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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Klækken Hotell     

Møtedato: 10.09.2020 Tid: 13:00 – 20:10 

TEMAMØTE/DAGSORDEN:  

13:00 – 13:05  Opprop/møteinnkalling  

13:05 – 13:20 Orientering Idrettsrådet  

13:20 – 13:50 Orientering Befolknings- og elevtallsprognoser 2021 –  

                        2034 V/ Marianne Mortensen  

13:50 – 14:15  Orientering Flyktningetjenesten V/ Marianne Mortensen  

14:15 – 15:00  Orientering Økonomi og pandemi V/ Tore Isaksen  

15:00 – 16:00 Pause /Middag  

16:00               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 Uavh.   

Medlem Saeid Hosseini Ap FO  

Medlem Hans-Petter Aasen Sp   

Medlem Stian Bakken Sp   

Medlem Nina Basberg Sp   

Medlem Anders Braaten Sp   

Medlem Bente Louise Aabel Sp   

Medlem Anne Mari W. Ottesen Sp   

Medlem Linn Merete Selte Løken Sp FO  

Medlem Harald Fagerås Sp   

Medlem Wenche Fredheim Saupstad Sp   

Medlem Magnus Bratli Holte Sp   

Medlem Per Christian Aurdal Sp   

Medlem Benedicte Heieren Hundhammer H FO  

     

Medlem Runar Johansen H   
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Medlem Unni E. Carlsen H   

Medlem Nora Drægalid H   

Medlem Lise Bye Jøntvedt H   

Medlem Beate Heieren Hundhammer H   

Medlem Dag Øivind Henriksen H   

Medlem Magnus Herstad Frp FO  

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 Amalie Uchenna Odu Ap  Saeid Hosseini 

Varamedlem Knut Thomas Voreland Sp  Linn Merete Selte Løken 

Varamedlem Jan Frantzen H  Benedicte Heieren 

Hundhammer 

Varamedlem Vegar Persvold Frp  Magnus Herstad 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann Tore Isaksen, ass. rådmann Terje Dahlen, kommunalsjefene 

Marianne Mortensen, Hilde B. Fivelsdal, Christine M. Bråthen. 

 

 

Merknader  

 Orientering - Flyktningetjenesten V/ Marianne Mortensen –UTGÅR. 

 Orientering –  Gjenvinningsstasjonen på Nes v/Hilde B Fivelsdal 

 Orientering – Idrettsrådet v/Trude Ødegård nestleder og Bjørn 

Marseth leder i Idrettsrådet. 

 Repr. Jon Rikard N. Sandum (Frp)fremmet habilitetsspørsmål rundt sin 

egen habilitet da han er ansatt i Ringerike kirkelige fellesråd under 

avstemming av innkommet forslag fra Stubben (Krf) til nytt pkt. i sak 

106/20. 

 Repr.  Jon Rikard N. Sandum (Frp) ble enstemmig erklært inhabil 

under avstemming av nytt pkt. fremmet av Stubben (Krf) i sak 106/20 

 42 vedtaksføre under avstemming av forslag til tillegg pkt. 3 fra 

Stubben (Krf). 

 Repr. Magnus B. Holte (Sp) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen 

habilitet i behandling av sak 110/20 da han er bror til part i saken. 

 Repr. Magnus B. Holte (Sp) ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av 

saken iht. Fvl § 6 første ledd bokstav b) jf. kommuneloven § 11-10 

første ledd. 

 Repr. Bjørn Karlengen (Sp) tok sete under behandling av sak 110/20 

 Repr. Stiksrud (V) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i 
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behandling av sak 113/20 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.  

 Vedtaksføre med 42 repr. under behandling av sak 113/20. 

 Repr. Ståle Skjønhaug (Ap) ble innvilget permisjon fra kl. 20:00 før 

behandling av sak 117/20 

 Repr. Anne-Erita Berta (MDG) ble innvilget permisjon før behandling 

av sak 117/20.  

 Vedtaksføre med 41 representanter tilstede fra og med behandling av 

sak 117/20 til og med behandling av sak 120/20. 

Behandlede saker Fra og med sak 106/20, interpellasjoner 30/20, referatsak 5/20 

til og med sak  120/20, interpellasjoner 35/20 

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

møtet satt med følgende til sakslisten og dagsorden: 

 

Nanna Kristoffersen (Rødt) stilte følgende til dagsorden: 

«Det er ønskelig å få riktig dagsorden, og ikke få endringer i møtet og informasjon som ikke 

står på dagsorden». 

 

«Nanna Kristoffersen (rødt) fremmet følgende forslag: 

Vil Kommunestyret stille seg bak et forslag om å ta imot 25 flyktninger fra Moria leiren i 

Lesvos? 

 

Avstemming: 

Det ble stemt over om forslaget skulle realitetsbehandles. 

Forslaget oppnådde 11stemmer (Rødt, MDG, Uavh, V, SV og Aasen Sp og Bakken SP) og 

falt. Forslaget oversendes ordfører for nærmere vurdering jf .§9 i reglement for 

kommunestyre. 

 

Ordfører informerte om følgende. 

«Informasjon om regler ved besøk på institusjoner finnes på kommunens nettside: 

     https://www.ringerike.kommune.no/innhold/helse/aktuelt/oppdatert-koronainformasjon/ 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Nina Basberg  Kirsten Orebråten Dag Henaug 

 

 

 

Møtesekretær 

 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

30/20 20/3877   

 Interpellasjon fra Anders Braaten (Sp) - Kloakk med selvfall på Nes i Ådal  

 

 

31/20 20/3879   

 Interpellasjon fra Ole J. Andersen (Frp) - Trafikkrådet  

 

 

32/20 20/3967   

 Interpellasjon fra Stian Bakken (Sp) - Ordførers håndtering av politiske 

godtgjørelser  

 

 

33/20 20/4000   

 Interpellasjon fra Linn Merete Selte Løken (Sp) - Kollektivtilbudet i 

Ringerike kommune  

 

 

5/20 20/4008   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

10.09.2020  

 

 

106/20 20/3558   

 Økonomirapport 2. kvartal 2020  

 

 

107/20 16/6422   

 Refusjon Nerbytunet behandling av anmodning om vedtak av refusjonssak 

 

 

108/20 17/4413   

 Etablering av ladepunkter for el-bil  

 

 

109/20 15/9772   

 Endring av vedtekter for bruk og forvaltning av kraftfondet og 

hjemfallsfondet i Ringerike kommune  

 

 

110/20 19/969   

 Endring av kommuneplanens arealdel 2019-2030 - mekling  

 

 



  

Side 5 av 40 

111/20 20/3217   

 Høring - Særskilt lovendring i Stiftelsesloven om opphevelse av kommunale 

boligstiftelser  

 

 

112/20 20/532   

 Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd 

Samarbeidsalliansen Osloregionen 

 

 

113/20 17/161   

 Klage på avvisningsvedtak i regulering nr. 439 Hvervenkastet  

 

 

114/20 17/4425   

 440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 - 2. gangsbehandling  

 

 

115/20 18/313   

 444 Detaljregulering Vestsiden fjellanlegg - 2. gangsbehandling  

 

 

116/20 19/4756   

 Oppdatert barnehage- og skolebehovsanalyse  

 

 

117/20 20/2839   

 Valg av forliksrådsmedlemmer og møtefullmektiger for perioden 2021 - 

2025  

 

 

118/20 20/3519   

 Fritak fra verv Anne Katrine Korneliussen 

 

 

119/20 20/3909   

 Fritak fra verv Magnus Herstad 

 

 

120/20 20/3737   

 Ringerike frivilligsentral - årsmelding 2019  
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34/20 20/4034   

 Grunngitt spørsmål fra Vegard Persvold (Frp) - Internettdekning og 

hjemmeskole  

 

 

35/20 20/4066   

 Grunngitt spørsmål fra Anders Braaten (Sp) - Kommunens håndtering av 

brudd på plan - og bygningsloven  
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30/20   

Interpellasjon fra Anders Braaten (Sp) - Kloakk med selvfall på Nes i Ådal  

 

 

Vedtak: 

 

Ordførerens svar på interpellasjon fra representant Anders Braaten, (SP) 
 
Emne: «Kloakk med selvfall på Nes i Ådal». 
 
