicte Heieren 

Hundhammer 

 

H 

  

Medlem Runar Johansen H   

Medlem Unni E. Carlsen H   
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Medlem Nora Drægalid H   

Medlem Lise Bye Jøntvedt H   

Medlem Beate Heieren Hundhammer H   

Medlem Dag Øivind Henriksen H   

Medlem Magnus Herstad Frp   

Medlem Ole Johan Andersen Frp   

Medlem Jon Rikard Nettum Sandum Frp   

Medlem Roger Larsen Frp   

Medlem Hilde Marie Steinhovden MDG   

Medlem Anne-Erita Gunhildrud Berta MDG   

Medlem Nanna Kristoffersen Rødt   

Medlem Brit Walbækken Bøhler Rødt   

Medlem Erlend Kristinsønn Ødegård 

Kåsereff 

 

SV 

  

Medlem Axel Sjøberg SV   

Medlem Knut Stubben KrF   

Medlem Helge Stiksrud V   

Varamedlem Knut Thomas Voreland Sp  Anders Braaten 

Varamedlem Tore Abelvik Sp  Nina Basberg 

Varamedlem Bjørn Karlengen Sp  Wenche Fredheim Saupstad 

Varamedlem Amalie Uchenna Odu Ap FD Saeid Hosseini 

Varamedlem Inge Losvik/ t.o.m sak 16/20 Sp FD Hans-Petter Aasen 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene, Marianne Mortensen, 

Christine Myhre Bråthen, Trude Steinmo og Hilde Brørby Fivelsdal.  

Fra kommuneadvokatkontoret Siri Van Kervel Røskaft og Thea 

Broch. Kommuneoverlege, Karin Møller. Kommunikasjonssjef, Mats 

Øieren. Næringssjef, Harriet Slaaen.  

 

 

Merknader  Orientering – Coronavirus v/ kommuneoverlegen Karin 

Møller. 

 Beate H. Hundhammer (H) var ikke tilstede under behandling 

av sak 2/20 

 Orientering – Årsregnskap 2019 v/rådmann, Tore Isaksen.  

 Hans-Petter Aasen (Sp) tok sete til sak 17/20 

 Repr. Stiksrud (V) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen 

habilitet i behandling av sak 22/20 da han er ordfører (COOP 

Øst) og således medlem av styret.  

Stiksrud (V) ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av 

saken i hht. forvaltningslovens §6.2. 

 Anne Marit Lillestø (V) tok sete for behandling av sak 22/20 
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 Magnus Bratli Holte (Sp) fremmet habilitetsspørsmål rundt 

sin egen habilitet i behandling av sak 23/20, da han har laget 

planen. 

            Holte (Sp) ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av       

            saken   

Jf. kommuneloven § 10-11 andre ledd. 

 Amalie Odu (Ap) ble innvilget permisjon fra sak 27/20 

 Stian Bakken (Sp) ble innvilget permisjon før votering i sak 

39/20. 

 

Dokumenter utdelt i møtet: 

 Brev fra Fylkesmannen -  Vedtak - Ringerike - gnr. 50 bnr. 2 - 

Follumveien 100 - støygrense - KV Hønefoss. (Arkivnr. 

19/654-51) 

 Notat til sak 16/20 – Innbyggerinitiativ – Hønefoss skole 

(Arkivsak 19/645-7) 

 Til KS sak 17/20 - Saksfremlegg og saksprotokoll (RFF sak 

3/20) behandlet i Rådet for funksjonshemmede 28.01.20. 

(Arkivnr. 19/4483) 

 Notat til sak 31/20 Reglement til Rådet for 

funksjonshemmede. (Arkivsak 20/1050-1) 

 

Presentasjoner fra møtet finner du her:  

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

 

 

Behandlede saker Fra og med sak 14/20, referatsak 2/20, Interpellasjoner 6/20 

til og med sak  41/20, Interpellasjoner 12/20 

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

møtet satt med følgende til sakslisten og dagsorden: 

 

Ordfører fremmet følgende: 

Sak 27/20 behandles før sak 26/20. Kommunestyret bifalt. 

 

Ordfører fremmet følgende: 

Ringerike kommune har mottatt brev fra Fylkesmannen (referanse 2019/37464) ang. Vedtak - 

Ringerike - gnr. 50 bnr. 2 - Follumveien 100 - støygrense - KV Hønefoss. Brevet ble 

enstemmig tatt til orientering. 

 
Ordfører informerte om følgende: 

«Hadelandsregionen gir sin tilslutning til Ringerike kommunes innspill til NTP pkt. 1-3.» 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Nina Basberg (Sett) Kirsten Orebråten  Dag Henaug 

 

 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

6/20 20/346   

 Interpellasjon fra Anne-Erita Berta (MDG) - Vegetarisk alternativ i 

kommunens kantiner og institusjoner  

 

 

7/20 20/347   

 Interpellasjon fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) - Plastfritt Ringerike  

 

 

8/20 20/528   

 Interpellasjon fra Axel Sjøberg (SV) - Kommunens vedtatte seriøsitetskrav  

 

 

9/20 20/527   

 Interpellasjon fra Nina Basberg (Sp) - Ringerike kommune trenger en 

oppdatert handelsanalyse  

 

 

10/20 20/671   

 Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (Rødt) - Bosetting av flyktninger 

2020  

 

 

11/20 20/890   

 Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen og Brit Bøhler (Rødt) - 

Søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage  

 

12/20 20/1004   

 Grunngitt spørsmål fra Harald Fagerås (Sp) - Elever som må avbryte 

undervisning for å få skoleskyss hjem 

 

2/20 20/949   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

03.03.2020  

 

 

14/20 20/674   

 Årsregnskap 2019 for Ringerike kommune - muntlig presentasjon  

 

 

15/20 20/24   

 Plan for økonomirapportering 2020  
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16/20 19/645   

 Innbyggerinitiativ - Hønefoss skole  

 

 

17/20 20/417   

 Utvidet samarbeid mellom Menova as og Aurora, - organisering  

 

 

18/20 18/3329   

 Delegeringsreglementet  

 

 

19/20 20/813   

 Revidering av reglement for kommunestyret  

 

 

20/20 19/5473   

 Rådmannens habilitet vedrørende saker som omhandler Universitetet i Sør-

Øst Norge  

 

 

21/20 17/1379   

 Parkeringsstrategi Hønefoss - 431 Områderegulering Hønefoss Byplan 

 

 

22/20 17/161   

 439 detaljregulering for Hvervenkastet - 2. gangsbehandling  

 

 

23/20 18/3935   

 Nr 452 Detaljregulering for Ringkollveien 95 - 2 gangsbehandling Gnr/bnr 

103/109 

 

 

24/20 20/32   

 Bredalsveien 5  

 

 

25/20 19/3718   

 Offentlig bytoalett  

 

 

26/20 17/3542   

 Søknad om støtte til fotballhall Heradsbygda  

 

 

27/20 20/26   

 Retningslinjer for kommunal garanti for Ringerike kommune  
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28/20 19/2386   

 Kommunal garanti - Hønefoss Tennisklubb  

 

 

29/20 18/1680   

 Snøproduksjon på Ringkollen - Finansieringsstøtte og kommunal garanti - 

Ny behandling  

 

 

30/20 20/117   

 Ringerike Idrettsråd Samarbeidsavtale Ringerike Idrettsråd og Ringerike 

kommune 

 

 

31/20 20/195   

 Reglement for rådet for funksjonshemmede Ringerike kommune 2019 - 

2023  

 

 

32/20 20/174   

 Årsmelding for Eldrerådet 2019  

 

 

33/20 20/516   

 Etablering av Viken kontrollutvalgssekretariat  

 

 

34/20 19/5562   

 Innspill til prioriteringer til Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033  

 

 

35/20 20/532   

 Høring - Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd 

Samarbeidsalliansen Osloregionen 

 

 

36/20 19/3084   

 Høring - endringer i motorferdselloven  

 

 

37/20 20/53   

 Politirådsavtale 2019-2023  

 

 

38/20 19/3425   

 Representasjon og deltakelse i organisasjonen Utmarkskommunenes 

sammenslutning  
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39/20 17/693   

 Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  

 

 

40/20 20/97   

 Fritak fra verv  

 

 

41/20 20/461   

 Vårkonferansen 2020  
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6/20   

Interpellasjon fra Anne-Erita Berta (MDG) - Vegetarisk alternativ i kommunens 

kantiner og institusjoner  

 

Ordfører bekrefter at interpellasjonen er levert i samsvar med reglementet for kommunestyrets 

§9. Svar blir besvart i kommunestyrets møte 06.02.20. 

Det vises til interpellasjon fra Anne-Erita Berta (MDG)   

Svar: 

Jeg vil først takke representant Berta for å ta opp et viktig tema, som ledd i forestående 

miljøfyrtårnsertifisering av Ringerike kommune vil det bli jobbet systematisk med. 

Representant Berta setter søkelyset på klimagevinst ved redusert forbruk av kjøtt. To andre 

viktig tema knyttet til mat, som det også vil bli jobbet systematisk med, er å redusere matsvinn 

og transport av mat. 

 

Flertallet av de kommunale arbeidsplassene har ikke kantiner med matservering. I rådhuset er 

det som kjent en kantine. Hovedtilbudet er brødmat og pålegg, samt salat der det er valgfritt å 

inkludere kjøtt. Dermed er det altså alltid et vegetarisk alternativ tilgjengelig. Innimellom 

serveres pizza og supper. Suppene er som hovedregel vegetariske eller fiskesuppe. Det har så 

langt ikke blitt arrangert dedikerte kjøttfrie dager i kantina. Men som ledd i forestående 

miljøfyrtårnsertifisering av rådhuset og resten av hovedadministrasjonen, vil det bli gjort en 

helhetlig vurdering av både menyvalg og tiltak for å redusere matsvinn i kantina. 

 

Den viktigste leverandøren av varmmat til kommunens sykehjemsbeboere, bofelleskap, 

hjemmeboende eldre og funksjonshemmede mm. er Ringerikskjøkken.  Ringerikskjøkken 

leverer også catering på bestilling ved andre arrangementer, f.eks. i tilknytning til politiske 

møter på Rådhuset. Ringerikskjøkken har mange hensyn å ta ved sammensetting av sine 

menyer, herunder både nasjonale kostholdsråd og primærbrukernes (eldre og syke) matvaner 

og –tradisjoner fra et langt liv. Mat er et tema i arbeidet med prosjektet «Leve hele livet». I dag 

inneholder de fleste middagene Ringerikskjøkken leverer til eldre og syke enten fisk eller kjøtt, 

men lørdager serveres det grøt. Ringerikskjøkken har også gjennom de siste to årene levert ett 

varmt lunsjmåltid ukentlig til mange av kommunens barnehager. Til disse er tre av fem retter 

rene vegetarretter (supper).  

 

Kommende miljøsertifisering av kommunens virksomheter vil gi en god anledning til 

gjennomgå kommunens matpolitikk og gjøre helhetlige vurderinger. Ringerikskjøkken vil være 

en av pilotene i prosjektet. Ringerikskjøkken skal sammen med hovedkontoret ha gjennomført 

sin miljøkartlegging og være sertifisert som Miljøfyrtårn innen september 2020.  

 

Dette som ordførers svar. 

 

Hønefoss 03.02.20 

 

Kirsten Orebråten 

Ordfører 
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7/20   

Interpellasjon fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) - Plastfritt Ringerike  

 

 

Ordfører bekrefter at interpellasjonen er levert i samsvar med reglementet for kommunestyrets 

§9. Svar blir besvart i kommunestyrets møte 06.02.20. 

