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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Klækken hotell     

Møtedato: 08.10.2020 Tid: 09:00 – 18:45 

Dagsplan: 

Oppstart kl. 09:00 på Klækken hotell 

 

09:00 – 12:00 Workshop   

                        Kommuneplanens samfunnsdel og strategi for   

                        arealutvikling og bærekraftig mobilitet. 

12:00 – 12:15 Pause/Rundstykker 

12:15 – 14:15 Norge i endring – konsekvenser for    

                       kommuneøkonomien   

                       v/seniorrådgiver Håvard Moe KS Konsulent 

14:15 – 14:30 Pause 

14:30 – 15:30 Middag 

15:30 – 15:55 Orientering flyktning tjenesten v/Geir Dahl, rektor   

                       for læringssenteret for voksne og Marja Lygra   

                       Høgås, kulturenheten.  

                     

15:55 Saksliste 

 

Innkalte 
Funksjon Navn            Parti     Forfall  Møtt for 

Ordfører Kirsten Orebråten Ap   

Varaordfører Dag Erik Henaug H FD  

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 FD  

Medlem Arnfinn Baksvær Ap   

Medlem Erna Skaugrud Ap   

Medlem Terje Berghagen Ap   

Medlem Eli Johanne Ruud Uavh. FO  

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   
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Medlem Harald Fagerås Sp   

Medlem Wenche Fredheim Saupstad Sp   

Medlem Magnus Bratli Holte Sp   

Medlem Per Christian Aurdal Sp   

Medlem Benedicte Heieren Hundhammer  

H 

  

Medlem Runar Johansen H   

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 Ole Johan Andersen Frp   

Medlem Jon Rikard Nettum Sandum Frp   

Medlem Roger Larsen Frp   

Medlem Vegar Persvold Frp FO  

Medlem Hilde Marie Steinhovden MDG   

Medlem Anne-Erita Gunhildrud Berta MDG   

Medlem Nanna Kristoffersen Rødt FO  

Medlem Brit Walbækken Bøhler Rødt   

Medlem Erlend Kristinsønn Ødegård 

Kåsereff 

 

SV 

FD  

Medlem Axel Sjøberg SV   

Medlem Knut Stubben KrF   

Medlem Helge Stiksrud V   

Varamedlem Jan Thorleif Lafton Ap  Eli Johanne Ruud 

Varamedlem Kristian Kammerud H  Dag Erik Henaug 

Varamedlem Trond Carell Nyhus Frp  Vegar Persvold 

Varamedlem Leila Khalayli Rødt  Nanna Kristoffersen 

Varamedlem Parviz Salimi SV 

 

 Erlend Kristinsønn 

Ødegård Kåsereff 

Varamedlem Runhild Vestby Ap  Saeid Hosseini 
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Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann Tore Isaksen, ass. rådmann Terje Dahlen (FD), 

kommunalsjefene Marianne Mortensen, Hilde B. Fivelsdal og Christine 

M. Bråthen. Mats Øieren kommunikasjonssjef. Heidi Lafton, rådgiver i 

helse.  

 

Tilstede under workshop: 

 

Prosjektgruppa for samfunnsdelen:  

Heidi Lafton, Lars Erik Braaten, Linda Engström, Victoria Irene 

Koch, Guro Li, Ole Einar Gulbrandsen, Kathrine Briseid, Ellen 

Margrethe Stabursvik og Bente E Anfinnsen, klima- og miljøsjef. 

 

Prosjektgruppa for arealstrategien 

Harriet Slaaen, næringssjef, Inger Kammerud, byplansjef, Metin 

Rashid, Tom-Erik Aasheim og Hanne Wilhelmsen 

 

 

Merknader  Trine Sandum /Ap) var tilstede fra kl. 10:00 før behandling av 

sakslisten. 

 Anne Marit Lillestø (V), leder for kontrollutvalget var tilstede 

for behandling av sak 121/20. 

 Dag Henaug (H) innvilges permisjon fra kl. 17:15. 

Før behandling av sak 125/20 

 Kristian Kammerud tar sete kl. 17:15 til behandling av sak 

125/20. 

 Erlend Kåsereff (SV) innvilges permisjon fra kl 17:15. 