Innledning  
Interpellasjonen er fremsatt i samsvar med reglement for kommunestyret i Ringerike § 9.  
Ordføreren gir sitt svar i kommunestyrets møte 10.09.20. Informasjon innhentet fra 
administrasjonen.  
 
 I interpellasjonen vises det til Braatens interpellasjon den 07.11.19 sak 40/19 samt til 
grunngitt spørsmål i kommunestyremøte den 25.06.20 sak 20/20 fra representant 
Berghagen. 
 
Ordfører viser til at valg av løsning for sanering Nes i Ådal etappe 2 er godt utredet i 
kommunestyret sak 2017/3556 Nes i Ådal – Etappe 2 avklaring mht. saneringsform.  
Kommunestyret vedtok den 06.06.2019 saneringsform med trykkavløp. 
 
Det har vært dialog med grunnere hele veien i prosjektet. Ordfører viser her til svar på 
grunngitt spørsmål fra Terje Berghagen (AP) hvor dette er redegjort for. 
 
Vann og avløpsanlegget (trykkanlegg) er nå lagt frem til Nes grendehus og vil bli avsluttet i 
kum sør for boligfeltet.  Kommunen har forsøkt å få på plass nødvendige grunneieravtaler for 
å kunne legge frem vann og avløpsledninger inn i feltet men har ikke lykkes med dette. 
 
Ordfører mener at saneringen på Nes i Ådal er grundig utredet og løsning som er valgt er den 
løsningen som er den beste samfunnsøkonomisk sett. 
Dette som ordførers svar. 
 

Hønefoss 10.09.20 
 

Kirsten Orebråten 
Ordfører 
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Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag: 

«Kommunestyret ber om straks å få seg forelagt en egen sak hvor man velger løsning med 

selvfall på kloakksaneringen etappe 2 på Nes i Ådal» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Det ble stemt over om forslaget skulle realitetsbehandles. 

27 stemte for realitetsbehandling og 15 stemte mot (H, Krf, Frp, Baksvær Ap, Sandum Ap og 

Orebråten Ap.) 

 

Da 1/3 stemte mot ble ikke forslaget til Braaten (Sp) realitetsbehandlet. 

Forslaget oversendes derfor ordfører til nærmere vurdering, jf. § 9 i reglement for 

kommunestyre. 

 

Forslag til vedtak: 
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31/20   

Interpellasjon fra Ole J. Andersen (Frp) - Trafikkrådet  

 

Vedtak: 

 

Ordførerens svar på interpellasjon fra Ole Johan Andersen, gjenoppretting av Trafikkrådet. 

 

 

Innledning 

Ordfører bekrefter at interpellasjonen fra Ole Johan Andersen er levert i samsvar med 

reglementet for kommunestyret i Ringerike §9. Svaret leveres i kommunestyrets møte 10/9 – 

2020. 

 

Svar på spørsmål 1: 

Som kjent har Hovedutvalget for miljø og areal (HMA) i dag de oppgavene som tidligere var 

Trafikkrådets ansvarsområde. Det er derfor naturlig at initiativ om gjenopprettelse av 

Trafikkrådet kommer som en sak fra HMA. Dersom det kommer en slik sak fra HMA, med 

anbefaling om å gjenopprette Trafikkrådet, vil ordfører sette denne på sakskartet til 

formannskapet og kommunestyret. 

 

Svar på spørsmål 2: 

Ja. 

 

Dette som ordførers svar. 

 

Hønefoss 10.09.20 

Kirsten Orebråten 

Ordfører 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
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32/20   

Interpellasjon fra Stian Bakken (Sp) - Ordførers håndtering av politiske godtgjørelser  

 

Vedtak: 

 

Ordførerens svar på interpellasjon fra representant Stian Bakken, (SP) 
Emne: «Vedrørende ordførers håndtering av politiske godtgjørelser». 
 
Innledning  
Interpellasjonen er fremsatt i samsvar med reglement for kommunestyret i Ringerike § 9.  
Ordføreren gir sitt svar i kommunestyrets møte 10.09.20. Innhentet tallmateriale fra budsjett 
og analyse.  
 
Ordførerens svar: 

Spørsmål 1: I hvor stor stilling har ordfører benyttet varaordfører siden kommunestyret ble 

konstituert?  

Svar: 100% stilling, redegjørelse i spm.3. 

 

Spørsmål 2: Hvilken godtgjørelse er utbetalt? 

Svar: Utbetaling har skjedd i tråd med godtgjøringsreglementet. Godtgjøringsreglementet § 

3.2.2. Varaordfører: Varaordfører skal ha fast godtgjøring tilsvarende 50% av ordførerens 

godtgjøring. Det presiseres i reglementet at varaordfører ikke tilstås møtegodtgjørelse. 

Varaordfører har følgende faste arbeidsoppgaver innenfor 50%: 

- Forberedelser og deltakelse i to formannskap pr. måned. 

- Forberedelse og deltakelse i ett kommunestyre pr. måned. 

- Tilgjengelig for vigsler onsdager og fredager. 

Ved tjeneste utover 50% skal dette avtales med ordfører på forhånd, og godtgjørelse i 

henhold til ordførers godtgjøring hver måned. 

 

Spørsmål 3: Dersom ordfører har benyttet varaordfører mer enn det godtgjøringsreglementet 

legger opp til, - hva er bakgrunnen for det? 

 

Svar:  

Sett i lys av de arbeidsoppgaver som dagens situasjon krever av ordfører, som ligger i 

ordfører -rollen er med på å sikre lokaldemokratiet 

Samfunnsmessig vil jeg si at innbyggerne vil se utvikling i Ringerike. Vi jobber for vei/bane, 

arbeidsplasser, oppfølging av byplan og utvikling av Hønefoss som regionhovedstad. Vi har 

en pandemi som også skal ivaretas som krever mye arbeid. Behovet for to heltidspolitikere 

har ikke blitt noe mindre enn før. Varaordfører har arbeidet i 100% siden 2016. 
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Spørsmål 4: Hva var bakgrunnen for at ordfører trakk saken i desember 2019. – og hvorfor 

har ordfører i etterkant valgt å fortsatt utbetalt godtgjørelse utover fastsatt stillingsprosent? 

 

Svar: Saken ble forberedt i 2019, det skal nevnes at varaordfører på 100% da ville fått 85% 

av ordførers godtgjøring. Dette ble ikke behandlet da saken ble vurdert som for dårlig utredet. 

Etter dette har varaordfører blitt brukt i 100% stilling og lønnet deretter.  

 

Spørsmål 5: Hvordan vurderer ordfører saken i et lokaldemokratis perspektiv? 

 

Svar:. Gjennom økt innflytelse og deltakelse, når det gjelder tjenesteyting og 

samfunnsutvikling er målet å styrke lokaldemokratiet. Det er nå laget en ny portal for 

medvirkning på kommunens hjemmeside som kan nå mange. Neste strategi- og plan møte 

kommer By-lab saken opp, den kan bidra i større grad til samtaler/dialog med innbyggerne. 

Her vil ordfører også kunne være mere delaktig i dialogen. 

 

Spørsmål 6: Kommunen befinner seg nå i en svært krevende økonomisk tid. Sett i lys av det, - 

hvordan vurderer hun dette temaet? 

 

Svar: Interpellanten tar opp at det blir budsjettoverskridelse for folkevalgte. Ordføreren har 

tatt en gjennomgang med rådgiver budsjett og analyse, gjennomgangen viser en prognose som 

med stor sannsynligvis går i balanse. 

 

 

Dette som ordførers svar. 

 

Hønefoss 10.09.2020 

Kirsten Orebråten 

Ordfører 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
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33/20   

Interpellasjon fra Linn Merete Selte Løken (Sp) - Kollektivtilbudet i Ringerike 

kommune  

 

Vedtak: 

 

 

Utsettes fordi interpellanten ikke var tilstede. 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
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5/20   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 10.09.2020  

 

Vedtak: 

 

Følgende referatsak ble tatt til orientering: 

Referatsak 17/1379-409 

 

REFERATSAKER 
 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Referatsaken ble enstemmig tatt til orientering. 

 

Forslag til vedtak: 
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106/20   

Økonomirapport 2. kvartal 2020  

 

Vedtak: 

 

1. Økonomirapport 2. kvartal 2020 med vedlegg, tas til orientering. 

 

2. Helse og omsorgs driftsbudsjett styrkes med 500.000 kr til dekning av 

konsulentutgifter strukturutredning, jfr. FS sak 59/20. 