Det vises til interpellasjon fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) 

Representant Steinhovden tar opp mange viktige tema knyttet til redusert bruk av 

engangsplast, økt gjenvinning av plast og tiltak for å hindre plastforsøpling.  

 

Noen av tiltakene Steinhovden nevner i sitt innlegg har ordfører allerede nå innhentet 

opplysninger fra rådmannen om: 

 Når det gjelder kunstgressbaner i kommunen har Norges fotballforbund vært på 

befaring av alle disse, og laget en tiltaksliste for å komme i mål ifht nye krav. Ringerike 

kommune har ansvaret for 11-banen på AKA Arena, tiltak knyttet til øvrige baner skal 

følges opp av den enkelte idrettsklubb. For kommunens bane på AKA-arena er allerede 

strakstiltak som fjerning av gummigranulat utenfor spilleflaten og det er lagt veiduker i 

kummene rundt banen for å sjekke om det kommer granulat i disse. Flere tiltak vil bli 

fulgt opp. 

 

 Rådmannen vil legge frem et forslag til planstrategi for strategi og plan 12. februar med 

forslag om å vedta å sende planstrategien på høring. Et forslag de folkevalgte vil få seg 

forelagt i utkast til planstrategi er å utarbeide en handlingsplan mot forsøpling. Allerede 

i år planlegges det å starte arbeidet mot forsøpling, ved å dra i gang ryddeaksjonene 

som Hold Norge Rent arrangerer. Handlingsplan mot forsøpling foreslås å ta for seg all 

type forsøpling, ikke bare plast. Dette forslaget vil bli belyst nærmere i sak om 

planstrategien. 

 

 Det er vedtatt å innføre miljøledelse og sertifisere alle Ringerike kommunes 

virksomheter som Miljøfyrtårn. Fremdriftsplan er at «hovedkontoret» (rådhus, sentral 

administrasjon og en del fellesfunksjoner) sertifiseres innen utløpet av september 2020, 

deretter «rulles» sertifiseringen ut på øvrige virksomheter ila 2021 og 2022. 

Kommunens innkjøps- og avfallsrutiner vil bli systematisk gjennomgått i denne 

sammenheng. For eksempel skal alle kommunens virksomheter (sykehjem, skoler, 

barnehager) ta i bruk en kildesorteringsinstruks som krever at plastavfall håndteres på 

riktig måte. I tillegg krever Miljøfyrtårnsertifiseringen at kommunen slutter å benytte 

engangsartikler ved matservering, samt at det blir lagt større vekt på tredjeparts 

miljøsertifisering og miljøhensyn i innkjøpsavtalene til kommunen. Alt i alt vil 

Miljøfyrtårnsertifiseringen føre til at Ringerike kommune får redusert sitt plastforbruk, 

og kan dermed gå foran som et godt eksempel for eksterne aktører. 

 

 

Ordføreren ber gjerne rådmannen om å komme tilbake til kommunestyret med en mer 

utdypende sak om plast innen utgangen av 2020, men foreslår at når det gjelder tiltak for å 
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redusere Ringerike kommunes egen bruk av engangsplast og at en økt andel av plastavfall 

sorteres, foreslås dette tatt ifm. rapportering på fremdrift med Miljøfyrtårnsertifisering. 

 

Dette som ordførers svar. 

 

Hønefoss 06.02.20 

Kirsten Orebråten 

Ordfører 
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8/20   

Interpellasjon fra Axel Sjøberg (SV) - Kommunens vedtatte seriøsitetskrav  

 

 

Ordfører bekrefter at interpellasjonen er levert i samsvar med reglementet for kommunestyrets 

§9 svar blir besvart i kommunestyrets møte 03.03.2020. 

 

Interpellasjon fra Axel Sjøberg (SV) - Kommunens vedtatte seriøsitetskrav  

 

 

1. Kan ordfører i dagens møte bekrefte at det har forekommet brudd på 

kommunens seriøsitetskrav – jamfør det som framkom under orienteringen i 

Formannskapet 22.januar? 

Svar:  

Det har blitt gitt dispensasjon for antall ledd underentreprenører (fra ett til to), slik det 

åpnes for i seriøsitetskravene, «Oppdragsgiver kan godkjenne flere ledd når det 

foreligger en god begrunnelse»  

Det er registrert ett avvik på prosjekt Ringerike interkommunale legevakt og 

ambulansesentral hvor man har stilt lærlingekrav på 7%. Dette skulle vært 10% og 

dette er nå korrigert og entreprenør vil tilstrebe seg og ivareta 10% lærlingekrav. Pr. i 

dag er det 14% på dette prosjektet.   

 

2. Administrasjonen fortalte at de ville komme tilbake med sak om lærlinger. Kan 

ordfører opplyse i dagens møte når dette er berammet?  

Svar:  

Saken om evaluering av Seriøsitetskravene vil komme til politisk behandling i april 

2020. 

Man kan ellers opplyse at antall lærlinger skal være i orden totalt for de 

investeringsprosjektene som Utbyggingsenheten hat ansvaret for. Antall lærlinger 

varierer mellom firmaene men skal samlet sett være i henhold til kravene pr. januar 

2020. 

 

3. I og med at det i Formannskapet ble opplyst at det er brudd på seriøsitetskravene 

på 2 av kommunens prosjekter: Kan ordfører fremlegge en tabelloversikt på alle 

kommunens byggeprosjekter etter vedtaket i 2017, hvor det fremkommer om 

kravene er oppfylt (helt eller delvis) eller ikke er oppfylt. 

Svar:  

Man har vært nødt til å dispensere fra ett til to ledd underentreprenører på alle de 

større investeringsprosjektene til nå.  
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4. Kan ordfører bekrefte at den pre kvalifiserte utbygger er kvalifisert fordi den nå 

dekker seriøsitetskravene? 

Svar:  

Seriøsitetskravene er en del av kvalifikasjonskravene som stilles til entreprenørene som 

gir tilbud på investeringsprosjekt. 

 Det bekreftes at entreprenørene tilfredsstiller disse kravene.  

 

5. Kan ordfører forsikre kommunestyret på at alle andre av seriøsitetskravene er 

oppfylt som vedtatt i kommunestyret 2017? 

Svar: 

Utbyggingsenheten bekrefter at seriøsitetskravene oppfylles, jamfør punktene ovenfor.  

Dette som ordførers svar. 

 

Hønefoss 03.03.2020 

 

Kirsten Orebråten 

Ordfører 
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9/20   

Interpellasjon fra Nina Basberg (Sp) - Ringerike kommune trenger en oppdatert 

handelsanalyse  

 

Vedtak: 

Saken utsette til kommunestyrets møte 02. april 2020, da representanten ikke var tilstede. 
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10/20   

Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (Rødt) - Bosetting av flyktninger 2020  

 

 

 

 

Ordfører bekrefter at interpellasjonen er levert i samsvar med reglementet for kommunestyrets 

§9. Svar blir besvart i kommunestyrets møte 03.03.20. 

 

Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (Rødt) 

Emne: Bosetting av flyktninger 2020 

 

Svar: 

Ordførerens svar støtter seg på opplysninger fra Boligtjenesten og Flyktningavdelingen v/ 

Læringssenteret (heretter Flyktningavdelingen). 

I interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (Rødt) mottatt 29.01.20 viser interpellanten til 

Ringerike kommunestyres vedtak i sak 215/19 om å bosette 25 flyktninger i 2020. 

Interpellanten viser videre til at Ringerike kommune har relativt få boliger med mer enn et 

soverom i sin boligportefølje. Interpellanten uttrykker bekymring for at vedtaksmålet ikke skal 

bli oppfylt på grunn av boligmangel. 

 

Svar på spørsmål 1: Ønsker Ordfører at vi takker nei til 25 flyktninger i 2020? 

Nei, det er ikke aktuelt å takke nei til bosetting av flyktninger. Dette er en viktig 

samfunnsoppgave og Ringerike kommunes tjenester har etablert en betydelig kompetanse på 

området og er dimensjonert for oppgaven. Kommunen har budsjettert med at 25 flyktninger 

blir bosatt i løpet av 2020. 

 

Svar på spørsmål 2: Hvordan vil Ordfører skaffe til veie de nødvendige boligene til dette 

formålet? 

Ordføreren ser det som hensiktsmessig å beskrive kommunens boligportefølje med hovedvekt 

på boliger egnet for familier. For å besvare spørsmålet et det videre viktig å beskrive 

flykningssituasjonen, herunder bosetting fra mottak og kvoteflyktninger fra FN, og andel 

familier og enslige flyktninger med innvilget oppholdstillatelse. Avslutningsvis vil Ordføreren gi 

en status på arbeidet med bosetting av flyktninger så langt i år. 

 

Ringerike kommunes boligportefølje 

Matrisen nedenfor viser oversikt over Ringerike kommunes boliger med mer enn et soverom. 
 

Område Rom Soverom Gateadresse leil Postadresse 

            

Hønefoss 3 2 Owrens gate 11   3510 Hønefoss 

Hønefoss 3 2 Owrens gate 13   3510 Hønefoss 

Hønefoss 3 2 Owrens gate 15   3510 Hønefoss 

            

Hønefoss 4 3 Harald Hardrådesgate 4A   3511 Hønefoss 

Hønefoss 4 4 Harald Hardrådesgate 4B   3511 Hønefoss 
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Hønefoss 4 4 Harald Hardrådesgate 4C   3511 Hønefoss 

Hønefoss 4 4 Harald Hardrådesgate 4D   3511 Hønefoss 

            

Hønefoss 3 2 Konglefaret 41 101-11 3511 Hønefoss 

Hønefoss 3 2 Konglefaret 41 102-12 3511 Hønefoss 

Hønefoss 3 2 Konglefaret 41 201-13 3511 Hønefoss 

Hønefoss 3 2 Konglefaret 41 202-14 3511 Hønefoss 

Hønefoss 3 2 Konglefaret 41 301-15 3511 Hønefoss 

Hønefoss 3 2 Konglefaret 41 302-16 3511 Hønefoss 

Hønefoss 3 2 Konglefaret 43 102-3 3511 Hønefoss 

Hønefoss 3 2 Konglefaret 43 101-4 3511 Hønefoss 

Hønefoss 3 2 Konglefaret 43 202-5 3511 Hønefoss 

Hønefoss 3 2 Konglefaret 43 201-6 3511 Hønefoss 

Hønefoss 3 2 Konglefaret 43 302-7 3511 Hønefoss 

Hønefoss 3 2 Konglefaret 43 301-8 3511 Hønefoss 

            

Hønefoss 6 5 Tandbergmoveien 1   3511 Hønefoss 

Hønefoss 6 5 Tandbergmoveien 3   3511 Hønefoss 

Hønefoss 6 5 Tandbergmoveien 5   3511 Hønefoss 

            

Hønefoss 3 2 Haldenveien 127   3515 Hønefoss 

            

Hønefoss 3 2 Haldenveien 22 164 3515 Hønefoss 

            

Hønefoss 4 3 Hov Alle 21A A 3515 Hønefoss 

Hønefoss 4 3 Hov Alle 21B B 3515 Hønefoss 

            

Hønefoss 3 2 Hønen Alle 1 B B 3515 Hønefoss 

            

Hønefoss 3 2 Krokenveien 46             22  3515 Hønefoss 

            

Hønefoss 4 3 Baldersvei 11   3518 Hønefoss 

            

Hønefoss 4 3 Baldersvei 57   3518 Hønefoss 

            

Hønefoss 4 3 Muninveien 27   3518 Hønefoss 

Hønefoss 4 3 Muninveien 35   3518 Hønefoss 

            

Hallingby 3 3 Åsliveien 38   3525 Hallingby 

Hallingby 3 3 Åsliveien 40   3525 Hallingby 

            

Sokna 3 2 Sagveien 40A   3534 Sokna 
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Sokna 3 2 Sagveien 40B   3534 Sokna 

Sokna 3 2 Sagveien 40C   3534 Sokna 

Sokna 3 2 Sagveien 40D    3534 Sokna 

Sokna 3 2 Sagveien 40E   3534 Sokna 

Sokna 3 2 Sagveien 40F    3534 Sokna 

 

Alle boligene er i dag utleid, men en viss andel av boligene blir erfaringsmessig ledige hvert år. 