Før behandling av sak 125/20 

 Parviz Salimi tar sete kl. 17:15 til behandling av sak 125/20 

 Repr. Stubben (KrF) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen 

habilitet i behandling av sak 124/20 da han har tilknytning til 

Fontenehuset. Kommuneadvokatkontoret har foretatt en 

vurdering, og mener Stubben er habil til å delta i behandlingen av 

saken. Kommunestyret bifalt. 

 Repr. Henriksen (H) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen 

habilitet i behandling av sak 129/20, da han er medlem i styret i 

IKA Kongsberg IKS. 

Kommuneadvokatkontoret har foretatt en vurdering, og mener 

Henriksen vil være inhabil etter fvl. § 6 første ledd, boksat e) jf. 

koml. § 11-10(1). Kommunestyret bifalt. 

 

 Kristian Kammerud (H) tar sete for behandling av sak 129/20. 
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Dokumenter utlevert til møtet: 

Detaljert program for verkstedet finner du på kommunens nettside. 

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

 

Presentasjoner fra møtet finner du her: 

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

  

 

 

 

Behandlede saker Fra og med sak 121/20, interpellasjoner 36/20, referatsak 6/20 

til og med sak  136/20, interpellasjoner 38/20 

 

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

møtet satt med følgende til sakslisten og dagsorden: 

 

Ordfører fremmet følgende forslag: 

«Sak 129/20 behandles før sak 6/20» kommunestyret bifalt forslaget. 

 

Ordfører fremmet følgende spørsmål: 

«Vil kommunestyret gjennomføre temamøte om budsjett/handlingsprogram 5. november?» 

Kommunestyret stemte enstemmig for gjennomføring. 

 

Ordfører informerte om følgende: 

 I forbindelse med Ringerike kommunes markering av verdensdagen for psykisk helse, 

har Kommunestyret fått tilsendt en mail/link som ordfører vil anbefale at alle tar seg tid 

til å se på. 

 

 Partigruppene kan bestille tid for evnt. spørsmål vedr. handlingsprogrammet 

v/rådmannen.  

 

 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Nina Basberg Kirsten Orebråten Dag Henaug 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

36/20 20/4000   

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

Ringerike kommune  

 

 

37/20 20/4297   

 Interpellasjon fra Lise Bye Jøntvedt (H) Opplysningsskilt for biltrafikken  

 

 

38/20 20/4385   

 Interpellasjon fra Anne-Erita Berta (MDG) - Korona-solidaritet  

 

 

6/20 20/4431   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

08.10.2020  

 

 

121/20 20/462   

 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17.september 2020  

 

 

122/20 18/1680   

 Snøproduksjon på Ringkollen - Kommunal garanti - presisering av vedtak  

 

 

123/20 19/3471   

 Fastsettelse av endringer i lokal tømmeforskrift for mindre avløpsanlegg  

 

 

124/20 20/3893   

 Regnbuen, - status og videre drift  

 

 

125/20 18/3329   

 Delegert hastekompetanse  

 

 

126/20 20/2770   

 Høring - Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5 - Likhet for loven - 

Lov om støtte til rettshjelp (rettshjelpsloven)  
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127/20 20/4185   

 Skal folkevalgte organer gis adgang til å holde et møte som fjernmøte  

 

 

128/20 20/4215   

 Viken Kommunerevisjon IKS - ny selskapsavtale  

 

 

129/20 20/2808   

 IKA Kongsberg, - selskapsavtale  

 

 

130/20 20/3744   

 Revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold 

i nære relasjoner, - Krisesenteret  

 

 

131/20 20/3229   

 Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift  

 

 

132/20 20/4336   

 Strukturutredning helse og omsorg - opprettelse av adhocutvalg  

 

 

133/20 20/4307   

 Styrking av digital samhandling i Ringerike kommune  

 

 

134/20 20/3749   

 Stortings- og sametingsvalg 2021 - fastsetting av valgdag  

 

 

135/20 20/3754   

 Endring i antall stemmekretser  

 

 

136/20 20/4520   

 Personlige varamedlemmer til Interkommunalt politisk råd (IPR) 

Ringeriksregionen  
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36/20   

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

kommune  

 

 

 

Ordførerne svar på interpellasjon fra representant Linn Merete Selte Løken, (SP) 

 

Emne: «Kollektivtilbudet i Ringerike kommune». 

 

Innledning  

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

Ordføreren gir sitt svar i kommunestyrets møte 08.10.20. Informasjon innhentet fra 

administrasjonen.  