 

3. Følgende budsjettkorreksjoner vedtas og innarbeides i driftsbudsjettet for 2020: 

 

Utdanning og familie   

a) Reduserte utgifter - nytt kommunalt samarbeid av 

barnevernvakt 

-1 500 000 

b) Økte vedtak i spesialundervisning barnehage 4 000 000 

c) Redusert tilskudd til tilrettelagt grunnskoleopplæring 

mindreårige asylsøkere 

3 000 000 

d) Videre drift Ungdomsplassen 750 000 

e) Økte utgifter grunnet Covid-19 1 425 000 

f) Tapte inntekter pga. Covid-19, barnehage og SFO 6 675 000 

  14 350 000 

 

Helse og omsorg   

a) Økte utgifter/tapte inntekter Covid-19 42 500 000 

b) Økte lønnsutgifter til ambulerende hjemmetjeneste 8 000 000 

c) Reduserte brukerbetaling i institusjon og 

hjemmetjeneste 

3 000 000 

  53 500 000 

 

 

 

 

 

Teknisk, kultur og idrett   

a) Økt lønnsutgifter til renhold og vaktmestertjenester – 

Covid-19 

4 080 000 

  4 080 000 

Selvkost   

a) Forsinket driftsstart Monserud  28 830 000 

  28 830 000 

Avsetninger og overføringer   

a) Ikke innfridd sparekrav – reduserte reiseutgifter 2 425 000 

b) Ikke innfridd sparekrav - nye kutt jfr. KS 

budsjettvedtak 

10 210 000 

c) Reduserte parkeringsinntekter 2 500 000 

d) Redusert statlig integreringstilskudd 1 000 000 
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  16 135 000 

  

Budsjettkorreksjonene på til sammen 116,9 millioner kroner, finansieres slik: 

 

 17,0 millioner kroner i reduserte renteutgifter investeringer  

 3,2 millioner kroner i økte renteutgifter startlån    

 3,2 millioner kroner i økte renteinntekter startlån   

 4,65 millioner kroner i økt utbytte (Ringerikskraft og Vardar) 

 9,9 millioner kroner i merinntekter på overskudd fra KLP   

 27,1 millioner kroner i netto endring i skatt og rammetilskudd  

 43,2 millioner kroner - redusere årest budsjetterte avsetning til 

disposisjonsfond  

 15,1 mill kroner - redusere kommunens disposisjonsfond  

  

Kommunestyret vedtar å finansiere 50% av en ekstra stilling ved Ringerike Krematorie.  

Stillingen etableres fra 1.10.20 og dekkes inn over formannskapets disposisjonsfond frem til 

31.12.20 for videre å innarbeides i kommunens budsjett. Estimert beløp kr. 150 000,  

Ringerike kirkelige fellesråd dekker over eget budsjett, en 50% stilling. 

 

 

4. Følgende budsjettendringer vedtas og innarbeides i investeringsbudsjettet for 2020: 

 

a) Nedjusteringer i årsbudsjett 2020 for ikke-gebyrfinansierte investeringer: 

 Hov ungdomsskole (prosjekt 10002) 12 millioner kroner 

 Benterud skole (prosjekt 10004) 6 millioner kroner 

 Hov øst omsorgsboliger (prosjekt 10008) 10 millioner kroner 

 Nes skole ny barneskolefløy (prosjekt 10027) 3 millioner kroner 

 FDV-system (prosjekt 17005) 2,5 millioner kroner 

b) Nedjusteringer i årsbudsjett 2020 for gebyrfinansierte investeringer: 

 Styresystem Nes RA og Monserud RA (prosjekt 15037) 11 millioner 

kroner 

 Digitale vannmålere (prosjekt 19210) 5 millioner kroner 

 

c) Det vises til vedtak i kommunestyret 13. desember 2019 (KS sak 208/19) og 

foreslås en bevilgning på 500.000 kroner til utredning av overtakelse av Tyristrand 

vannverk (prosjekt 19211), som lånefinansieres. 
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d) Følgende nye tiltak vedtatt i KS sak 55/20 lånefinansieres: 

 Oppgradering Hønengata (prosjekt 14019) 3,5 millioner kroner 

 Jernbanekulvert Grensegata (prosjekt 14022) 5 millioner kroner 

 Nordmoveien (prosjekt 14023) 3,5 millioner kroner 

 Eggemoen VA og høydebasseng (prosjekt 15020) 11,5 millioner kroner 

 

e) Beløpet på 535.000 kroner som ble avsatt til nytt styringssystem til kremasjonsovn 

i KS sak 93/20 (prosjekt 17015), lånefinansieres. 

 

f) Oppsummert medfører budsjettendringene i punktene 4. a-e følgende: 

 Budsjettert bruk av lån til ikke-gebyrfinansierte investeringer reduseres 

med 16,865 millioner kroner 

 Budsjettert mva. kompensasjon reduseres med 4,1 millioner kroner 

 Budsjettert bruk av lån til gebyrfinansierte investeringer reduseres med 4 

millioner kroner 

 

g) Budsjettmidler på totalt 505.079 kroner omdisponeres til prosjekt 10031 

Ringerikskjøkken – produksjonskjøkken, for inndekning av merforbruk. Midlene 

hentes fra prosjektene 0080 Helse- og omsorgsbygg (232.336 kroner) og 0082 

Hjelpemiddellageret/velferdsteknologi (272.743 kroner). 

 

5.  Øremerket statlig tilskudd til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering, foreslås brukt 

slik: Prosjekter egen politisk sak i mai 2020 3 000 000 Tyristrand skole 1 800 000 Lys 

gymsaler Tyristrand hallen 480 000 Veien skolen 300 000 Veienmarka 350 000 Hallingby 400 

000 Maling skoler 470 000 Vang anbud hallingby anbud Maling barnehager Tyristrand 150 

000 Hvervenmoen 150 000 7 100 000 Asfaltering/rehabilitering av veier fortau og GS-veier 7 

000 000 SUM 14 100 000 

 

 

 

Behandling: 

 

Repr. Jon Rikard N. Sandum (Frp)fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet da han 

er ansatt i Ringerike kirkelige fellesråd under avstemming av innkommet forslag fra Stubben 

(Krf) til nytt pkt. i sak 106/20. 

Repr.  Jon Rikard N. Sandum (Frp) ble enstemmig erklært inhabil under avstemming av nytt 

pkt. fremmet av Stubben (Krf) i sak 106/20 

 

Knut Stubben (Krf) fremmet følgende til tilleggsforslag pkt. 3: 

«Kommunestyret vedtar å finansiere 50% av en ekstra stilling ved Ringerike Krematorie.  

Stillingen etableres fra 1.10.20 og dekkes inn over formannskapets disposisjonsfond frem til 

31.12.20 for videre å innarbeides i kommunens budsjett. Estimert beløp kr. 150 000,  

Ringerike kirkelige fellesråd dekker over eget budsjett, en 50% stilling». 
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Stian Bakken (Sp) fremmet følgende forslag til tillegg til pkt. 3: 

«Folkevalgte og revisjon reduseres med 200 000,- ved at gjeldende godtgjøringsreglement 

følges opp i sak 32/20» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming 

Punktvis avstemming: 

Formannskapets innstilling pkt.1,2, 4 og 5 ble enstemmig vedtatt. 

Bakkens (Sp) forslag til tillegg til pkt. 3 oppnådde 19 stemmer og falt (Sp, Uavh. MDG, SV 

og Rødt) 

Stubbens (Krf) forslag til tillegg pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Økonomirapport 2. kvartal 2020 med vedlegg, tas til orientering. 

 

2. Helse og omsorgs driftsbudsjett styrkes med 500.000 kr til dekning av 

konsulentutgifter strukturutredning, jfr. FS sak 59/20. 