Boligtjenesten arbeider aktivt med familier i kommunale boliger som er klare for å kjøpe egen 

bolig. De viktigste virkemidlene er ordinært startlån eller startlån gjennom tiltaket «Barna 

først» i samarbeid med NAV. Noen flytter også videre av eget tiltak. En gjennomgang av 

boliger av familiestørrelse viser at en av familiene har fått innvilget startlån, denne familien vil 

sannsynligvis flytte ut i løpet av våren, og frigjøre en bolig med 3 soverom. Vi har også 2-3 

andre kandidater som enten har søkt startlån, eller som kan komme til å kvalifisere for dette i 

løpet av året. Dette vil potensielt frigjøre familieleiligheter, men prognosene må ansees som 

usikre. 

 

Boligtjenesten disponerer 40 boliger med mer enn et soverom, dette utgjør om lag 15 % av 

boligmassen når vi holder bemannede omsorgsboliger utenfor. Boligtjenesten vurderer at 

andelen leiligheter med to soverom er tilstrekkelig for å møte dagens behov, men har i dag 

utfordringer med å dekke behovet for store leiligheter, med tre soverom eller mer. 

Boligtjenesten vurderer videre, som interpellanten også påpeker, at en økning av antall boliger 

egnet for større familier vil være hensiktsmessig for bedre å dekke behovet i kommunen. 

Ringerike kommune har i behovsmeldingen til Husbanken for 2020 varslet at vi ønsker at 

Boligstiftelsen kjøper inntil seks nye boliger av familiestørrelse i løpet av året. Fire boliger er 

planlagt solgt, og vi vil finansiere mye av behovet for egenkapital til de nye boligene gjennom 

salget. Dette vil gi en netto tilvekst av to boliger egnet for familier. 

 

Flyktningsituasjonen 

Norske kommuner bosetter flyktninger fra mottak og fra flyktningleire gjennom FNs 

kvotesystem. Flyktningsituasjonen er for tiden preget av få flyktninger med innvilget 

oppholdstillatelse sammenlignet med tidligere år. Norge bosetter relativt få enslige flyktninger, 

de aller fleste med innvilget opphold kommer som familier gjennom FN-systemet. Flyktningene 

venter nå hovedsakelig kort tid på mottak etter innvilget opphold og det er overkapasitet i 

kommunene som bosetter. Ringerike kommune har budsjett og kapasitet til å bosette 25 

personer årlig, og har derfor en egeninteresse i å svare ja ved forespørsler fra IMDI. 

Kommunen forplikter seg da til å etablere et tilbud til de aktuelle 

flyktningene/flyktningfamiliene innenfor gjeldende frist på tre måneder, dette for å oppnå det 

vedtatte bosettingsmålet. 

Det er også viktig for forutsigbarheten i tjenesten at vi starter bosetting tidlig på året. Den 

korte tidsfristen skaper utfordringer ved at kommunen ikke alltid har ledige kommunale 

familieboliger til rett tid.  

Vi lykkes likevel erfaringsmessig godt i å ta imot flyktninger og har bare svært unntaksvis 

takket nei de siste årene. Tall fra foregående år viser at Ringerike kommune har oppfylt 

måltallet i vedtakene og bosatte i 2017 75 flyktninger, i 2018 36 flyktninger og i 2019 30 

flyktninger, flere fikk i tillegg innvilget familiegjenforening. 

 

Familiegjenforente har ikke krav på bolig fra kommunen ved ankomst. 
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Fra 2015 og noen år framover var behovet for bosetting stort, og Ringerike tredoblet antall 

flyktninger sammenlignet med foregående år. Behovet for boliger var disse årene betydelig 

større enn det vi kunne dekke innenfor den kommunale boligporteføljen, og i 2016 inngikk 

Flyktningavdelingen intensjonsavtaler med tilvisningsrett med flere private utleiere. 

Flyktningavdelingen formidlet boligene, og leieavtale ble inngått direkte mellom de nybosatte 

flyktningene og private utleiere. NAV stilte depositumsgaranti. Intensjonsavtalene hadde med 

et unntak varighet på tre år og gikk ut i 2019. Vi har pr. i dag en avtale med varighet fram til 

30.06.2020. Målet er at framtidige bosettinger skal foretas i kommunale boliger.  

Flyktningavdelingens registreringer viser følgende fordeling mellom private og kommunale 

boliger: 

 2017: Totalt 75 bosatte, 40 personer i 21 i private boliger, 35 personer i 10 kommunale 

boliger. 22 personer kom på familiegjenforening. Private boliger formidlet på 

intensjonsavtale. 

 2018: Totalt 36 bosatte, 31 personer i private boliger – totalt 10 familier, 4 

enslige/familier i kommunale boliger – totalt 5 personer. Private boliger formidlet på 

intensjonsavtale. 

 2019: Totalt 30 bosatte, 27 personer i kommunal bolig, 3 personer i privat bolig, alle 

familier ble i 2019 bosatt i kommunale boliger. Private boliger formidlet på 

intensjonsavtale. 

 

Bosettingstallene for perioden 2017-19 viser en klar nedgang i antallet bosettinger, og samtidig 

en sterk økning i andelen kommunale boliger. 

 

Ringerike kommune har så langt i år bosatt en familie med 5 medlemmer og avtalt bosetting av 

to enslige flyktninger og en familie til med 6 medlemmer. De enslige flyktningene kommer fra 

mottak og bosettes i kommunal bolig og kommunalt disponert bolig i Stjernegruppen. En 

familie kommer fra mottak og en familie kommer direkte fra flyktningleir. Vi har ikke hatt 

ledige kommunale familieboliger på de aktuelle ankomsttidspunktene, det er derfor inngått 

avtaler med private utleiere.  

 

Intensjonen om å bosette flyktninger i kommunalt eide boliger har i disse tilfellene ikke vært 

mulig å oppfylle, men vi har lykkes med å finne egnede boliger til disse innenfor gjeldende 

tidsfrist og har så langt i år ikke avvist forespørsler fra IMDI. Med en gjennomført eller 

planlagt bosetting av 13 av 25 personer i løpet av årets to første måneder ligger Ringerike 

kommune godt an til å oppfylle vedtaket om bosetting i løpet av året. 

 

Tiltak for å dekke boligbehovet 

Gjennomgangen av bosetting av flyktninger viser at Ringerike kommune i 2019 bosatte alle 

familiene vi tok imot i kommunale boliger. Situasjonen har derimot vært mer krevende i 2020, 

og begge bosatte, eller planlagt bosatte, familier så langt i år får sin første bolig ved hjelp av 

private leieavtaler.  

En større andel boliger med tre eller flere soverom vil øke fleksibiliteten og tilgjengeligheten 

gjennom året. Det er likevel ikke sikkert at boligtypen vil være ledig på riktig tidspunkt for 

bosetting av flyktninger, gitt det relativt korte tidsvinduet på tre måneder. 

I enkelte tilfeller kan det derfor være nødvendig å leie privat også i framtida.  

 

Flyktningavdelingen og Boligtjenesten samarbeider godt for å oppfylle vedtatte mål om 

bosetting i kommunale boliger, dette er nå også hovedregelen. Det skal likevel ikke 
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underkommuniseres at tjenestene ser behov for bedre tilgjengelighet på store kommunale 

leiligheter. Interpellanten peker dermed på et behov som det arbeides med i tjenestene. 

 

Det viktigste tiltaket for å øke tilgjengeligheten av familieboliger blir å kjøpe egnede leiligheter 

gjennom Boligstiftelsen. Boligtjenesten vil vektlegge at leilighetene skal ha nøktern standard og 

en prislapp som muliggjør at beboerne ved et seinere tidspunkt kan gå fra leie til eie ved å 

kjøpe leiligheten når de kvalifiserer til startlån eller ordinært banklån. I tillegg til anskaffelse av 

nye familieboliger fortsetter tjenestene arbeidet med råd og veiledning for å hjelpe familiene i 

kommunale leiligheter fra leie til eie når familiens inntektsgrunnlag tillater det. 

 

Dette som ordførerens svar 

Hønefoss 03.03.20. 

Kirsten Orebråten 

ordfører 
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Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen og Brit Bøhler (Rødt) - Søskenmoderasjon 

mellom SFO og barnehage  

 

 

 

Ordfører bekrefter at interpellasjonen er levert i samsvar med reglementet for kommunestyrets 

§9. Svar blir besvart i kommunestyrets møte 03.03.20. 

 

Svar på interpellasjonen fra Brit Bøhler (Rødt) 

Søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage. 

 

1. Syntes ordfører at det er en rettferdig ordning vi praktiserer i dag?  

Svar:  

Ordfører har registrert at spørsmålet om felles søskenrabatt for barnehage og SFO er ikke 

spesielt for Ringerike kommune, det diskuteres i mange kommuner.  

I dag er det nasjonal makspris for en barnehageplass. Når det gjelder SFO fastsetter kommunen 

satsene årlig i betalingsregulativet. Det kan foresatte søke om redusert betaling dersom 

husholdningens samlede årsinntekt er under 3 G (299 574 kr).  

Det er søskenmoderasjon både i barnehage og SFO. For barn nummer to får du 30 prosent 

søskenmoderasjon og for barn nummer tre og flere får du 50 prosent søskenmoderasjon.  

Regjeringen foreslår å innføre ei ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO fra høsten 

2020, slik at foreldrebetalinga for et heltidstilbud i SFO på 1.–2. trinn maksimalt skal utgjøre 6 

pst. av den samla person- og kapitalinntekta til husholdningen.  Det er ikke foreslått en ordning 

på tvers av barnehage og SFO.  

Forslaget har vært på høring og Hovedutvalget for oppvekst og kultur i Ringerike kommune 

støttet forslaget.  Det er ordførers vurdering av en inntektsgradert foreldrebetaling vil komme 

lavinntektsfamiliene i Ringerike til gode. 

Ordfører kan ellers opplyse om at en 100 % plass i SFO i Ringerike koster 30 200 kroner pr. 

år.  

I 2010 kostet en 100 % plass 23 000 kroner pr. år. Dette er en økning på 31,3 % i 10-

årsperioden. Den generelle prisstigningen for samme periode er 20,3 %. (Tall fra SSB).  

 

2. Kan ordfører utrede konsekvensene av dette forslaget, og løfte det opp til politisk 

debatt i kommunestyret? 

Svar:  

Ordfører ser at å utrede søskenrabatt på tvers av barnehage og SFO er et komplisert spørsmål. 

Søskenrabatt må samordnes med redusert betaling, gratis kjernetid og eksisterende 

søskenrabatt på barnehage, og med redusert betaling og eksisterende søskenrabatt på SFO. 