 

Ordførers svar: 

Kollektivtilbudet med buss er som interpellanten kjenner til en fylkeskommunal oppgave. 

Viken Fylkeskommune organiserer i dag kollektivtilbudet gjennom tre selskaper Ruter, 

Brakar og Østfold kollektivtrafikk.  

Brakar tilrettelegger og tilbyr kollektivtransport i Buskerud, og er heleid av Viken 

fylkeskommune. I påvente av at fylkestinget beslutter en ny organisasjonsform, videreføres 

foreløpig de tre tidligere fylkenes organisering av kollektivtransporten.  

I tidligere Buskerud fylke er busstilbudet delt inn i tre markeder for kollektivtransporten             

 By – et kollektivtilbud, som blir betjent av et by tilbud med høy frekvens på 

bekostning av flatedekning   

 Pendlingskorridorer – Et kollektivtilbud som betjenes av et regiontilbud med 

timesavganger der det er befolkningsgrunnlag for det. Miljøeffekt og tilskuddsbehov 

er en del av vurderingen som legges til grunn for tilbudet 

 Distrikt – betjenes av et minimumstilbud. Tilbudet kjennetegnes av åpne skoleruter, 

supplert med bestillingslinjer som ikke kan tilpasses skolerutene 

Interpellanten har stilt fire spørsmål: 

  

1. Mener ordfører at vi i dag har et godt nok kollektivtilbud i Ringerike kommune?  

 

Ringerike har ikke et godt nok kollektivtilbud som dekker hele kommunen i dag. Hønefoss 

har et godt by tilbud, men regulariteten er ikke god. Bussene står i samme kø som bilene 

gjennom byen. Når byplanen realiseres vil det bli egne kollektivfelt for buss, og 

bussprioritering gjennom lysregulering og kantstopp for buss. Det er særlig kollektivtilbudet 

fra tettstedene og inn til Hønefoss, og mellom tettstedene som ikke har en frekvens som er 

tilfredsstillende for å være et reelt alternativ til bilen. Distriktene utenfor tettstedene har en 

lavere befolkning og her vil en god bestillingstjeneste være et viktig alternativ til bilen, som 

underbygger en bærekraftig mobilitet. 

 

  

4. Kan ordfører redegjøre for hvordan Ringerike kommune koordinerer/arbeider med 

innspillene til fylkeskommunen om busstilbudet i kommunen?  
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I tidligere Buskerud fylkeskommune har det vært avholdt årlige kollektivrådsmøter. Det er 

dialogmøter mellom fylkeskommunen og kommuneregionene. I disse møtene har 

Ringeriksregionen gitt innspill til busstilbudet. I tillegg inviterer Brakar Ringeriksregionen til 

dialogmøter, sist i januar 2020, for at partene kan komme med gjensidig informasjon og der 

kommunene kan komme med konkrete innspill til kollektivtilbudet i regionen.   

 

I tillegg har Brakar tett dialog med administrasjonen i Ringerike kommune når det gjelder 

skoleskyss, og direkte kontakt med de videregående skolene, både administrasjonen på skolen 

og elevrådene. 

 

Spørsmål 2 og 3 er forelagt Brakar:   

 

2. Kan ordfører redegjøre for hvilke bussruter som er lagt ned de siste årene?  

3. Kan ordfører redegjøre for hvordan Ringerike kommune koordinerer/arbeider med 

innspillene til fylkeskommunen om busstilbudet i kommunen?  

 

Svaret fra Brakar er vedlagt.  

 

Dette som ordførers svar. 

 

Hønefoss 08.10.2020 

Kirsten Orebråten 

Ordfører 
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Svar fra Brakar (Johan Sigander Strategisk planlegger/prosjektleder i Brakar AS) på 

spørsmål 2 og 3: 

 

Jeg har sett på de store endringene på Ringerike siden Brakar tok over planleggingen i 2015 

 

Størst omlegging for å prioritere de større reisestrømmene og viktige målepunkter: 

 Linje 200 (Hønefoss - Oslo) ble endret til å ikke kjøre via Utstranda og Sandvika 

storsenter for å spare reisetid. I stedet er det satt opp et matetilbud med Brakar Fleks 