 

3. Følgende budsjettkorreksjoner vedtas og innarbeides i driftsbudsjettet for 2020: 

 

Utdanning og familie   

a) Reduserte utgifter - nytt kommunalt samarbeid av 

barnevernvakt 

-1 500 000 

b) Økte vedtak i spesialundervisning barnehage 4 000 000 

c) Redusert tilskudd til tilrettelagt grunnskoleopplæring 

mindreårige asylsøkere 

3 000 000 

d) Videre drift Ungdomsplassen 750 000 

e) Økte utgifter grunnet Covid-19 1 425 000 

f) Tapte inntekter pga. Covid-19, barnehage og SFO 6 675 000 

  14 350 000 

 

Helse og omsorg   

a) Økte utgifter/tapte inntekter Covid-19 42 500 000 

b) Økte lønnsutgifter til ambulerende hjemmetjeneste 8 000 000 

c) Reduserte brukerbetaling i institusjon og 

hjemmetjeneste 

3 000 000 

  53 500 000 
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Teknisk, kultur og idrett   

a) Økt lønnsutgifter til renhold og vaktmestertjenester – 

Covid-19 

4 080 000 

  4 080 000 

Selvkost   

a) Forsinket driftsstart Monserud  28 830 000 

  28 830 000 

Avsetninger og overføringer   

a) Ikke innfridd sparekrav – reduserte reiseutgifter 2 425 000 

b) Ikke innfridd sparekrav - nye kutt jfr. KS 

budsjettvedtak 

10 210 000 

c) Reduserte parkeringsinntekter 2 500 000 

d) Redusert statlig integreringstilskudd 1 000 000 

  16 135 000 

  

Budsjettkorreksjonene på til sammen 116,9 millioner kroner, finansieres slik: 

 

 17,0 millioner kroner i reduserte renteutgifter investeringer  

 3,2 millioner kroner i økte renteutgifter startlån    

 3,2 millioner kroner i økte renteinntekter startlån   

 4,65 millioner kroner i økt utbytte (Ringerikskraft og Vardar) 

 9,9 millioner kroner i merinntekter på overskudd fra KLP   

 27,1 millioner kroner i netto endring i skatt og rammetilskudd  

 43,2 millioner kroner - redusere årest budsjetterte avsetning til 

disposisjonsfond  

 15,1 mill kroner - redusere kommunens disposisjonsfond  

  

 

 

4. Følgende budsjettendringer vedtas og innarbeides i investeringsbudsjettet for 2020: 

 

a) Nedjusteringer i årsbudsjett 2020 for ikke-gebyrfinansierte investeringer: 

 Hov ungdomsskole (prosjekt 10002) 12 millioner kroner 

 Benterud skole (prosjekt 10004) 6 millioner kroner 

 Hov øst omsorgsboliger (prosjekt 10008) 10 millioner kroner 

 Nes skole ny barneskolefløy (prosjekt 10027) 3 millioner kroner 

 FDV-system (prosjekt 17005) 2,5 millioner kroner 

b) Nedjusteringer i årsbudsjett 2020 for gebyrfinansierte investeringer: 

 Styresystem Nes RA og Monserud RA (prosjekt 15037) 11 millioner 

kroner 

 Digitale vannmålere (prosjekt 19210) 5 millioner kroner 

 

c) Det vises til vedtak i kommunestyret 13. desember 2019 (KS sak 208/19) og 

foreslås en bevilgning på 500.000 kroner til utredning av overtakelse av Tyristrand 

vannverk (prosjekt 19211), som lånefinansieres. 

 

d) Følgende nye tiltak vedtatt i KS sak 55/20 lånefinansieres: 
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 Oppgradering Hønengata (prosjekt 14019) 3,5 millioner kroner 

 Jernbanekulvert Grensegata (prosjekt 14022) 5 millioner kroner 

 Nordmoveien (prosjekt 14023) 3,5 millioner kroner 

 Eggemoen VA og høydebasseng (prosjekt 15020) 11,5 millioner kroner 

 

e) Beløpet på 535.000 kroner som ble avsatt til nytt styringssystem til kremasjonsovn 

i KS sak 93/20 (prosjekt 17015), lånefinansieres. 

 

f) Oppsummert medfører budsjettendringene i punktene 4. a-e følgende: 

 Budsjettert bruk av lån til ikke-gebyrfinansierte investeringer reduseres 

med 16,865 millioner kroner 

 Budsjettert mva. kompensasjon reduseres med 4,1 millioner kroner 

 Budsjettert bruk av lån til gebyrfinansierte investeringer reduseres med 4 

millioner kroner 

 

g) Budsjettmidler på totalt 505.079 kroner omdisponeres til prosjekt 10031 

Ringerikskjøkken – produksjonskjøkken, for inndekning av merforbruk. Midlene 

hentes fra prosjektene 0080 Helse- og omsorgsbygg (232.336 kroner) og 0082 

Hjelpemiddellageret/velferdsteknologi (272.743 kroner). 
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107/20   

Refusjon Nerbytunet behandling av anmodning om vedtak av refusjonssak 

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret avviser anmodning om omgjøring av vedtak om refusjon. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret avviser anmodning om omgjøring av vedtak om refusjon. 
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108/20   

Etablering av ladepunkter for el-bil  

 

Vedtak: 

 

Saken trekkes.  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Ordfører har i samråd med rådmannen valgt å trekke denne saken.  

Årsaken er nye opplysninger og behov for kvalitetssikring av saksframlegg og forslag til 

vedtak. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det etableres inntil ca. 30 ladepunkter, deriblant en ladepark med varierte 

lademuligheter  

2. Nye lademuligheter skal etableres ved Kirkegata/Hofgaardsgate og Hønengata (ved 

Glade Hjul) 

3. Ladepunkter ved gjerdet langs Hønefoss kirke og ved Tippen avvikles, siden de 

erstattes med ladepunkter ved Kirkegata/Hofgaardsgate 

4. Ringerike kommune setter bort etablering av ladestasjoner, all drift og vedlikehold, 

betalingsløsning og programvare. 
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109/20   

Endring av vedtekter for bruk og forvaltning av kraftfondet og hjemfallsfondet i 

Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

1. Siste setning i §2 Formål i «Vedtekter for bruk og forvaltning av Hjemfallsfondet i 

Ringerike kommune» endres fra «Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i 

varige driftsmidler.» til «Fondet kan også benyttes til kommunale investeringer i 

varige driftsmidler»  

2. Siste setning i §2 Formål i «Vedtekter for bruk og forvaltning av Kraftfondet i 

Ringerike kommune» endres fra «Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i 

varige driftsmidler.» til «Fondet kan også benyttes til kommunale investeringer i 

varige driftsmidler»  

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Siste setning i §2 Formål i «Vedtekter for bruk og forvaltning av Hjemfallsfondet i 

Ringerike kommune» endres fra «Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i 

varige driftsmidler.» til «Fondet kan også benyttes til kommunale investeringer i 

varige driftsmidler»  

2. Siste setning i §2 Formål i «Vedtekter for bruk og forvaltning av Kraftfondet i 

Ringerike kommune» endres fra «Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i 

varige driftsmidler.» til «Fondet kan også benyttes til kommunale investeringer i 

varige driftsmidler»  

 

 

 



  

Side 23 av 40 

 

 

110/20   

Endring av kommuneplanens arealdel 2019-2030 - mekling  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar at område B31 (boliger Kvernvollen Veme) og område F2 

(fritidboliger Smørhølkollen) tas inn i kommuneplanens arealdel.  

2. Ringerike kommune sender kommuneplanens arealdel til endelig avgjørelse til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, jf. plan- og bygningsloven §§ 5-6 jf. 11-16. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Repr. Magnus B. Holte (Sp) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av 

sak 110/20 da han er bror til part i saken. 

Repr. Magnus B. Holte (Sp) ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken iht. Fvl § 6 

første ledd bokstav b) jf. kommuneloven § 11-10 første ledd. 

 

Erlend Kåsereff (SV) fremmet rådmannens forslag; 

1. «Ringerike kommune vedtar at område for boliger Kvernvollen Veme (B31) tas inn i 

kommuneplanens arealdel, i tråd med meklingsprotokollen 12.06.2020.  

2. Ringerike kommune vedtar at område for fritidboliger Smørhølkollen (F2) ikke tas inn i 

kommuneplanens arealdel, i tråd med meklingsprotokollen 12.06.2020». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Kåsereffs (SV) forslag ble 

formannskapets innstiling vedtatt mot 15 stemmer (SV, MDG, Ap og V). 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar at område for boliger Kvernvollen Veme (B31) tas inn i 

kommuneplanens arealdel, i tråd med meklingsprotokollen 12.06.2020. 