Innenfor rammen av budsjettekniske spørsmål er det nå kun mulig å gi et grovt og overordnet 

anslag på hvilke årlige merutgifter en slik ordning vil kunne medføre. 
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Det er ca. 200 familier som har barn i både barnehage og SFO. Antallet barn i familier er 

varierende. Vanlig søskenmoderasjon er 30 % av full pris, dette tilsvarer en reduksjon på om 

lag 1 000 kr pr måned, og 50 % for hvert barn videre, dette tilsvarer en reduksjon på ca. 1 500 

kr pr måned. Anslagsvis vil dette kunne bety en reduksjon på 1 200 kr pr barn pr måned, i alt 

2 400 000 kr pr. år.  

I Ringerike kommune dekkes utgiftene til SFO i hovedsak gjennom foreldrebetaling, jf. 

opplæringslova § 13-7. Ved innføring av søskenrabatt på tvers av barnehage og SFO må 

redusert foreldrebetaling i tilfelle kompenseres gjennom økt kommunal ramme.  

Ordføreren vil avvente effekten av de tiltakene regjeringen foreslår før det settes i gang en 

større konsekvensutredning av økonomien rundt felles søskenmoderasjon. 

 

Dette som ordførers svar. 

 

Hønefoss 03.03.2020 

Kirsten Orebråten 

Ordfører 
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Grunngitt spørsmål fra Harald Fagerås (Sp) - Elever som må avbryte undervisning for å 

få skoleskyss hjem  

 

 

 

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

kommunestyrets §9 svar blir besvart i kommunestyrets møte 03.03.2020. 

 

Svar på grunngitt spørsmål fra Harald Fagerås, Sp. Vedrørende elever som må avbryte 

undervisningen for å få skoleskyss hjem.  

 

Svar: 

1. Er busstilbudet fra skolene våre innrettet slik at elever må avbryte undervisningen før 

endt skoledag for å komme hjem? 

Ordfører er ikke kjent med at elever må avbryte undervisningen for å rekke 

busstransport hjem.  

 

2. Hvis ja, - på hvilke skoler og i hvilket omfang skjer dette? 

 

Busstilbudet er tilpasset skoledagenes start og sluttidspunkter. 

 

 

3. Oppfyller kommunen i så fall sin plikt til å yte undervisning? 

Ringerike kommune oppfyller opplæringsplikten både når det gjelder innhold og 

omfang i henhold til opplæringslovens bestemmelser. 

 

4. Er det i så fall dialog med Brakar for å justere busstilbudet? 

 

Det er årlig dialog mellom Brakar og kommunene når det gjelder planlegging av 

transport til og fra skolene. Skolenes start- og sluttidspunkter blir meddelt Brakar ca. 

et halvt år før nytt skoleår starter. 

 

Dette som ordførers svar. 

 

Hønefoss 03.03.2020 

 

Kirsten Orebråten 

Ordfører 
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Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 03.03.2020  

 

Vedtak: 

 

Følgende referatsak tas til orientering:  

 Fylkesmannen I Oslo og Viken  

Fylkesmannens forventningsbrev 2020  

(Arkivsak 20/555-1) 

 

REFERATSAKER 
 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Referatsaken ble enstemmig tatt til orientering. 

 

Forslag til vedtak: 
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Årsregnskap 2019 for Ringerike kommune - muntlig presentasjon  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet tar presentasjonen til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet tar presentasjonen til orientering. 
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Plan for økonomirapportering 2020  

 

Vedtak: 

 

 

Formannskapet tar plan for økonomirapportering 2020 til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Formannskapet tar plan for økonomirapportring 2020 til orientering. 
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Innbyggerinitiativ - Hønefoss skole  

 

Vedtak: 

 

1. Innbyggerintiativet – Hønefoss skole, tas til orientering. 

2. Området BOP6 - Hønefoss skole, skal benyttes til undervisning og /eller barnehage,     

 slik det   er vedtatt i byplanen.  

3. Det vurderes ved hver oppdatert elevtallsprognose hvilket tidspunkt mulighetsstudier 

for bruk av området /anlegget skal igangsettes. 

 

 

 

Behandling: 

 

Stian Bakken (Sp) fremmet følgende forslag p.v.a. Sp, SV, MDG, Rødt, V og Uavh: 

 

1) Hønefoss skole skal være fremtidig barneskole i sentrum (3. byskole). 

 

2) Rådmannen gis i oppgave å gjennomføre en mulighetsstudie som peker på hvordan 

skolen kan utvikles i fremtiden, etter at elevtallsprognosen for 2022 foreligger. 

 

3) Hønefoss skole opprettholdes som barneskole. Vedtaket i sak 54/14 oppheves.  

 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende forslagt til tillegg p.v.a Ap: 

 

«2. Området BOP6 - Hønefoss skole, skal benyttes til undervisning og /eller barnehage, slik     

      det er vedtatt i byplanen.  

3. Det skal være skole og / eller barnehage i offentlig regi.» 

  

    

 

Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende forslag til stemmemåte: 

«Avstemming av fellesforslagets pkt. 3 avgjøres ved navnopprop 

Pkt. 1 og 2 avgjøres som vanlig med punktvis avstemming.» 

 



  

Side 29 av 62 

 

Knut Stubben (KrF) fremmet følgende forslag p.v.a. H, Frp og KrF: 

 

«Etterbruk av Hønefoss Skole 

Det nedsettes et ADHOC utvalg bestående av 5 personer,3 personer fra posisjonen og 2 fra 

opposisjonen, som følger opp kommunestyret vedtak vedrørende midlertidig etterbruk av 

Hønefoss skole. Det forutsettes dialog med aktuelle aktører, herunder blant annet: 

Ungdomsrådet, Idrettsrådet, Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt 

funksjonshemming.» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Avstemming:  

 

Sjøbergs (SV) forslag til stemmemåte til pkt. 3 i forslaget til Bakken p.v.a. Sp, SV, MDG, 

Rødt, V og Uavh. ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

 

Bakkens (Sp) forslag pvaSp, SV, MDG, Rødt, V og Uavh. 

Pkt. 1 Oppnådde 20 stemmer og falt (Følgende stemte imot: Ap, H, KrF og Frp) 

Pkt. 2 Oppnådde 20 stemmer og falt (Følgende stemte imot: Ap, H, KrF og Frp) 

 
Votering ved navneopprop jf. reglement for kommunestyret §29 punkt 3  

Pkt. 3 Oppnådde 21 stemmer og falt (Følgende stemte imot: Andersen Frp, Baksvær Ap, 

Berghagen Ap, Carlsen H, Drægalid H, Henaug H, Henriksen H, Herstad Frp, Beate H. 

Hundhammer, Benedicte H. Hundhammer H, Johansen H, Jøntvedt H, Larsen Frp, Odu Ap, 

Ohren Ap, Orebråten Ap, Trine Sandum Ap, Jon Rikard Sandum Frp, Skjønhaug Ap, Stubben 

KrF, Vollmerhaus Ap, Våreid-Sørensen Ap.) 

 

Ohrens (Ap) forslag pva Ap, 

Pkt. 2 ble vedtatt mot 19 stemmer (Sp, Sv, MDG, Rødt og Uavh.) 

Pkt. 3 Oppnådde 15 stemmer og falt (Følgende stemte imot: KrF, H, Frp, SV, MDG, V, Sp, 

med unntak av Karlengen Sp.) 

 

Rådmannens innstilling 

Pkt. 1 Ble vedtatt mot 20 stemmer (Sp, Uavh., SV, Rødt, MDG og V) 

Pkt. 2 Oppnådde 0 stemmer og falt. 

Pkt. 3 Ble vedtatt mot 20 stemmer (Sp, Uavh., SV, Rødt, MDG og V)  

 

Stubbens forslag til tilleggspunkt p.v.a H, KrF og Frp oppnådde 13 stemmer og falt 

(Følgende stemte imot: Ap, Sp, Uavh, SV, MDG, Rødt og V) 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
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1. Innbyggerintiativet – Hønefoss skole, tas til orientering. 

2. Området ved Hønefoss skole skal nyttes til skole og barnehage, slik det er vedtatt i 

byplanen. 

3. Det vurderes ved hver oppdatert elevtallsprognose hvilket tidspunkt mulighetsstudier 

for bruk av området /anlegget skal igangsettes. 
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Utvidet samarbeid mellom Menova as og Aurora, - organisering  

 

Vedtak: 

 

1. Rådmannen får fullmakt til å realisere den modell for lokalisering, samhandling og 

organisatorisk tilhørighet med Menova as som er beskrevet i prosjektgruppas forslag 

alternativ 3, og i saken. Kommunestyret vil sikre at dagens ansatte ved Aurora beholder sitt 

tilsettingsforhold i Ringerike kommune og ha kommunal ledelse, og at fremtidige ansettelser 

skjer i kommunen.  

 

2. Med basis i vedlagte intensjonsavtale får rådmannen fullmakt til å forhandle og 

foreslå nødvendige avtaler med Menova as, som sikrer tjenestetilbudet til brukerne i 

tråd med intensjonene i kommunestyrets vedtak i sak 19/95. De framforhandlede 

avtaler legges fram for endelig godkjenning. 

 

 

3. Rådmannen har fullmakt til å vurdere andre finansieringsformer enn leie, dersom 

innspill fra Husbanken skulle aktualisere dette. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Runar Johansen (H) fremmet rådmannens innstilling pva. H: 

1. «Rådmannen får fullmakt til å realisere den modell for lokalisering, samhandling og 

organisatorisk tilhørighet med Menova as som er beskrevet i prosjektgruppas forslag 

alternativ 3, og i saken. Kommunestyret vil sikre at dagens ansatte ved Aurora 

beholder sitt tilsettingsforhold i Ringerike kommune, men at stillingene ved ledighet 

overføres Menova as. 

2. Med basis i vedlagte intensjonsavtale får rådmannen fullmakt til å forhandle og 

foreslå nødvendige avtaler med Menova as, som sikrer tjenestetilbudet til brukerne i 

tråd med intensjonene i kommunestyrets vedtak i sak 19/95. De framforhandlede 

avtaler legges fram for endelig godkjenning. 

3. Rådmannen har fullmakt til å vurdere andre finansieringsformer enn leie, dersom 

innspill fra Husbanken skulle aktualisere dette.” 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  
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Alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling og rådmannens forslag fremmet av 

Johansen (H) p.v.a. H, ble formannskapets innstilling vedtatt mot 13 stemmer (H, KrF og Frp) 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

4. Rådmannen får fullmakt til å realisere den modell for lokalisering, samhandling og 

organisatorisk tilhørighet med Menova as som er beskrevet i prosjektgruppas forslag 

alternativ 3, og i saken. Kommunestyret vil sikre at dagens ansatte ved Aurora 

beholder sitt tilsettingsforhold i Ringerike kommune, men at stillingene ved ledighet 

overføres Menova as. 

5. Med basis i vedlagte intensjonsavtale får rådmannen fullmakt til å forhandle og 

foreslå nødvendige avtaler med Menova as, som sikrer tjenestetilbudet til brukerne i 

tråd med intensjonene i kommunestyrets vedtak i sak 19/95. De framforhandlede 

avtaler legges fram for endelig godkjenning. 

6. Rådmannen har fullmakt til å vurdere andre finansieringsformer enn leie, dersom 

innspill fra Husbanken skulle aktualisere dette. 
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Delegeringsreglementet  

 

Vedtak: 

 

 

Kommunestyret vedtar revidert delegeringsreglement for Ringerike kommune.  