(drosje) langs Utstranda 

 Linje 230 (Hønefoss – Rabba) ble endret til bestillingsrute pga. lavt belegg 

 Bybuss 228 (Haldenjordet – Hvervenmoen) ble forlenget til Hvervenmoen og styrket 

med betydelig flere avganger. For å finansiere dette ble linje 227 (Hønefoss – 

Tolpinrud) og 229 (Hønefoss – Almemoen) lagt ned 

 Bybuss 223 (Hønefoss – Haug) ble styrket med produksjon overført fra 221 (Hønefoss 

– Jevnaker), 224 (Hønefoss – Lisletta – Haug), 225 (Hønefoss – Viul) og 226 

(Hønefoss – Begnamoen) 

 Linje 232 (Hønefoss – Hallingby) ble styrket med overføring av produksjon fra 233 

(Hønefoss – Vestre Ådal – Elsrud) 

 Linje 219 og 220 (Hønefoss – Jevnaker via E16) ble lagt ned siden Opplandstrafikk 

betjener strekningen. I stedet så ble linje 221 opprettet (Hønefoss – Jevnaker) via Fv. 

241 

 Flere linjer med lavt belegg har fått reduksjoner på sommeren slik at framfor alt 

bybussene (222, 223 og 228) og Osloekspressen (200) har blitt styrket utover året 

 

Reduksjon i flatedekning: linjer som har blitt endre til en / få traséer i stedet for flere slik at 

det blir et bedre tilbud for de store reisestrømmene, men på bekostning av flatedekningen: 

 200 (Hønefoss – Oslo) 

 223 (Hønefoss – Haug) 

 228 (Haldenjordet – Hvervenmoen) 

 232 (Hønefoss – Hallingby) 

 

Linjer med mest styrking: 

 Osloekspressen 200 

 232 Hønefoss - Hallingby 

 Bybussene 222 (Hønefoss – Heradsbygda), 223 (Hønefoss – Haug) og 228 

(Haldenjordet – Hvervenmoen) 

 

Utover dette har flere skolelinjer fått endringer i tilbudene pga. endret elevgrunnlag. 
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37/20   

Interpellasjon fra Lise Bye Jøntvedt (H) Opplysningsskilt for biltrafikken  

 

 

Ordførerne svar på interpellasjon fra representant Lise Bye Jøntvedt, (H) 
 
Emne: «Opplysningsskilt for biltrafikken». 
 
Innledning  
Interpellasjonen er fremsatt i samsvar med reglement for kommunestyret i Ringerike § 9.  
Ordføreren gir sitt svar i kommunestyrets møte 08.10.20. Informasjon innhentet fra 
administrasjonen.  
 
Ordførers svar: 

 

Anvendelse av ITS (intelligente transportsystemer og tjenester) er en fellesbetegnelse for alle 

typer teknologi og datasystemer som brukes i transportsektoren, og har til hensikt å påvirke 

trafikanten til å endre adferd slik at man oppnår en forbedring i trafikksituasjonen.  

Informasjon om reisetid i sanntid er en vegbasert ITS- løsning som har som mål å skape 

framkommelighet i vegnettet og kan anses som en service overfor trafikantene og et tiltak 

som gjør det mulig for trafikanten å ta gode valg når det oppstår en hendelse. Som 

interpellanten skriver, kan ITS være et verktøy som kan bidra til å løse et isolert problem som 

kødannelse på hovedfartsåren gjennom Hønefoss, fordi det finnes en alternativ rute utenom 

byen som kan utjevne trafikkbelastningen i rushtid. Dette kan også gi økt trafikksikkerhet 

gjennom redusert stressfølelse og redusert miljøpåvirkning.   

Det er vegholder som er ansvarlig for implementering av reisetidsregistrering og 

reisetidsskilter på sine veger. Det innebærer at dersom en slik sanntidsinformasjon skal 

etableres, på E16, er det Statens vegvesen som er rette myndighet, mens det for fylkesveien 

gjennom Hønefoss er Viken fylkeskommune. 

 

1. Er ordfører villig til å gjøre tiltak mens vi venter på den fulle effekten av byplanen? 

Områderegulering Hønefoss (byplanen) er et viktig ledd i løse de trafikale utfordringene i 

Hønefoss. Det vil gå noen år før det er mulig å gjennomføre alle tiltakene som ligger i 

byplanen, men disse tiltakene vil alene ikke kunne løse de trafikale utfordringene i Hønefoss. 