2. Ringerike kommune vedtar at område for fritidboliger Smørhølkollen (F2) ikke tas inn 

i kommuneplanens arealdel, i tråd med meklingsprotokollen 12.06.2020. 
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111/20   

Høring - Særskilt lovendring i Stiftelsesloven om opphevelse av kommunale 

boligstiftelser  

 

Vedtak: 

 

 

Ringerike kommune støtter departementets forslag om å lovfeste en hjemmel i stiftelsesloven 

som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune støtter departementets forslag om å lovfeste en hjemmel i stiftelsesloven 

som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser. 
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112/20   

Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd Samarbeidsalliansen 

Osloregionen 

 

Vedtak: 

 
 Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt råd vedtas. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 
 Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt råd vedtas. 
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113/20   

Klage på avvisningsvedtak i regulering nr. 439 Hvervenkastet  

 

Vedtak: 

 

 

1. Kommunestyret opprettholder vedtak om avvisning av klage i sak 89/20 som ble 

behandlet 25.06.2020. 

 

2. Klagen gis ikke oppsettende virkning. 

 

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

 

4. Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå reguelring nr. 439 Hvervenkastet, vedtatt i 

kommunestyret 03.03.2020 i sak nr. 22/20, på nytt. Hensikten er å ivareta alle hensyn 

som allerede er nedfelt i reguleringen, men at organisering av arealformålene innenfor 

reguleringen vurderes. 

 

5. Forslag til endring av regulering nr. 439 Hvervenkastet kan prøves i en forenklet 

planprosess. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Repr. Stiksrud (V) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av sak 113/20 

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:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Kommunestyret opprettholder vedtak om avvisning av klage i sak 89/20 som ble 

behandlet 25.06.2020. 

 

2. Klagen gis ikke oppsettende virkning. 

 

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
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4. Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå reguelring nr. 439 Hvervenkastet, vedtatt i 

kommunestyret 03.03.2020 i sak nr. 22/20, på nytt. Hensikten er å ivareta alle hensyn 

som allerede er nedfelt i reguleringen, men at organisering av arealformålene innenfor 

reguleringen vurderes. 

 

5. Forslag til endring av regulering nr. 439 Hvervenkastet kan prøves i en forenklet 

planprosess. 
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114/20   

440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 
1. 3007_440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan «15 S-V Norderhov» vedtatt 25.09.1947 som blir berørt 

av ny plan, oppheves. 

3. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige 

feil i plandokumentene. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Stein-Roar Eriksen (Uavh.) fremmet Rådmannens alternative vedtak 2 med nytt pkt. 2: 

Rådmannens alternative vedtak 2 fremmes, samt nytt punkt angående trafikksikring: 

 

- «Detaljregulering for Bakkeveien 7 sendes tilbake til rådmannen for å bearbeide 

planforslaget til færre boenheter 

 

- Bakkeveien 7 er svært smal; biler kan ikke møtes. Ved større utbygging innerst i denne 

blindveien vil biltrafikken øke. Trafikksikring, særlig for gående og syklende, er 

mangelfullt utredet. Rådmannen bes vurdere dette og fremme konkrete forslag til 

løsninger for å bedre trafikksikkerheten» 

 

Nina Basberg (Sp) fremmet følgende forslag: 

1. «Saken sendes tilbake til administrasjonen 

2. Administrasjonen bes utrede muligheten for alternativ adkomst fra området ved Benterud 

skole, fra parkeringsområdet ved skolen.  

3. Saken fremmes for videre behandling når slik utredning foreligger». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Eriksens (Uavh.) forslag oppnådde 2 stemmer (Uavh.) og falt. 

 
Alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Basbergs (Sp)forslag ble 

formannskapets innstilling vedtatt mot 18 stemmer (Sp, Uavh., SV, V og Rødt). 

 



  

Side 29 av 40 

Forslag til vedtak: 

 
 

1. 3007_440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan «15 S-V Norderhov» vedtatt 25.09.1947 som blir berørt 

av ny plan, oppheves. 

3. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige 

feil i plandokumentene. 
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115/20   

444 Detaljregulering Vestsiden fjellanlegg - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 
1. 3007_444 Detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg vedtas. 

 

2. De deler av 305 Vestsiden pukkverk vedtatt 15.12.2005, som blir berørt av ny plan 

oppheves. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 
 

1. 3007_444 Detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg vedtas. 

 

2. De deler av 305 Vestsiden pukkverk vedtatt 15.12.2005, som blir berørt av ny plan 

oppheves. 
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116/20   

Oppdatert barnehage- og skolebehovsanalyse  

 

Vedtak: 

 

Befolkningsprognose, med vekt på førskole- og elevtallsutvikling 2021 – 2034, legges til 

grunn i kommunens planleggingsarbeid for barnehager og grunnskoler. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Stein-Roar Eriksen (Uavh.) fremmet følgende forslag: 

«Befolkningsprognose med vekt på førskole og elevtallsutvikling 2021 – 2034, tas til 

prioritering, i kommunens planleggingsarbeid for barnehager og grunnskoler».   

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Eriksens (Uavh.) forslag ble 

formannskapets innstilling vedtatt mot 6 stemmer (Uavh., SV og Rødt). 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Befolkningsprognose, med vekt på førskole- og elevtallsutvikling 2021 – 2034, legges til 

grunn i kommunens planleggingsarbeid for barnehager og grunnskoler. 
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117/20   

Valg av forliksrådsmedlemmer og møtefullmektiger for perioden 2021 - 2025  

 

Vedtak: 

 

Som henholdsvis medlem og varamedlem til felles forliksråd for Hole, Ringerike og Jevnaker 

oppnevnes: 

 

 Medlem: Terje Berghagen (Ap) 

 Varamedlem: Anne Mari W. Ottesen (Sp) 

 

Forliksrådet sammensettes slik: 

 

Som leder av forliksrådet velges: Jevnakers medlem 

 

Medlemmer: 

1. ____________ kommunes representant 

2. ____________ kommunes representant 

3. ____________ kommunes representant 

 

Varamedlemmer: 

1. ____________ kommunes representant 

2. ____________ kommunes representant 

3. ____________ kommunes representant 

 

Som møtefullmektiger fra Ringerike kommune oppnevnes: 

 

1. Alf Henry Meier (Ap) 

2. Monica Juverud Sørstrøm 

3. Trond Nyhus 

4. _________________ 

5. _________________ 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag til møtefullmektiger: 

«2 Monica Juverud Sørstrøm 

  3 Trond Nyhus» 
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Valgutvalgets innstilling samt Johansens (H) forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som henholdsvis medlem og varamedlem til felles forliksråd for Hole, Ringerike og Jevnaker 

oppnevnes: 

 

 Medlem:        _______________ 

 Varamedlem: _______________ 

 

Forliksrådet sammensettes slik: 

 

Som leder av forliksrådet velges: _____________ 

 

Medlemmer: 

1. ____________ kommunes representant 

2. ____________ kommunes representant 

3. ____________ kommunes representant 

 

Varamedlemmer: 

1. ____________ kommunes representant 

2. ____________ kommunes representant 

3. ____________ kommunes representant 

 

Som møtefullmektiger fra Ringerike kommune oppnevnes: 

 

1. _________________ 

2. _________________ 

3. _________________ 

4. _________________ 

5. _________________ 
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118/20   

Fritak fra verv Anne Katrine Korneliussen 

 

Vedtak: 

 

Anne Katrine Korneliussen gis fritak ut valgperioden fra sine verv med virkning fra 1.november 

2020.  

 

1. Som medlem til HOV foreslås: Runhild Vestby (Ap) 

2. Som vara til ringerikesbadet foreslås: Tora Hagen (Ap) 

3. Trine Sandum foreslås inn i ad-hoc utvalg HOV. 
4. Vara til kommunestyret er direkte opprykk fra varamannslisten 

 
 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Valgutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Anne Katrine Korneliussen gis fritak ut valgperioden fra sine verv med virkning fra 1.november 

2020.  

 

1. Som medlem til HOV foreslås:  __________________________  

2. Som vara til ringerikesbadet foreslås:  __________________________  

3. Vara til kommunestyret er direkte opprykk fra varamannslisten 
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119/20   

Fritak fra verv Magnus Herstad 

 

Vedtak: 

 

Magnus Herstad (Frp) gis fritak med virkning fra 27.8.2020 

 

Nytt medlem til formannskapet velges:  Ole Johan Andersen (Frp)  

Nytt medlem til valgstyret velges:  Ole Johan Andersen (Frp) 

 

Ole Johan Andersen (Frp) blir fast medlem av formannskapet, Vegard Persvold blir 2. vara. 