 

Rådmannen ved advokatkontoret gis fullmakt til å rette klare feil i delegeringsreglementet, og til å 

foreta nødvendige endringer i delegeringsreglementet som følge av lovendringer, forutsatt at 

prinsippene for delegering som er nedfelt i saksfremlegget følges.  

 

Rådmannen skal en gang i året orientere kommunestyret om endringer som rådmannen har foretatt i 

delegeringsreglementet i medhold av ovennevnte fullmakt. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret vedtar revidert delegeringsreglement for Ringerike kommune.  

 

Rådmannen ved advokatkontoret gis fullmakt til å rette klare feil i delegeringsreglementet, og til å 

foreta nødvendige endringer i delegeringsreglementet som følge av lovendringer, forutsatt at 

prinsippene for delegering som er nedfelt i saksfremlegget følges.  

 

Rådmannen skal en gang i året orientere kommunestyret om endringer som rådmannen har foretatt i 

delegeringsreglementet i medhold av ovennevnte fullmakt. 
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Revidering av reglement for kommunestyret  

 

Vedtak: 

 

Det settes ned en gruppe bestående av gruppelederne og ordfører, til å se på taletid i 

reglementet, tid for innsending av grunngitt spørsmål og interpellasjoner. 

 

 

Behandling: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende endringsforslag: 

- «Dagens frist for innsendelse av interpellasjoner videreføres i reglementet (6 

virkedager) 

- Dagens frist for innsendelse av grunngitte spørsmål videreføres i reglementet (2 

virkedager)» 

 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Det settes ned en gruppe bestående av gruppelederne og ordfører, til å se på taletid i 

reglementet, tid for innsending av grunngitt spørsmål og interpellasjoner.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Ohrens (Ap) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Reglement for kommunestyret og øvrige politiske organer vedtas i samsvar med vedlagte 

forslag.  
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Rådmannens habilitet vedrørende saker som omhandler Universitetet i Sør-Øst Norge  

 

Vedtak: 

 

 

«Notat om Tore Isaksens habilitet som rådmann i Ringerike kommune i saker hvor interessene 

til Universitetet i Sør-Øst Norge berøres tas til orientering. 

 

Rådmannen i Hole kommune, Torger Ødegaard, trer inn som setterådmann i de tilfeller hvor 

Tore Isaksen er inhabil til å behandle en sak som rådmann i Ringerike kommune.» 

  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

«Notat om Tore Isaksens habilitet som rådmann i Ringerike kommune i saker hvor interessene 

til Universitetet i Sør-Øst Norge berøres tas til orientering. 

 

Rådmannen i Hole kommune, Torger Ødegaard, trer inn som setterådmann i de tilfeller hvor 

Tore Isaksen er inhabil til å behandle en sak som rådmann i Ringerike kommune.» 
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Parkeringsstrategi Hønefoss - 431 Områderegulering Hønefoss Byplan 

 

Vedtak: 

 

 

1. Parkeringsstrategi Hønefoss 2020 vedtas med en alternativ tiltakspakke 6b slik det 

foreligger i saksfremlegget.  

 

2. Investeringskostnad kr. 280 000 dekkes av disposisjonsfond.  

 

3. Driftskostnad for kommunale p-plasser i Hønefoss skal subsidieres og kostnadene på 

estimert sum i tiltakspakke 6b innlemmes i neste års budsjett.  

 

4. Vedtaket trer i kraft fra 01.06.2020. Betalingsreglementet endres denne datoen. 

 

5.  Ordningen evalueres etter 7 måneders virketid i samarbeid med næringslivet. 

Evalueringen presenteres for Strategi og plan i februarmøte 2021. 

 

 

 

Behandling: 

 

Rådmannen anbefaler at vedtaket fra 22.01.20 i Stategi og plan får en endring og et 

tillegg (pkt. 4 og 5)  

 

Pkt. 4 Vedtaket trer i kraft fra 01.06.2020. Betalingsreglementet endres denne datoen. 

 

Pkt. 5 Ordningen evalueres etter 7 måneders virketid i samarbeid med næringslivet. 

Evalueringen presenteres for Strategi og plan i februarmøte 2021. 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling, samt rådmannens anbefalinger til pkt. 4 og 5 ble vedtatt mot 7 

stemmer (SV. MDG, uavh. Og V) 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Parkeringsstrategi Hønefoss 2020- 2030 vedtas.  

2. Investeringskostnad kr 280.000 dekkes av disposisjonsfond.
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439 detaljregulering for Hvervenkastet - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. 439 detaljregulering for Hvervenkastet vedtas, og gjeldende reguleringsplan (113-01 

Hvervenmoen), oppheves.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Repr.Stiksrud (V) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av sak 22/20 da 

han er ordfører (COOP Øst) og således medlem av styret.  

Stiksrud (V) ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken i hht. forvaltningslovens §6.2. 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

 

Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 15 stemmer (Sp, MDG og Rødt) 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 439 detaljregulering for Hvervenkastet vedtas, og gjeldende reguleringsplan (113-01 

Hvervenmoen), oppheves.  
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Nr 452 Detaljregulering for Ringkollveien 95 - 2 gangsbehandling Gnr/bnr 103/109 

 

Vedtak: 

 

1. Detaljregulering Nr 452 for «Ringkollveien 95» vedtas. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Magnus Bratli Holte (Sp) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av sak 

23/20, da han har laget planen. 

Holte (Sp) ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken   

Jf. kommuneloven § 10-11 andre ledd. 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Detaljregulering Nr 452 for «Ringkollveien 95» vedtas. 
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Bredalsveien 5  

 

Vedtak: 

 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om kjøp av gnr. 38, bnr. 83, adresse Bredalsveien 5, 

3511 Hønefoss. Kjøpsummen settes til 3 475 000 kroner. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

«Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om kjøp av gnr. 38, bnr. 83, adresse Bredalsveien 5, 

3511 Hønefoss. Kjøpsummen settes til 3 475 000 kroner.» 
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Offentlig bytoalett  

 

Vedtak: 

 

 

Kommunestyret ønsker å etablere gatetoalett.  

Rådmannen utarbeider snarlig en sak for å inngå kontrakt med leverandør om investering, drift 

og vedlikehold av gatetoaletter, samt formidling av tilhørende reklame. Dette skal skje 

gjennom kommersiell utnytting av reklameflater i tilknytning til gatetoalettene.  

Det er ønskelig at tilbyder skisserer alternative finansieringsløsninger.  

Reklame knyttet til gatetoalett og videreutvikling av den, skal ses i sammenheng med lover og 

retningslinjer som regulerer reklame i det offentlige rom. 

  

 

 

 

Behandling: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag: 

«Kommunestyret ønsker å etablere gatetoalett.  

Rådmannen utarbeider snarlig en sak for å inngå kontrakt med leverandør om investering, drift 

og vedlikehold av gatetoaletter, samt formidling av tilhørende reklame. Dette skal skje 

gjennom kommersiell utnytting av reklameflater i tilknytning til gatetoalettene.  

Det er ønskelig at tilbyder skisserer alternative finansieringsløsninger.  

Reklame knyttet til gatetoalett og videreutvikling av den, skal ses i sammenheng med lover og 

retningslinjer som regulerer reklame i det offentlige rom.» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Johansens (H) forslag, ble  

Johansens (H) forslag enstemmig vedtatt. 

 

 



  

Side 41 av 62 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret ønsker ikke å etablere et midlertidig bytoalett. 

 

Kommunestyret ber rådmannen om å utrede en permanent løsning for et bytoalett. 

 

Et permanent offentlig bytoalett vurderes i sammenheng med en utredning av varme- og 

ventestue og i forbindelse med utvikling av kuntepunkt for kollektivtilbudet i sentrum av 

Hønefoss. 

 

Kommunestyret bevilger 300 000 kroner til en slik utredning. Kostnaden innarbeides i 

forbindelse med behandlingen av 1. kvartal 2020. 
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Søknad om støtte til fotballhall Heradsbygda  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til 8,8 millioner 

kroner som Heradsbygda idrettslag tar opp til bygging av fotballhall. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 8,8 millioner kroner med tillegg av 10 

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

omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (8,8 millioner 

kroner + 10%). 

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

med tillegg av inntil 2 år. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til 8,8 millioner 

kroner som Heradsbygda idrettslag tar opp til bygging av fotballhall. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 8,8 millioner kroner med tillegg av 10 

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

omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (8,8 millioner 

kroner + 10%). 

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

med tillegg av inntil 2 år. 
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Retningslinjer for kommunal garanti for Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

Retningslinjer for kommunale garantier til anlegg for idrett og fysisk aktivitet vedtas. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Retningslinjer for kommunale garantier til anlegg for idrett og fysisk aktivitet vedtas. 
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Kommunal garanti - Hønefoss Tennisklubb  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til 12,05 millioner 

kroner som Hønefoss Tennisklubb tar opp til bygging av tennishall. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 12,05 millioner kroner med tillegg av 

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

omkostninger. 

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

med tillegg av inntil 2 år. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til 12,05 millioner 

kroner som Hønefoss Tennisklubb tar opp til bygging av tennishall. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 12,05 millioner kroner med tillegg av 

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

omkostninger. 

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

med tillegg av inntil 2 år. 
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Snøproduksjon på Ringkollen - Finansieringsstøtte og kommunal garanti - Ny 

behandling  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til 2 800 000 kroner som 

Skiforeningen tar opp til bygging av snøproduksjonsanlegg. 

Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 2 800 000 kroner med tillegg på 10 % til 

enhver tid gjeldende hovedstol for dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.  

Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 2 800 000 kroner + 10 prosent. 

Garantiansvaret opphører når spillemidlene utbetales. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Anne-Erita Berta (MDG) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

 

Bertas (MDG) utsettelsesforslag oppnådde 2 stemmer (MDG) og falt. 

 

Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer (MDG). 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån inn til 2 800 000 kroner som 

Skiforeningen tar opp til bygging av snøproduksjonsanlegg. 

Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 2 800 000 kroner med tillegg på 10 % til 

enhver tid gjeldende hovedstol for dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.  

Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 2 800 000 kroner + 10 prosent. 

Garantiansvaret opphører når spillemidlene utbetales. 
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Ringerike Idrettsråd Samarbeidsavtale Ringerike Idrettsråd og Ringerike kommune 

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune fortsetter samarbeidet med Ringerike Idrettsråd, formalisert gjennom 

Samarbeidsavtale mellom Ringerike Idrettsråd og Ringerike kommune.  

 

Den årlige støtten til idrettsrådet settes til 20.000 kroner, gjeldende fra 2020.  

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune fortsetter samarbeidet med Ringerike Idrettsråd, formalisert gjennom 

Samarbeidsavtale mellom Ringerike Idrettsråd og Ringerike kommune.  

 

Den årlige støtten til idrettsrådet settes til 20.000 kroner, gjeldende fra 2020.  
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Reglement for rådet for funksjonshemmede Ringerike kommune 2019 - 2023  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar reglement for rådet for funksjonshemmede i Ringerike kommune for 

perioden 2019 til 2023.  

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HOK) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar reglement for rådet for funksjonshemmede i Ringerike kommune for 

perioden 2019 til 2023.  
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Årsmelding for Eldrerådet 2019  

 

Vedtak: 

 

Eldrerådets årsmelding for 2019 tas til orientering.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HOV) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Eldrerådets årsmelding for 2019 tas til orientering.  
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Etablering av Viken kontrollutvalgssekretariat  

 

Vedtak: 

 

 

1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS. 
 

2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for     
Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS. 