Flere gang- og sykkelbruer og gang- og sykkelveier samt kollektivprioritering er tiltak som 

har effekt dersom innbyggerne som kan la bilen stå velger å endre adferd til å bruke andre mer 

bærekraftige transportmidler.  

 

2. Mener ordfører at opplysningsskilt med trafikkopplysninger i sanntid er en løsning? 

Opplysningsskilt med trafikkopplysninger i sanntid gir mulighet for å spre trafikken i rushtid 

gjennom Hønefoss ut til omkjøringsveien. ITS vil derved kunne bidra til å løse 

køproblematikken gjennom Hønefoss på kort sikt. Transportøkonomisk institutt har ved flere 

anledninger vist at økt veikapasitet ikke gir redusert kø, men mer trafikk og flere bilister. Med 

dette er det ikke realistisk å tro at man kan oppnå fri flyt og fravær av kø i rushtid uten 
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adferdsendring som følger av overgang til mer bærekraftige transportformer, samt 

parkeringsrestriksjoner i Hønefoss.  

 

3. Når ser ordfører for seg at en slik ordning kan være gjennomført? 

Ved gjennomføring av ITS- tiltak er det viktig å ha et helhetsperspektiv der alle faktorer som 

bidrar til en vellykket innføring, tas i betraktning. Tekniske systemer må betraktes i et 

livsløpsperspektiv. Vanligvis identifiseres et behov og det gjøres en behovsanalyse. Deretter 

velges ut et system som gir best nytte til investeringen. For å gjøre denne 

kostnadsvurderingen, må alle delene i et ITS-tiltak medtas; investering, implementering, drift, 

vedlikehold og evaluering.   Hver enkelt ITS- installasjon har vanligvis sine lokale 

forutsetninger som påvirker effekten av om et system fungerer og gir ønsket virkning. Det er 

vegholder som har ansvaret for å etablere en sanntidsregistrering og visning av reisetid som 

gir trafikanten et øyeblikksbilde av trafikksituasjonen i Hønefoss. 

Dette som ordførers svar. 

 

Hønefoss 08.10.2020 

Kirsten Orebråten 

Ordfører 
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38/20   

Interpellasjon fra Anne-Erita Berta (MDG) - Korona-solidaritet  

 

 

Ordførerne svar på interpellasjon fra representant   Anne-Erita G. Berta (MDG) 

 

Emne: «Korona-solidaritet». 

 

Innledning  

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

Ordføreren gir sitt svar i kommunestyrets møte 08.10.20. Informasjon innhentet fra 

administrasjonen.  

 

Ordførers svar: 

 

Svar på forslag 1: 

 

Data for beregningen er hentet fra kommunens lønnssystem Visma pr. 01.09.20. 

Folketrygdens grunnbeløp er fastsatt av staten og 1 G er satt til kr 101 357 pr 01.05.20, 

dvs at 6 G utgjør en årslønn på kr 608 192,-.  

Kommunen har 210 ansatte (198,73 årsverk) som har en årslønn over 608 192,-. Total 

lønnsmasse i forhold til stillingsprosent utgjør kr 138 942 154,-, en reduksjon på 10 % 

utgjør derfor kr 13 894 215,- på årsbasis, det er i denne beregningen ikke tatt med sosiale 

kostnader som pensjon og arbeidsgiveravgift. 

 

Den må presiseres at lønn i kommunal sektor er knyttet opp til en hovedtariffavtale som er 

inngått mellom Kommunenes sentral forbund (KS) og hovedsammenslutningene. 

Tariffavtalen regulerer en minimumavlønninger for de ulike stillingskodene basert på den 

ansiennitet den ansatte har. Det er ikke hjemmel for å tilby lønn lavere enn definert 

minimumlønn. Ansatte som tjener over 6 G er som regel ikke en del av 

minimumsavlønningen, dette er i hovedsak ledere, enkelte rådgivere og saksbehandlere. 

 

Alle ansatte har en individuell arbeidsavtale og lønnsavtale med kommunen noe som 

innebærer at kommunestyre ikke har anledning til å fatte vedtak om å redusere 

lønnsnivået, det vil være i strid med tariffavtalen. Det kan gjøres en avtale på frivillig basis 

med hver enkeltperson, og ikke i form av et politisk vedtak.  