 

Det er direkte opprykk til kommunestyre fra varamannslisten. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Valgutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Magnus Herstad (Frp) gis fritak med virkning fra 27.8.2020 

 

Nytt medlem til formannskapet velges:  _________________________  

Nytt medlem til valgstyret velges:  _________________________ 

 

Det er direkte opprykk til kommunestyre fra varamannslisten. 
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120/20   

Ringerike frivilligsentral - årsmelding 2019  

 

Vedtak: 

 

Den framlagte årsmeldingen tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HOV) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Forslag til vedtak: 

 

Den framlagte årsmeldingen tas til orientering. 
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34/20   

Grunngitt spørsmål fra Vegard Persvold (Frp) - Internettdekning og hjemmeskole  

 

Vedtak: 

 

Ordførerens svar på grunngitt spørsmål fra representant Vegar Persvold, (FRP) 
 
Emne: «Internettdekning og hjemmeskole». 
 
Innledning  
Grunngitt spørsmål er fremsatt i samsvar med reglement for kommunestyret i Ringerike § 9.  
Ordføreren gir sitt svar i kommunestyrets møte 10.09.20. Informasjon innhentet fra 
administrasjonen.  
 
 

Representanten Persvold stiller spørsmål om Ringerike kommune har søkt om offentlig støtte 

til bredbåndsutbygging, og hvis ikke, om ordfører vil sørge for at det blir søkt om midler.  

 

Svar: 

Tilgang til gode og sikre mobil- og bredbåndstjenester er en grunnleggende forutsetning for 

digitalisering i alle deler av samfunnet.    

 

Mange har tilgang til internett via dagens kobberbaserte telekommunikasjonsnett. 

Kobbernettet blir nedlagt i hele landet i løpet av 2022. Derfor pågår det utbygging av både 

fiberbasert bredbånd og mobilt bredbånd i høyt tempo over hele landet. I følge Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet har allerede ca. 86 prosent av husstandene i landet et tilbud om 

bredbånd med hastighet på minst 100 Mbit/s via kabel eller fiber, mens det er færre enn 1000 

husstander i hele landet som har et tilbud dårligere enn 10 Mbit/s.  

 

Det er grunn til å anta at dekningstallene for Ringerike er sammenlignbare med tallene på 

landsbasis. Enkelte områder i vår kommune mangler foreløpig et høyhastighetstilbud. 

Ringerike kommune følger derfor nøye med på de årlige kartlegginger av bredbåndsdekningen 

som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet gjennomfører. Vi følger også med på den 

utbyggingen som fortsatt foregår rundt omkring i kommunen, og vi kjenner de støtteordninger 

som finnes i statlig regi.  

 

Kommunen følger statlig bredbåndpolitikk som er markedsbasert og teknologinøytral. Det er 

altså kommersielle aktører, eksempelvis Viken fiber eller Telenor mobil, som skal sørge for 

utbygging av bredbånd. Vi er heller ikke opptatt av om teknologien er basert på fiber eller 

mobil kommunikasjon. Det viktige er at kommunens innbyggere kan få tilbud om 

bredbåndstjenester med god nok kapasitet, definert som minimum 30 Mbit/s 

nedlastningshastighet og 5 Mbit/s oppstrøms hastighet.  

 

Vi bor i en langstrakt kommune hvor det er store geografiske avstander og områder med få 

husstander. Enkelte steder vil oppleve at kommersielle aktører ikke finner det lønnsomt å 

bygge ut bredbånd. Ringerike kommune kan i slike tilfeller bidra til utbygging. En mulighet 

kan være å søke om statlige midler, slik representanten Persvold spør om. Fylkeskommunene 
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administrerer en statlig støtteordning hvor kommunene kan søke om midler til 

bredbåndsutbygging.  Det er en rekke krav som skal oppfylles før kommunen kan søke midler 

til konkrete prosjekter, blant annet at det skal godtgjøres at det ikke foreligger planer om å 

bygge ut i det omsøkte området de neste 3 årene, og at lokale bidrag må utgjøre minimum 

25% av de totale prosjektkostnadene.  

 

Fordi det skjer en stadig utvikling av bredbåndstilbudet i vår region har Ringerike kommune 

så langt ikke søkt om slik støtte, men kommunen vil søke dersom vi identifiserer prosjekter 

som oppfyller kravene. 

 

Dette som Ordførers svar. 

 

Hønefoss 10.09.2020 

Kirsten Orebråten 

Ordfører 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
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35/20   

Grunngitt spørsmål fra Anders Braaten (Sp) - Kommunens håndtering av brudd på 

plan - og bygningsloven  

 

Vedtak: 

 

Ordførerens svar på grunngitt spørsmål fra representant Anders Braaten, (SP) 
 
Emne: «Kommunens håndtering av brudd på plan- og bygningsloven». 
 
Innledning  
Grunngitt spørsmål er fremsatt i samsvar med reglement for kommunestyret i Ringerike § 9.  
Ordføreren gir sitt svar i kommunestyrets møte 10.09.20. Informasjon innhentet fra 
administrasjonen.  
 
Svar på spørsmål 1: 
Kommunen følger opp ulovligheter ved bruk av de virkemidler som ligger i plan- og 
bygningsloven. Det blir tatt en konkret vurdering i hver enkelt sak hvordan saken følges opp. 
Denne vurderingen er basert på ulovlighetens alvorlighetsgrad og de ansvarliges vilje til å 
rette ulovligheten frivillig. De mest aktuelle virkemidlene i slike saker vil være pålegg om 
retting, pålegg om stans eller pålegg om opphør av bruk etter plan- og bygningsloven. Pålegg 
om retting vil si at den ansvarlige må tilbakeføre tiltaket til lovlig tilstand, for eksempel rive et 
ulovlig tilbygg. Pålegg om stans vil si at byggearbeidene må stoppe. Pålegg om opphør av 
bruk er aktuelt der noen har tatt i bruk en bygning til noe den ikke er godkjent for. Formålet 
med pålegg er å sørge for at lovlig tilstand på eiendommen gjenopprettes og kan gis sammen 
med tvangsmulkt, som brukes som pressmiddel for å sikre at pålegget gjennomføres. I tillegg 
kan det være aktuelt å gi overtredelsesgebyr som en økonomisk sanksjon for brudd på plan- 
og bygningslovgivningen. Normalt gis dette etter at det ulovlige forholdet er avsluttet. Det er 
da man har den nødvendige oversikten over saken til å vurdere hva som er riktig størrelse på 
et overtredelsesgebyr. 
 
Svar på spørsmål 2: 
Kommunen blir hovedsakelig kjent med brudd på plan- og bygningsloven ved tips fra 
befolkningen. I tillegg oppdager administrasjonen regelmessig ulovligheter ved 
byggesaksbehandling og tilsyn. Sakene kommunen blir kjent med prioriteres for videre 
oppfølging basert på alvorlighetsgrad. 
 
Svar på spørsmål 3: 
Utgangspunktet er at et pålegg ikke gir kommunen tvangsgrunnlag til å fysisk gjennomføre 
pålegget. Hvis kommunen skal skaffe seg tvangsgrunnlag, skjer dette gjennom å vedta et 
forelegg etter plan- og bygningsloven. Det er ikke klagerett på et forelegg, men den 
forelegget retter seg mot, kan reise søksmål mot kommunen innen 30 dager for å få 
forelegget prøvd. Det vil si at å skaffe seg et rettskraftig forelegg, som kan være utgangspunkt 
for tvangsgjennomføring, normalt vil kreve tid og ressurser i rettssystemet. 
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I hastesaker har kommunen mulighet til å pålegge stans og opphør av bruk med øyeblikkelig 
virkning. Her kan kommunen kreve bistand av politiet. Dette er et hastevirkemiddel som bare 
skal brukes i saker der viktigheten av å få stanset ulovligheten raskt veier tyngre enn 
rettssikkerhetsgarantiene som ligger i en normal saksbehandling, med blant annet 
forhåndsvarsling og mulighet til å uttale seg. 
Dette som ordførers svar. 
 