 

3. Til representantskapet i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS ble 
følgende valgt: 

a. Medlem: Anne Marit Lillestø (V) 

b. Vara: Bente Aabel (Sp) 

 

4. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat 
ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra og med 
01.01.2020. 

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende forslag p.v.a. Ap til pkt. 3: 

«Følgende velges som 

a. Medlem: Anne Marit Lillestø (V) 

b. Varamedlem: Bente Anita Aabel (sp)» 

 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling samt Ohrens (Ap) forslag p.v.a. Ap ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS. 
 

2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for 
Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS. 

 

3. Til representantskapet i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS 
velges følgende: 

a. Medlem: … 

b. Vara: … 

 

4. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat 
ivaretar sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra og med 
01.01.2020. 
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Innspill til prioriteringer til Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret slutter seg til fremlagte innspill til prioriteringer til Nasjonal Transportplan 

(NTP) 2022 - 2033 

 

Tillegg under overskriften:  

Langsiktige satsingsområder i Ringeriksregionen: 

Persontrafikktilbudet på Randsfjordbanen strekningen Hokksund Jevnaker må styrkes. 

Dette for å sikre større nedslagsfelt for kollektivreisende med Ringeriksbanen, og sikre at flest 

mulig kan reise med tog inn til Hønefoss stasjon. 

 

 

 

Behandling: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag til tillegg p.v.a. Sp, H, V, SV, Rødt, 

Uavh., Ap og KrF: 

 

«Tilleggsforslag under overskriften:  

 

Langsiktige satsingsområder i Ringeriksregionen: 

Persontrafikktilbudet på Randsfjordbanen strekningen Hokksund Jevnaker må styrkes. 

Dette for å sikre større nedslagsfelt for kollektivreisende med Ringeriksbanen, og sikre at flest 

mulig kan reise med tog inn til Hønefoss stasjon.» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling, samt Aasens (Sp) forslag p.v.a. Sp, H, V, SV, Rødt, Uavh., Ap og 

KrF, ble vedtatt mot 2 stemmer (MDG)  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret slutter seg til fremlagte innspill til prioriteriger til Nasjonal Transportplan 

(NTP) 2022 - 2033 
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35/20   

Høring - Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd 

Samarbeidsalliansen Osloregionen 

 

Vedtak: 

Kommunestyret tar utkastet til samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd 

til orientering, og har ingen kommentarer til utkastet eller den foreslåtte prosess.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret tar utkastet til samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd 

til orientering, og har ingen kommentarer til utkastet eller den foreslåtte prosess.  
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36/20   

Høring - endringer i motorferdselloven  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune har følgende innstilling til høring om endringer i motorferdselloven og 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 

 

Endringsforslag i motorferdselloven: 

§ 4 a tredje ledd første punktum: 

«Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ 

som kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport 

med beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring 

(catskiing) som et forsøk på inntil seks år».  

Ingen synspunkter til endringsforslaget. 

 

§ 6 annet ledd: "Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med 

inngangseffekt opptil 800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen 

av om det skal gis tillatelse skal det legges vekt på hensynet til vannet som levested for 

viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis 

tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade på fugleliv". 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd: 

"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

Endringsforslaget støttes ikke. 

 

§ 12 a og 12 b første ledd, første punktum: 

«Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov 

blir overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I 

tillegg til fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy 

eller -fartøy viser frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen». 

«Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis 

fører ikke overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov». 

 

Endringsforslaget støttes. 

 

Endringsforslag i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 

§ 2 a: 

«Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av 

utmarka». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 4b første ledd, første punktum: «Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi 

kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, myndighet til i 

forskrift å fastsette løyper for persontransport med beltegående motorkjøretøy på vinterføre 

til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et forsøk på inntil seks år».  

Ingen synspunkter til endringsforslaget. 
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§ 4, nytt niende ledd: «Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper 

etter denne bestemmelsen til Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. 

Miljødirektoratet kan fastsette bestemmelser om innrapporteringen». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 5 første ledd, bokstav c: «eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og 

hytte når korteste trasé for ikke-motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 

2,5 km, og når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 6, første punktum: «I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til 

kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til 

turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte». 

Endringsforslaget støttes. 

 

Økt mulighet for delegert vedtak, som det legges opp til i en eventuelle endring i §§ 3 og 5 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, vil legge til rette for en 

smidigere og raskere saksbehandling i kurante motorferdselsaker. Spesielle og prinsippielle 

saker forutsettes lagt fram til politisk behandling. 

 

Ringerike kommune har liten eller ingen erfaring med anvendelse av bestemmelsene i § 2 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Følgelig har vi ingen 

spesielle synspunkter til denne bestemmelsen. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune har følgende innstilling til høring om endringer i motorferdselloven og 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 

 

Endringsforslag i motorferdselloven: 

§ 4 a tredje ledd første punktum: 

«Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ 

som kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport 

med beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring 

(catskiing) som et forsøk på inntil seks år».  

Ingen synspunkter til endringsforslaget. 
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§ 6 annet ledd: "Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med 

inngangseffekt opptil 800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen 

av om det skal gis tillatelse skal det legges vekt på hensynet til vannet som levested for 

viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis 

tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade på fugleliv". 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd: 

"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

Endringsforslaget støttes ikke. 

 

§ 12 a og 12 b første ledd, første punktum: 

«Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov 

blir overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I 

tillegg til fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy 

eller -fartøy viser frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen». 

«Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis 

fører ikke overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov». 

 

Endringsforslaget støttes. 

 

Endringsforslag i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 

§ 2 a: 

«Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av 

utmarka». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 4b første ledd, første punktum: «Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi 

kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, myndighet til i 

forskrift å fastsette løyper for persontransport med beltegående motorkjøretøy på vinterføre 

til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et forsøk på inntil seks år».  

Ingen synspunkter til endringsforslaget. 

 

§ 4, nytt niende ledd: «Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper 

etter denne bestemmelsen til Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. 

Miljødirektoratet kan fastsette bestemmelser om innrapporteringen». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 5 første ledd, bokstav c: «eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og 

hytte når korteste trasé for ikke-motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 

2,5 km, og når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 6, første punktum: «I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til 

kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til 

turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte». 

Endringsforslaget støttes. 
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Økt mulighet for delegert vedtak, som det legges opp til i en eventuelle endring i §§ 3 og 5 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, vil legge til rette for en 

smidigere og raskere saksbehandling i kurante motorferdselsaker. Spesielle og prinsippielle 

saker forutsettes lagt fram til politisk behandling. 

 

Ringerike kommune har liten eller ingen erfaring med anvendelse av bestemmelsene i § 2 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Følgelig har vi ingen 

spesielle synspunkter til denne bestemmelsen. 
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Politirådsavtale 2019-2023  

 

Vedtak: 

 

Forslag til samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune og Sør-Øst politidistrikt av politiråd 

vedtas. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til samarbeidsavtale mellom Ringerike kommune og Sør-Øst politidistrikt av politiråd 

vedtas. 
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Representasjon og deltakelse i organisasjonen Utmarkskommunenes sammenslutning  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune foreslår Ordfører, Kirsten Orebråten. som kandidat til representant i 

Landsstyret i Utmarkskommunenes sammenslutning (USS). 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune foreslår ……………….. som kandidat til representant i Landsstyret i 

Utmarkskommunenes sammenslutning (USS). 
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39/20   

Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes. 

 

 

 

Behandling: 

 

Lise Bye Jøntvedt (H) fremmet følgende forslag p.v.a. H: 

 

1. Målingene videreføres i to år, dette for å gi et bedre erfaringsgrunnlag for videre 

tiltak. 

2. Det sendes SMS-varsel til befolkningen på dager hvor luftkvaliteten ikke er 

tilfredsstillende/når rødt farenivå.  Slikt varsel må også ligge på første side på 

kommunens nettside.   Gjennomføres umiddelbart. 

3. Rådmannen bes om å komme raskt tilbake til kommunestyret med utredning og 

aktuelle tiltak på vegnettet i Hønefoss generelt og spesielt i perioder ved varslet 

moderate og høye forurensingsnivåer, som bedre og hyppigere vegvedlikehold og 

vegvasking i sentrum 

4. Rådmannen bes oppfordre vegeier Viken fylke om å sette miljøfartsgrense på 

strekningen Hvervenkastet – Gummikrysset, samt at «grønn mann» får minst fem 

flere sekunder til fordel for fotgjengerne. 

5.  (samme som rådmannens punkt 3.) Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all 

planleggingen etter plan- og bygningsloven.   

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

 

Johansens (H) utsettelsesforslag ble vedtatt mot 13 stemmer (Ap og Frp) 
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Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 
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40/20   

Fritak fra verv  

 

Vedtak: 

 

Heidi Torstensrud og Simret Berhan Tuccu fritas fra verv ut valgperioden med virkning fra 

1.januar 2020. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Heidi Torstensrud og Simret Berhan Tuccu fritas fra verv ut valgperioden med virkning fra 

1.januar 2020. 
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41/20   

Vårkonferansen 2020  

 

Vedtak: 

 

Informasjon om Vårkonferansen 2020 tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Informasjon om Vårkonferansen 2020 tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/671-3  Arkiv: F30 &29  

 

Sak: 10/20 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (Rødt) - Bosetting av flyktninger 

2020  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

Ordfører bekrefter at interpellasjonen er levert i samsvar med reglementet for kommunestyrets 

§9. Svar blir besvart i kommunestyrets møte 03.03.20. 

 

Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (Rødt) 

Emne: Bosetting av flyktninger 2020 

 

Svar: 

Ordførerens svar støtter seg på opplysninger fra Boligtjenesten og Flyktningavdelingen v/ 

Læringssenteret (heretter Flyktningavdelingen). 

I interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (Rødt) mottatt 29.01.20 viser interpellanten til 

Ringerike kommunestyres vedtak i sak 215/19 om å bosette 25 flyktninger i 2020. 

Interpellanten viser videre til at Ringerike kommune har relativt få boliger med mer enn et 

soverom i sin boligportefølje. Interpellanten uttrykker bekymring for at vedtaksmålet ikke skal 

bli oppfylt på grunn av boligmangel. 

 

Svar på spørsmål 1: Ønsker Ordfører at vi takker nei til 25 flyktninger i 2020? 

Nei, det er ikke aktuelt å takke nei til bosetting av flyktninger. Dette er en viktig 

samfunnsoppgave og Ringerike kommunes tjenester har etablert en betydelig kompetanse på 

området og er dimensjonert for oppgaven. Kommunen har budsjettert med at 25 flyktninger 

blir bosatt i løpet av 2020. 

 

Svar på spørsmål 2: Hvordan vil Ordfører skaffe til veie de nødvendige boligene til dette 

formålet? 

Ordføreren ser det som hensiktsmessig å beskrive kommunens boligportefølje med hovedvekt 

på boliger egnet for familier. For å besvare spørsmålet et det videre viktig å beskrive 

flykningssituasjonen, herunder bosetting fra mottak og kvoteflyktninger fra FN, og andel 

familier og enslige flyktninger med innvilget oppholdstillatelse. Avslutningsvis vil Ordføreren 

gi en status på arbeidet med bosetting av flyktninger så langt i år. 

 

Ringerike kommunes boligportefølje 

Matrisen nedenfor viser oversikt over Ringerike kommunes boliger med mer enn et soverom. 
 