 

Svar på forslag 2: 

 

Siden forslaget om reduksjon av lønn er tariffstridig er det ikke utredet hvordan et slik 

økonomisk tiltak kan benyttes for å imøtekomme økte økonomiske utgifter i forbindelse 

med koronatiltak. 

 

 

Da anmodningen fra representanten til rådmannen er svart ut ser ikke ordfører det som 

nødvendig å ta forslaget opp til votering. 
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Dette som ordførers svar. 

 

Hønefoss 08.10.2020 

Kirsten Orebråten 

Ordfører 
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6/20   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 08.10.2020  

 

Vedtak: 

 

Følgende referatsak tas til orientering: 

 
Etablering av ladepunkter for elbil Presisering av antall plasser 

(Arkivsak 17/4413-10) 

 

 

 

REFERATSAKER 
 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Referatsaken ble enstemmig tatt til orientering. 
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121/20   

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17.september 2020  

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll tas til orientering. 
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122/20   

Snøproduksjon på Ringkollen - Kommunal garanti - presisering av vedtak  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune garanterer med en selvskyldnergaranti for lån opp til 2 800 000 kroner, 

som Skiforeningen tar opp til bygging av snøproduksjonsanlegg på Ringkollen. 

 

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 %. 

Garanti-/kausjonsansvaret gjelder fra vedtaksdato og opphører 08.10.2025 med tillegg av 2 

år. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune garanterer med en selvskyldnergaranti for lån opp til 2 800 000 kroner, 

som Skiforeningen tar opp til bygging av snøproduksjonsanlegg på Ringkollen. 

 

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 %. 

Garanti-/kausjonsansvaret gjelder fra vedtaksdato og opphører 08.10.2025 med tillegg av 2 

år. 
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123/20   

Fastsettelse av endringer i lokal tømmeforskrift for mindre avløpsanlegg  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til endringer i dagens lokale forskrift om slamtømming (FOR 2009-06-25-

1049) vedtas.  

2. Regelendringen vil gjelde fra 01.01.2021  

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag til tillegg i § 3: 

«Kommunen tar ansvar for ikke å forsøke rutinetømming på dager med dårlige forutsetninger 

for fremkommelighet på grunn av årstid.» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Steinhovdens (MDG) forslag oppnådde 2 stemmer (MDG) og falt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til endringer i dagens lokale forskrift om slamtømming (FOR 2009-06-25-

1049) vedtas.  

2. Regelendringen vil gjelde fra 01.11.2020.  
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124/20   

Regnbuen, - status og videre drift  

 

Vedtak: 

 

1. Saken utsettes og sendes i flyt etter neste hovedutvalgsmøte i HOV 

2. Forslag som er fremmet følger saken til HOV 13. oktober 

 

 

 

Følgende forslag følger saken: 

 

Per Chr. Aurdal fremmet følgende forslag p.v.a. Sp, Rødt, SV og Uavh.: 

 «1: Tilbudet ved Regnbuen videreføres. 

 

2: Rådmannen bes fremme en sak om alternativ lokalisering sentralt i                    

    Hønefoss. 

 

3: Rådmannen bes innarbeide tilbudet i budsjettet for 2021.» 
 

 

 

 

Behandling: 

 

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

124/20 da han har tilknytning til Fontenehuset. 

Kommuneadvokatkontoret har foretatt en vurdering, og mener Stubben er habil til å delta i 

behandlingen av saken med følgende konklusjon: 

 
Ut fra de opplysninger vi har mottatt i saken kan vi ikke se at avgjørelsen i saken kan 
innebære noen særlig fordel, tap eller ulempe for Stubben selv eller noen som han har nær 
personlig tilknytning til. Stubben sitter ikke i styret i Fontenehuset og Fontenehuset er heller 
ikke part i saken. Vi mener derfor at Stubben er habil til å behandle sak nr. 124/20.  

Kommunestyret bifalt. 

 

Per Chr. Aurdal fremmet følgende forslag p.v.a. Sp, Rødt, SV og Uavh.: 

 «1: Tilbudet ved Regnbuen videreføres. 

 

2: Rådmannen bes fremme en sak om alternativ lokalisering sentralt i                    

    Hønefoss. 