 

Hønefoss 10.09.2020 

Kirsten Orebråten 

Ordfører 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3877-4  Arkiv: M30 &29  

 

Sak: 30/20 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Anders Braaten (Sp) - Kloakk med selvfall på Nes i 

Ådal  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordførerens svar på interpellasjon fra representant Anders Braaten, (SP) 
 
Emne: «Kloakk med selvfall på Nes i Ådal». 
 
Innledning  
Interpellasjonen er fremsatt i samsvar med reglement for kommunestyret i Ringerike § 9.  
Ordføreren gir sitt svar i kommunestyrets møte 10.09.20. Informasjon innhentet fra 
administrasjonen.  
 
 I interpellasjonen vises det til Braatens interpellasjon den 07.11.19 sak 40/19 samt til 
grunngitt spørsmål i kommunestyremøte den 25.06.20 sak 20/20 fra representant Berghagen. 
 
Ordfører viser til at valg av løsning for sanering Nes i Ådal etappe 2 er godt utredet i 
kommunestyret sak 2017/3556 Nes i Ådal – Etappe 2 avklaring mht. saneringsform.  
Kommunestyret vedtok den 06.06.2019 saneringsform med trykkavløp. 
 
Det har vært dialog med grunnere hele veien i prosjektet. Ordfører viser her til svar på 
grunngitt spørsmål fra Terje Berghagen (AP) hvor dette er redegjort for. 
 
Vann og avløpsanlegget (trykkanlegg) er nå lagt frem til Nes grendehus og vil bli avsluttet i 
kum sør for boligfeltet.  Kommunen har forsøkt å få på plass nødvendige grunneieravtaler for 
å kunne legge frem vann og avløpsledninger inn i feltet men har ikke lykkes med dette. 
 
Ordfører mener at saneringen på Nes i Ådal er grundig utredet og løsning som er valgt er den 
løsningen som er den beste samfunnsøkonomisk sett. 
Dette som ordførers svar. 
 

Hønefoss 10.09.20 
 

Kirsten Orebråten 
Ordfører 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 10.09.2020: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag: 

«Kommunestyret ber om straks å få seg forelagt en egen sak hvor man velger løsning med 

selvfall på kloakksaneringen etappe 2 på Nes i Ådal» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Det ble stemt over om forslaget skulle realitetsbehandles. 

27 stemte for realitetsbehandling og 15 stemte mot (H, Krf, Frp, Baksvær Ap, Sandum Ap og 

Orebråten Ap.) 

 

Da 1/3 stemte mot ble ikke forslaget til Braaten (Sp) realitetsbehandlet. 

Forslaget oversendes derfor ordfører til nærmere vurdering, jf. § 9 i reglement for 

kommunestyre. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3879-3  Arkiv: 033 &29  

 

Sak: 31/20 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Ole J. Andersen (Frp) - Trafikkrådet  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordførerens svar på interpellasjon fra Ole Johan Andersen, gjenoppretting av Trafikkrådet. 

 

 

Innledning 

Ordfører bekrefter at interpellasjonen fra Ole Johan Andersen er levert i samsvar med 

reglementet for kommunestyret i Ringerike §9. Svaret leveres i kommunestyrets møte 10/9 – 

2020. 

 

Svar på spørsmål 1: 

Som kjent har Hovedutvalget for miljø og areal (HMA) i dag de oppgavene som tidligere var 

Trafikkrådets ansvarsområde. Det er derfor naturlig at initiativ om gjenopprettelse av 

Trafikkrådet kommer som en sak fra HMA. Dersom det kommer en slik sak fra HMA, med 

anbefaling om å gjenopprette Trafikkrådet, vil ordfører sette denne på sakskartet til 

formannskapet og kommunestyret. 

 

Svar på spørsmål 2: 

Ja. 

 

Dette som ordførers svar. 

 

Hønefoss 10.09.20 

Kirsten Orebråten 

Ordfører 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 10.09.2020: 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3967-3  Arkiv: 082 &29  

 

Sak: 32/20 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Stian Bakken (Sp) - Ordførers håndtering av politiske 

godtgjørelser  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordførerens svar på interpellasjon fra representant Stian Bakken, (SP) 
Emne: «Vedrørende ordførers håndtering av politiske godtgjørelser». 
 
Innledning  
Interpellasjonen er fremsatt i samsvar med reglement for kommunestyret i Ringerike § 9.  
Ordføreren gir sitt svar i kommunestyrets møte 10.09.20. Innhentet tallmateriale fra budsjett 
og analyse.  
 
Ordførerens svar: 

Spørsmål 1: I hvor stor stilling har ordfører benyttet varaordfører siden kommunestyret ble 

konstituert?  

Svar: 100% stilling, redegjørelse i spm.3. 

 

Spørsmål 2: Hvilken godtgjørelse er utbetalt? 

Svar: Utbetaling har skjedd i tråd med godtgjøringsreglementet. Godtgjøringsreglementet § 

3.2.2. Varaordfører: Varaordfører skal ha fast godtgjøring tilsvarende 50% av ordførerens 

godtgjøring. Det presiseres i reglementet at varaordfører ikke tilstås møtegodtgjørelse. 

Varaordfører har følgende faste arbeidsoppgaver innenfor 50%: 

- Forberedelser og deltakelse i to formannskap pr. måned. 

- Forberedelse og deltakelse i ett kommunestyre pr. måned. 

- Tilgjengelig for vigsler onsdager og fredager. 

Ved tjeneste utover 50% skal dette avtales med ordfører på forhånd, og godtgjørelse i henhold 

til ordførers godtgjøring hver måned. 

 

Spørsmål 3: Dersom ordfører har benyttet varaordfører mer enn det godtgjøringsreglementet 

legger opp til, - hva er bakgrunnen for det? 

 

Svar:  

Sett i lys av de arbeidsoppgaver som dagens situasjon krever av ordfører, som ligger i ordfører 

-rollen er med på å sikre lokaldemokratiet 

Samfunnsmessig vil jeg si at innbyggerne vil se utvikling i Ringerike. Vi jobber for vei/bane, 

arbeidsplasser, oppfølging av byplan og utvikling av Hønefoss som regionhovedstad. Vi har en 
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pandemi som også skal ivaretas som krever mye arbeid. Behovet for to heltidspolitikere har 

ikke blitt noe mindre enn før. Varaordfører har arbeidet i 100% siden 2016. 
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Spørsmål 4: Hva var bakgrunnen for at ordfører trakk saken i desember 2019. – og hvorfor 

har ordfører i etterkant valgt å fortsatt utbetalt godtgjørelse utover fastsatt stillingsprosent? 

 

Svar: Saken ble forberedt i 2019, det skal nevnes at varaordfører på 100% da ville fått 85% av 

ordførers godtgjøring. Dette ble ikke behandlet da saken ble vurdert som for dårlig utredet. 

Etter dette har varaordfører blitt brukt i 100% stilling og lønnet deretter.  

 

Spørsmål 5: Hvordan vurderer ordfører saken i et lokaldemokratis perspektiv? 

 

Svar:. Gjennom økt innflytelse og deltakelse, når det gjelder tjenesteyting og 

samfunnsutvikling er målet å styrke lokaldemokratiet. Det er nå laget en ny portal for 

medvirkning på kommunens hjemmeside som kan nå mange. Neste strategi- og plan møte 

kommer By-lab saken opp, den kan bidra i større grad til samtaler/dialog med innbyggerne. 

Her vil ordfører også kunne være mere delaktig i dialogen. 

 

Spørsmål 6: Kommunen befinner seg nå i en svært krevende økonomisk tid. Sett i lys av det, - 

hvordan vurderer hun dette temaet? 

 

Svar: Interpellanten tar opp at det blir budsjettoverskridelse for folkevalgte. Ordføreren har 

tatt en gjennomgang med rådgiver budsjett og analyse, gjennomgangen viser en prognose som 

med stor sannsynligvis går i balanse. 

 

 

Dette som ordførers svar. 

 

Hønefoss 10.09.2020 

Kirsten Orebråten 

Ordfører 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 10.09.2020: 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/4000-4  Arkiv: N02 &29  

 

Sak: 33/20 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Linn Merete Selte Løken (Sp) - Kollektivtilbudet i 

Ringerike kommune  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

Utsettes fordi interpellanten ikke var tilstede. 
 