Område Rom Soverom Gateadresse leil Postadresse 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

            

Hønefoss 3 2 Owrens gate 11   3510 Hønefoss 

Hønefoss 3 2 Owrens gate 13   3510 Hønefoss 

Hønefoss 3 2 Owrens gate 15   3510 Hønefoss 

            

Hønefoss 4 3 Harald Hardrådesgate 4A   3511 Hønefoss 

Hønefoss 4 4 Harald Hardrådesgate 4B   3511 Hønefoss 

Hønefoss 4 4 Harald Hardrådesgate 4C   3511 Hønefoss 

Hønefoss 4 4 Harald Hardrådesgate 4D   3511 Hønefoss 

            

Hønefoss 3 2 Konglefaret 41 101-11 3511 Hønefoss 

Hønefoss 3 2 Konglefaret 41 102-12 3511 Hønefoss 

Hønefoss 3 2 Konglefaret 41 201-13 3511 Hønefoss 

Hønefoss 3 2 Konglefaret 41 202-14 3511 Hønefoss 

Hønefoss 3 2 Konglefaret 41 301-15 3511 Hønefoss 

Hønefoss 3 2 Konglefaret 41 302-16 3511 Hønefoss 

Hønefoss 3 2 Konglefaret 43 102-3 3511 Hønefoss 

Hønefoss 3 2 Konglefaret 43 101-4 3511 Hønefoss 

Hønefoss 3 2 Konglefaret 43 202-5 3511 Hønefoss 

Hønefoss 3 2 Konglefaret 43 201-6 3511 Hønefoss 

Hønefoss 3 2 Konglefaret 43 302-7 3511 Hønefoss 

Hønefoss 3 2 Konglefaret 43 301-8 3511 Hønefoss 

            

Hønefoss 6 5 Tandbergmoveien 1   3511 Hønefoss 

Hønefoss 6 5 Tandbergmoveien 3   3511 Hønefoss 

Hønefoss 6 5 Tandbergmoveien 5   3511 Hønefoss 

            

Hønefoss 3 2 Haldenveien 127   3515 Hønefoss 

            

Hønefoss 3 2 Haldenveien 22 164 3515 Hønefoss 

            

Hønefoss 4 3 Hov Alle 21A A 3515 Hønefoss 

Hønefoss 4 3 Hov Alle 21B B 3515 Hønefoss 

            

Hønefoss 3 2 Hønen Alle 1 B B 3515 Hønefoss 

            

Hønefoss 3 2 Krokenveien 46             22  3515 Hønefoss 

            

Hønefoss 4 3 Baldersvei 11   3518 Hønefoss 

            

Hønefoss 4 3 Baldersvei 57   3518 Hønefoss 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

            

Hønefoss 4 3 Muninveien 27   3518 Hønefoss 

Hønefoss 4 3 Muninveien 35   3518 Hønefoss 

            

Hallingby 3 3 Åsliveien 38   3525 Hallingby 

Hallingby 3 3 Åsliveien 40   3525 Hallingby 

            

Sokna 3 2 Sagveien 40A   3534 Sokna 

Sokna 3 2 Sagveien 40B   3534 Sokna 

Sokna 3 2 Sagveien 40C   3534 Sokna 

Sokna 3 2 Sagveien 40D    3534 Sokna 

Sokna 3 2 Sagveien 40E   3534 Sokna 

Sokna 3 2 Sagveien 40F    3534 Sokna 

 

Alle boligene er i dag utleid, men en viss andel av boligene blir erfaringsmessig ledige hvert år. 

Boligtjenesten arbeider aktivt med familier i kommunale boliger som er klare for å kjøpe egen 

bolig. De viktigste virkemidlene er ordinært startlån eller startlån gjennom tiltaket «Barna 

først» i samarbeid med NAV. Noen flytter også videre av eget tiltak. En gjennomgang av 

boliger av familiestørrelse viser at en av familiene har fått innvilget startlån, denne familien vil 

sannsynligvis flytte ut i løpet av våren, og frigjøre en bolig med 3 soverom. Vi har også 2-3 

andre kandidater som enten har søkt startlån, eller som kan komme til å kvalifisere for dette i 

løpet av året. Dette vil potensielt frigjøre familieleiligheter, men prognosene må ansees som 

usikre. 

 

Boligtjenesten disponerer 40 boliger med mer enn et soverom, dette utgjør om lag 15 % av 

boligmassen når vi holder bemannede omsorgsboliger utenfor. Boligtjenesten vurderer at 

andelen leiligheter med to soverom er tilstrekkelig for å møte dagens behov, men har i dag 

utfordringer med å dekke behovet for store leiligheter, med tre soverom eller mer. 

Boligtjenesten vurderer videre, som interpellanten også påpeker, at en økning av antall boliger 

egnet for større familier vil være hensiktsmessig for bedre å dekke behovet i kommunen. 

Ringerike kommune har i behovsmeldingen til Husbanken for 2020 varslet at vi ønsker at 

Boligstiftelsen kjøper inntil seks nye boliger av familiestørrelse i løpet av året. Fire boliger er 

planlagt solgt, og vi vil finansiere mye av behovet for egenkapital til de nye boligene gjennom 

salget. Dette vil gi en netto tilvekst av to boliger egnet for familier. 

 

Flyktningsituasjonen 

Norske kommuner bosetter flyktninger fra mottak og fra flyktningleire gjennom FNs 

kvotesystem. Flyktningsituasjonen er for tiden preget av få flyktninger med innvilget 

oppholdstillatelse sammenlignet med tidligere år. Norge bosetter relativt få enslige flyktninger, 

de aller fleste med innvilget opphold kommer som familier gjennom FN-systemet. 

Flyktningene venter nå hovedsakelig kort tid på mottak etter innvilget opphold og det er 

overkapasitet i kommunene som bosetter. Ringerike kommune har budsjett og kapasitet til å 

bosette 25 personer årlig, og har derfor en egeninteresse i å svare ja ved forespørsler fra IMDI. 

Kommunen forplikter seg da til å etablere et tilbud til de aktuelle 
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flyktningene/flyktningfamiliene innenfor gjeldende frist på tre måneder, dette for å oppnå det 

vedtatte bosettingsmålet. 

Det er også viktig for forutsigbarheten i tjenesten at vi starter bosetting tidlig på året. Den 

korte tidsfristen skaper utfordringer ved at kommunen ikke alltid har ledige kommunale 

familieboliger til rett tid.  

Vi lykkes likevel erfaringsmessig godt i å ta imot flyktninger og har bare svært unntaksvis 

takket nei de siste årene. Tall fra foregående år viser at Ringerike kommune har oppfylt 

måltallet i vedtakene og bosatte i 2017 75 flyktninger, i 2018 36 flyktninger og i 2019 30 

flyktninger, flere fikk i tillegg innvilget familiegjenforening. 

 

Familiegjenforente har ikke krav på bolig fra kommunen ved ankomst. 

 

Fra 2015 og noen år framover var behovet for bosetting stort, og Ringerike tredoblet antall 

flyktninger sammenlignet med foregående år. Behovet for boliger var disse årene betydelig 

større enn det vi kunne dekke innenfor den kommunale boligporteføljen, og i 2016 inngikk 

Flyktningavdelingen intensjonsavtaler med tilvisningsrett med flere private utleiere. 

Flyktningavdelingen formidlet boligene, og leieavtale ble inngått direkte mellom de nybosatte 

flyktningene og private utleiere. NAV stilte depositumsgaranti. Intensjonsavtalene hadde med 

et unntak varighet på tre år og gikk ut i 2019. Vi har pr. i dag en avtale med varighet fram til 

30.06.2020. Målet er at framtidige bosettinger skal foretas i kommunale boliger.  

Flyktningavdelingens registreringer viser følgende fordeling mellom private og kommunale 

boliger: 

 2017: Totalt 75 bosatte, 40 personer i 21 i private boliger, 35 personer i 10 

kommunale boliger. 22 personer kom på familiegjenforening. Private boliger formidlet 

på intensjonsavtale. 

 2018: Totalt 36 bosatte, 31 personer i private boliger – totalt 10 familier, 4 

enslige/familier i kommunale boliger – totalt 5 personer. Private boliger formidlet på 

intensjonsavtale. 

 2019: Totalt 30 bosatte, 27 personer i kommunal bolig, 3 personer i privat bolig, alle 

familier ble i 2019 bosatt i kommunale boliger. Private boliger formidlet på 

intensjonsavtale. 

 

Bosettingstallene for perioden 2017-19 viser en klar nedgang i antallet bosettinger, og 

samtidig en sterk økning i andelen kommunale boliger. 

 

Ringerike kommune har så langt i år bosatt en familie med 5 medlemmer og avtalt bosetting av 

to enslige flyktninger og en familie til med 6 medlemmer. De enslige flyktningene kommer fra 

mottak og bosettes i kommunal bolig og kommunalt disponert bolig i Stjernegruppen. En 

familie kommer fra mottak og en familie kommer direkte fra flyktningleir. Vi har ikke hatt 

ledige kommunale familieboliger på de aktuelle ankomsttidspunktene, det er derfor inngått 

avtaler med private utleiere.  

 

Intensjonen om å bosette flyktninger i kommunalt eide boliger har i disse tilfellene ikke vært 

mulig å oppfylle, men vi har lykkes med å finne egnede boliger til disse innenfor gjeldende 

tidsfrist og har så langt i år ikke avvist forespørsler fra IMDI. Med en gjennomført eller 

planlagt bosetting av 13 av 25 personer i løpet av årets to første måneder ligger Ringerike 

kommune godt an til å oppfylle vedtaket om bosetting i løpet av året. 
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Tiltak for å dekke boligbehovet 

Gjennomgangen av bosetting av flyktninger viser at Ringerike kommune i 2019 bosatte alle 

familiene vi tok imot i kommunale boliger. Situasjonen har derimot vært mer krevende i 2020, 

og begge bosatte, eller planlagt bosatte, familier så langt i år får sin første bolig ved hjelp av 

private leieavtaler.  

En større andel boliger med tre eller flere soverom vil øke fleksibiliteten og tilgjengeligheten 

gjennom året. Det er likevel ikke sikkert at boligtypen vil være ledig på riktig tidspunkt for 

bosetting av flyktninger, gitt det relativt korte tidsvinduet på tre måneder. 

I enkelte tilfeller kan det derfor være nødvendig å leie privat også i framtida.  

 

Flyktningavdelingen og Boligtjenesten samarbeider godt for å oppfylle vedtatte mål om 

bosetting i kommunale boliger, dette er nå også hovedregelen. Det skal likevel ikke 

underkommuniseres at tjenestene ser behov for bedre tilgjengelighet på store kommunale 

leiligheter. Interpellanten peker dermed på et behov som det arbeides med i tjenestene. 

 

Det viktigste tiltaket for å øke tilgjengeligheten av familieboliger blir å kjøpe egnede leiligheter 

gjennom Boligstiftelsen. Boligtjenesten vil vektlegge at leilighetene skal ha nøktern standard 

og en prislapp som muliggjør at beboerne ved et seinere tidspunkt kan gå fra leie til eie ved å 

kjøpe leiligheten når de kvalifiserer til startlån eller ordinært banklån. I tillegg til anskaffelse av 

nye familieboliger fortsetter tjenestene arbeidet med råd og veiledning for å hjelpe familiene i 

kommunale leiligheter fra leie til eie når familiens inntektsgrunnlag tillater det. 

 

Dette som ordførerens svar 

Hønefoss 03.03.20. 

Kirsten Orebråten 

ordfører 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 03.03.2020: 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/890-3  Arkiv: 231 &29  

 

Sak: 11/20 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen og Brit Bøhler (Rødt) - 

Søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordfører bekrefter at interpellasjonen er levert i samsvar med reglementet for kommunestyrets 

§9. Svar blir besvart i kommunestyrets møte 03.03.20. 