Behandling i Kommunestyret 10.09.2020: 

 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/4008-6  Arkiv: 033  

 

Sak: 5/20 

 

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

10.09.2020  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Følgende referatsak ble tatt til orientering: 

Referatsak 17/1379-409 

 

REFERATSAKER 
 
 

Behandling i Kommunestyret 10.09.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Referatsaken ble enstemmig tatt til orientering. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3217-3  Arkiv: 037  

 

Sak: 111/20 

 

Saksprotokoll - Høring - Særskilt lovendring i Stiftelsesloven om opphevelse av 

kommunale boligstiftelser  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

Ringerike kommune støtter departementets forslag om å lovfeste en hjemmel i stiftelsesloven 

som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 10.09.2020: 

 

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
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/4034-3  Arkiv: A03 &29  

 

Sak: 34/20 

 

Saksprotokoll - Grunngitt spørsmål fra Vegard Persvold (Frp) - Internettdekning og 

hjemmeskole  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordførerens svar på grunngitt spørsmål fra representant Vegar Persvold, (FRP) 
 
Emne: «Internettdekning og hjemmeskole». 
 
Innledning  
Grunngitt spørsmål er fremsatt i samsvar med reglement for kommunestyret i Ringerike § 9.  
Ordføreren gir sitt svar i kommunestyrets møte 10.09.20. Informasjon innhentet fra 
administrasjonen.  
 
 
Representanten Persvold stiller spørsmål om Ringerike kommune har søkt om offentlig støtte 

til bredbåndsutbygging, og hvis ikke, om ordfører vil sørge for at det blir søkt om midler.  

 

Svar: 

Tilgang til gode og sikre mobil- og bredbåndstjenester er en grunnleggende forutsetning for 

digitalisering i alle deler av samfunnet.    

 

Mange har tilgang til internett via dagens kobberbaserte telekommunikasjonsnett. 

Kobbernettet blir nedlagt i hele landet i løpet av 2022. Derfor pågår det utbygging av både 

fiberbasert bredbånd og mobilt bredbånd i høyt tempo over hele landet. I følge Nasjonal 

kommunikasjonsmyndighet har allerede ca. 86 prosent av husstandene i landet et tilbud om 

bredbånd med hastighet på minst 100 Mbit/s via kabel eller fiber, mens det er færre enn 1000 

husstander i hele landet som har et tilbud dårligere enn 10 Mbit/s.  

 

Det er grunn til å anta at dekningstallene for Ringerike er sammenlignbare med tallene på 

landsbasis. Enkelte områder i vår kommune mangler foreløpig et høyhastighetstilbud. 

Ringerike kommune følger derfor nøye med på de årlige kartlegginger av 

bredbåndsdekningen som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet gjennomfører. Vi følger også 

med på den utbyggingen som fortsatt foregår rundt omkring i kommunen, og vi kjenner de 

støtteordninger som finnes i statlig regi.  

 

Kommunen følger statlig bredbåndpolitikk som er markedsbasert og teknologinøytral. Det er 

altså kommersielle aktører, eksempelvis Viken fiber eller Telenor mobil, som skal sørge for 

utbygging av bredbånd. Vi er heller ikke opptatt av om teknologien er basert på fiber eller 
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mobil kommunikasjon. Det viktige er at kommunens innbyggere kan få tilbud om 

bredbåndstjenester med god nok kapasitet, definert som minimum 30 Mbit/s 

nedlastningshastighet og 5 Mbit/s oppstrøms hastighet.  

 

Vi bor i en langstrakt kommune hvor det er store geografiske avstander og områder med få 

husstander. Enkelte steder vil oppleve at kommersielle aktører ikke finner det lønnsomt å 

bygge ut bredbånd. Ringerike kommune kan i slike tilfeller bidra til utbygging. En mulighet 

kan være å søke om statlige midler, slik representanten Persvold spør om. Fylkeskommunene 

administrerer en statlig støtteordning hvor kommunene kan søke om midler til 

bredbåndsutbygging.  Det er en rekke krav som skal oppfylles før kommunen kan søke midler 

til konkrete prosjekter, blant annet at det skal godtgjøres at det ikke foreligger planer om å 

bygge ut i det omsøkte området de neste 3 årene, og at lokale bidrag må utgjøre minimum 

25% av de totale prosjektkostnadene.  

 

Fordi det skjer en stadig utvikling av bredbåndstilbudet i vår region har Ringerike kommune 

så langt ikke søkt om slik støtte, men kommunen vil søke dersom vi identifiserer prosjekter 

som oppfyller kravene. 

 

Dette som Ordførers svar. 

 

Hønefoss 10.09.2020 

Kirsten Orebråten 

Ordfører 

 
 

Behandling i Kommunestyret 10.09.2020: 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/4066-3  Arkiv: L40  

 

Sak: 35/20 

 

Saksprotokoll - Grunngitt spørsmål fra Anders Braaten (Sp) - Kommunens håndtering 

av brudd på plan - og bygningsloven  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordførerens svar på grunngitt spørsmål fra representant Anders Braaten, (SP) 
 
Emne: «Kommunens håndtering av brudd på plan- og bygningsloven». 
 
Innledning  
Grunngitt spørsmål er fremsatt i samsvar med reglement for kommunestyret i Ringerike § 9.  
Ordføreren gir sitt svar i kommunestyrets møte 10.09.20. Informasjon innhentet fra 
administrasjonen.  
 
Svar på spørsmål 1: 
Kommunen følger opp ulovligheter ved bruk av de virkemidler som ligger i plan- og 
bygningsloven. Det blir tatt en konkret vurdering i hver enkelt sak hvordan saken følges opp. 
Denne vurderingen er basert på ulovlighetens alvorlighetsgrad og de ansvarliges vilje til å 
rette ulovligheten frivillig. De mest aktuelle virkemidlene i slike saker vil være pålegg om 
retting, pålegg om stans eller pålegg om opphør av bruk etter plan- og bygningsloven. Pålegg 
om retting vil si at den ansvarlige må tilbakeføre tiltaket til lovlig tilstand, for eksempel rive et 
ulovlig tilbygg. Pålegg om stans vil si at byggearbeidene må stoppe. Pålegg om opphør av 
bruk er aktuelt der noen har tatt i bruk en bygning til noe den ikke er godkjent for. Formålet 
med pålegg er å sørge for at lovlig tilstand på eiendommen gjenopprettes og kan gis sammen 
med tvangsmulkt, som brukes som pressmiddel for å sikre at pålegget gjennomføres. I tillegg 
kan det være aktuelt å gi overtredelsesgebyr som en økonomisk sanksjon for brudd på plan- 
og bygningslovgivningen. Normalt gis dette etter at det ulovlige forholdet er avsluttet. Det er 
da man har den nødvendige oversikten over saken til å vurdere hva som er riktig størrelse på 
et overtredelsesgebyr. 
 
Svar på spørsmål 2: 
Kommunen blir hovedsakelig kjent med brudd på plan- og bygningsloven ved tips fra 
befolkningen. I tillegg oppdager administrasjonen regelmessig ulovligheter ved 
byggesaksbehandling og tilsyn. Sakene kommunen blir kjent med prioriteres for videre 
oppfølging basert på alvorlighetsgrad. 
 
Svar på spørsmål 3: 
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Utgangspunktet er at et pålegg ikke gir kommunen tvangsgrunnlag til å fysisk gjennomføre 
pålegget. Hvis kommunen skal skaffe seg tvangsgrunnlag, skjer dette gjennom å vedta et 
forelegg etter plan- og bygningsloven. Det er ikke klagerett på et forelegg, men den 
forelegget retter seg mot, kan reise søksmål mot kommunen innen 30 dager for å få 
forelegget prøvd. Det vil si at å skaffe seg et rettskraftig forelegg, som kan være utgangspunkt 
for tvangsgjennomføring, normalt vil kreve tid og ressurser i rettssystemet. 
 
I hastesaker har kommunen mulighet til å pålegge stans og opphør av bruk med øyeblikkelig 
virkning. Her kan kommunen kreve bistand av politiet. Dette er et hastevirkemiddel som bare 
skal brukes i saker der viktigheten av å få stanset ulovligheten raskt veier tyngre enn 
rettssikkerhetsgarantiene som ligger i en normal saksbehandling, med blant annet 
forhåndsvarsling og mulighet til å uttale seg. 
Dette som ordførers svar. 
 

 

Hønefoss 10.09.2020 

Kirsten Orebråten 

Ordfører 

 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 10.09.2020: 
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