 

Svar på interpellasjonen fra Brit Bøhler (Rødt) 

Søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage. 

 

1. Syntes ordfører at det er en rettferdig ordning vi praktiserer i dag?  

Svar:  

Ordfører har registrert at spørsmålet om felles søskenrabatt for barnehage og SFO er ikke 

spesielt for Ringerike kommune, det diskuteres i mange kommuner.  

I dag er det nasjonal makspris for en barnehageplass. Når det gjelder SFO fastsetter 

kommunen satsene årlig i betalingsregulativet. Det kan foresatte søke om redusert betaling 

dersom husholdningens samlede årsinntekt er under 3 G (299 574 kr).  

Det er søskenmoderasjon både i barnehage og SFO. For barn nummer to får du 30 prosent 

søskenmoderasjon og for barn nummer tre og flere får du 50 prosent søskenmoderasjon.  

Regjeringen foreslår å innføre ei ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO fra høsten 

2020, slik at foreldrebetalinga for et heltidstilbud i SFO på 1.–2. trinn maksimalt skal utgjøre 6 

pst. av den samla person- og kapitalinntekta til husholdningen.  Det er ikke foreslått en 

ordning på tvers av barnehage og SFO.  

Forslaget har vært på høring og Hovedutvalget for oppvekst og kultur i Ringerike kommune 

støttet forslaget.  Det er ordførers vurdering av en inntektsgradert foreldrebetaling vil komme 

lavinntektsfamiliene i Ringerike til gode. 

Ordfører kan ellers opplyse om at en 100 % plass i SFO i Ringerike koster 30 200 kroner pr. 

år.  

I 2010 kostet en 100 % plass 23 000 kroner pr. år. Dette er en økning på 31,3 % i 10-

årsperioden. Den generelle prisstigningen for samme periode er 20,3 %. (Tall fra SSB).  

 

2. Kan ordfører utrede konsekvensene av dette forslaget, og løfte det opp til politisk 

debatt i kommunestyret? 

Svar:  

Ordfører ser at å utrede søskenrabatt på tvers av barnehage og SFO er et komplisert spørsmål. 

Søskenrabatt må samordnes med redusert betaling, gratis kjernetid og eksisterende 

søskenrabatt på barnehage, og med redusert betaling og eksisterende søskenrabatt på SFO. 
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Innenfor rammen av budsjettekniske spørsmål er det nå kun mulig å gi et grovt og overordnet 

anslag på hvilke årlige merutgifter en slik ordning vil kunne medføre. 
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Det er ca. 200 familier som har barn i både barnehage og SFO. Antallet barn i familier er 

varierende. Vanlig søskenmoderasjon er 30 % av full pris, dette tilsvarer en reduksjon på om 

lag 1 000 kr pr måned, og 50 % for hvert barn videre, dette tilsvarer en reduksjon på ca. 1 500 

kr pr måned. Anslagsvis vil dette kunne bety en reduksjon på 1 200 kr pr barn pr måned, i alt 

2 400 000 kr pr. år.  

I Ringerike kommune dekkes utgiftene til SFO i hovedsak gjennom foreldrebetaling, jf. 

opplæringslova § 13-7. Ved innføring av søskenrabatt på tvers av barnehage og SFO må 

redusert foreldrebetaling i tilfelle kompenseres gjennom økt kommunal ramme.  

Ordføreren vil avvente effekten av de tiltakene regjeringen foreslår før det settes i gang en 

større konsekvensutredning av økonomien rundt felles søskenmoderasjon. 

 

Dette som ordførers svar. 

 

Hønefoss 03.03.2020 

Kirsten Orebråten 

Ordfører 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 03.03.2020: 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/949-5  Arkiv: 033  

 

Sak: 2/20 

 

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

03.03.2020  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Følgende referatsak tas til orientering:  

 Fylkesmannen I Oslo og Viken  

Fylkesmannens forventningsbrev 2020  

(Arkivsak 20/555-1) 

 

REFERATSAKER 
 
 

Behandling i Kommunestyret 03.03.2020: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Referatsaken ble enstemmig tatt til orientering. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/645-8  Arkiv: A20  

 

Sak: 16/20 

 

Saksprotokoll - Innbyggerinitiativ - Hønefoss skole  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. Innbyggerintiativet – Hønefoss skole, tas til orientering. 

2. Området BOP6 - Hønefoss skole, skal benyttes til undervisning og /eller barnehage,     

 slik det   er vedtatt i byplanen.  

3. Det vurderes ved hver oppdatert elevtallsprognose hvilket tidspunkt mulighetsstudier 

for bruk av området /anlegget skal igangsettes. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 03.03.2020: 

 

Stian Bakken (Sp) fremmet følgende forslag p.v.a. Sp, SV, MDG, Rødt, V og Uavh: 

 

1) Hønefoss skole skal være fremtidig barneskole i sentrum (3. byskole). 

 

2) Rådmannen gis i oppgave å gjennomføre en mulighetsstudie som peker på hvordan 

skolen kan utvikles i fremtiden, etter at elevtallsprognosen for 2022 foreligger. 

 

3) Hønefoss skole opprettholdes som barneskole. Vedtaket i sak 54/14 oppheves.  

 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende forslagt til tillegg p.v.a Ap: 

 

«2. Området BOP6 - Hønefoss skole, skal benyttes til undervisning og /eller barnehage, slik     

      det er vedtatt i byplanen.  

3. Det skal være skole og / eller barnehage i offentlig regi.» 

  

    

 

Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende forslag til stemmemåte: 

«Avstemming av fellesforslagets pkt. 3 avgjøres ved navnopprop 

Pkt. 1 og 2 avgjøres som vanlig med punktvis avstemming.» 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Knut Stubben (KrF) fremmet følgende forslag p.v.a. H, Frp og KrF: 

 

«Etterbruk av Hønefoss Skole 

Det nedsettes et ADHOC utvalg bestående av 5 personer,3 personer fra posisjonen og 2 fra 

opposisjonen, som følger opp kommunestyret vedtak vedrørende midlertidig etterbruk av 

Hønefoss skole. Det forutsettes dialog med aktuelle aktører, herunder blant annet: 

Ungdomsrådet, Idrettsrådet, Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt 

funksjonshemming.» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Avstemming:  

 

Sjøbergs (SV) forslag til stemmemåte til pkt. 3 i forslaget til Bakken p.v.a. Sp, SV, MDG, 

Rødt, V og Uavh. ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

 

Bakkens (Sp) forslag pvaSp, SV, MDG, Rødt, V og Uavh. 

Pkt. 1 Oppnådde 20 stemmer og falt (Følgende stemte imot: Ap, H, KrF og Frp) 

Pkt. 2 Oppnådde 20 stemmer og falt (Følgende stemte imot: Ap, H, KrF og Frp) 

 
Votering ved navneopprop jf. reglement for kommunestyret §29 punkt 3  

Pkt. 3 Oppnådde 21 stemmer og falt (Følgende stemte imot: Andersen Frp, Baksvær Ap, 

Berghagen Ap, Carlsen H, Drægalid H, Henaug H, Henriksen H, Herstad Frp, Beate H. 

Hundhammer, Benedicte H. Hundhammer H, Johansen H, Jøntvedt H, Larsen Frp, Odu Ap, 

Ohren Ap, Orebråten Ap, Trine Sandum Ap, Jon Rikard Sandum Frp, Skjønhaug Ap, Stubben 

KrF, Vollmerhaus Ap, Våreid-Sørensen Ap.) 

 

Ohrens (Ap) forslag pva Ap, 

Pkt. 2 ble vedtatt mot 19 stemmer (Sp, Sv, MDG, Rødt og Uavh.) 

Pkt. 3 Oppnådde 15 stemmer og falt (Følgende stemte imot: KrF, H, Frp, SV, MDG, V, Sp, 

med unntak av Karlengen Sp.) 

 

Rådmannens innstilling 

Pkt. 1 Ble vedtatt mot 20 stemmer (Sp, Uavh., SV, Rødt, MDG og V) 

Pkt. 2 Oppnådde 0 stemmer og falt. 

Pkt. 3 Ble vedtatt mot 20 stemmer (Sp, Uavh., SV, Rødt, MDG og V)  

 

Stubbens forslag til tilleggspunkt p.v.a H, KrF og Frp oppnådde 13 stemmer og falt 

(Følgende stemte imot: Ap, Sp, Uavh, SV, MDG, Rødt og V) 
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Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/813-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 19/20 

 

Saksprotokoll - Revidering av reglement for kommunestyret  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Det settes ned en gruppe bestående av gruppelederne og ordfører, til å se på taletid i 

reglementet, tid for innsending av grunngitt spørsmål og interpellasjoner. 
 

Behandling i Kommunestyret 03.03.2020: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende endringsforslag: 

- «Dagens frist for innsendelse av interpellasjoner videreføres i reglementet (6 

virkedager) 

- Dagens frist for innsendelse av grunngitte spørsmål videreføres i reglementet (2 

virkedager)» 

 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Det settes ned en gruppe bestående av gruppelederne og ordfører, til å se på taletid i 

reglementet, tid for innsending av grunngitt spørsmål og interpellasjoner.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Ohrens (Ap) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5473-4  Arkiv: 000  

 

Sak: 20/20 

 

Saksprotokoll - Rådmannens habilitet vedrørende saker som omhandler Universitetet i 

Sør-Øst Norge  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

«Notat om Tore Isaksens habilitet som rådmann i Ringerike kommune i saker hvor interessene 

til Universitetet i Sør-Øst Norge berøres tas til orientering. 

 

Rådmannen i Hole kommune, Torger Ødegaard, trer inn som setterådmann i de tilfeller hvor 

Tore Isaksen er inhabil til å behandle en sak som rådmann i Ringerike kommune.» 

  

 
 

Behandling i Kommunestyret 03.03.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1004-3  Arkiv: N06 &29  

 

Sak: 12/20 

 

Saksprotokoll - Grunngitt spørsmål fra Harald Fagerås (Sp) - Elever som må avbryte 

undervisning for å få skoleskyss hjem  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

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

kommunestyrets §9 svar blir besvart i kommunestyrets møte 03.03.2020. 

 

Svar på grunngitt spørsmål fra Harald Fagerås, Sp. Vedrørende elever som må avbryte 

undervisningen for å få skoleskyss hjem.  

 

Svar: 

1. Er busstilbudet fra skolene våre innrettet slik at elever må avbryte undervisningen før 

endt skoledag for å komme hjem? 

Ordfører er ikke kjent med at elever må avbryte undervisningen for å rekke 

busstransport hjem.  

 

2. Hvis ja, - på hvilke skoler og i hvilket omfang skjer dette? 

 

Busstilbudet er tilpasset skoledagenes start og sluttidspunkter. 

 

 

3. Oppfyller kommunen i så fall sin plikt til å yte undervisning? 

Ringerike kommune oppfyller opplæringsplikten både når det gjelder innhold og 

omfang i henhold til opplæringslovens bestemmelser. 

 

4. Er det i så fall dialog med Brakar for å justere busstilbudet? 

 

Det er årlig dialog mellom Brakar og kommunene når det gjelder planlegging av 

transport til og fra skolene. Skolenes start- og sluttidspunkter blir meddelt Brakar ca. 

et halvt år før nytt skoleår starter. 

 

Dette som ordførers svar. 

 

Hønefoss 03.03.2020 

 

Kirsten Orebråten 
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Ordfører 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 03.03.2020: 
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