 

3: Rådmannen bes innarbeide tilbudet i budsjettet for 2021.» 
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Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

3. «Saken utsettes og sendes i flyt etter neste hovedutvalgsmøte i HOV 

4. Forslag som er fremmet følger saken til HOV 13. oktober» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ohrens (Ap) utsettelsesforslag ble vedtatt mot 16 stemmer (Sp, Rødt, SV og Uavh.) 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget tar til etterretning at dagtilbudet ved Regnbuen avvikles. 

2. Hovedutvalget forutsetter at kompenserende tiltak iverksettes ovenfor brukere som 

blir negativt berørt av en avvikling, og at ansatte som har vært dedikert tiltaket 

ivaretaes i henhold til lovverket. 
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125/20   

Delegert hastekompetanse  

 

Vedtak: 

 

 

Myndigheten til å oppnevne medlemmer til stemmestyre etter valgloven § 4-2 delegeres til 

valgstyret.  

 

Redegjørelsen om delegeringsreglementet tas for øvrig til orientering.  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Myndigheten til å oppnevne medlemmer til stemmestyre etter valgloven § 4-2 delegeres til 

valgstyret.  

 

Redegjørelsen om delegeringsreglementet tas for øvrig til orientering.  
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126/20   

Høring - Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5 - Likhet for loven - Lov om støtte 

til rettshjelp (rettshjelpsloven)  

 

Vedtak: 

 

 

«Rådmannen avgir høringssvar i tråd med rådmannens vurdering.» 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

«Rådmannen avgir høringssvar i tråd med rådmannens vurdering.» 
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127/20   

Skal folkevalgte organer gis adgang til å holde et møte som fjernmøte  

 

Vedtak: 

 

 

«Folkevalgte organer i Ringerike kommune har adgang til å holde møter som fjernmøter.»  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme (KrF) 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

«Folkevalgte organer i Ringerike kommune har adgang til å holde møter som fjernmøter.»  
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128/20   

Viken Kommunerevisjon IKS - ny selskapsavtale  

 

Vedtak: 

 

 

Kommunestyret vedtar selskapsavtale av 01.07.2020 for Viken kommunerevisjon IKS. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret vedtar selskapsavtale av 01.07.2020 for Viken kommunerevisjon IKS. 
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129/20   

IKA Kongsberg, - selskapsavtale  

 

Vedtak: 

 

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

Kongsberg) 2021 godkjennes. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

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

129/20, da han er medlem i styret i IKA Kongsberg IKS. 

Kommuneadvokatkontoret har foretatt en vurdering, og mener Henriksen vil være inhabil etter fvl. 

§ 6 første ledd, bokstav e) jf. Koml. § 11-10(1). Kommunestyret bifalt. 

 

 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

Kongsberg) 2021 godkjennes. 
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130/20   

Revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i nære 

relasjoner, - Krisesenteret  

 

Vedtak: 

 

Vedlagt forslag til revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i 

nære relasjoner, - Krisesenteret, vedtas. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagt forslag til revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i 

nære relasjoner, - Krisesenteret, vedtas. 
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131/20   

Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift  

 

Vedtak: 

 

Den framlagte informasjonen tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Den framlagte informasjonen tas til orientering. 
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132/20   

Strukturutredning helse og omsorg - opprettelse av adhocutvalg  

 

Vedtak: 

 

1. Det opprettes en adhocutvalg som skal lede arbeidet med behovsanalyse og 

strukturutredning av helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune. Vedlagte 

prosjektstyringsdokument er mandat for arbeidet.  

 

Utredningen legges til grunn for adhocutvalgets endelige innstilling til kommunestyret.  

 

Rådmannen tilrettelegger for sekretærfunksjon og for bistand til innhenting av data.   

 

2. Medlemmer av den opprinnelige politiske samarbeidsgruppa blir medlemmer i 

adhocutvalget;  

 Runar Johansen (H) 

 Brit W. Bøhler (Rødt) 

 Trine Sandum (Ap) 

 Ole Johan Andersen (Frp) 

 Per Christian Aurdal (Sp) 

Kommunestyret gir adgang til at gruppen konstituerer seg selv 

 

3. Det avsettes ytterligere 1 million kroner fra formannskapets disposisjonskonto til 

arbeidet, hovedsakelig for å dekke utgifter til tilstandsvurderinger av eksisterende 

omsorgsbygg, dette i forbindelse med behandlingen av 3. kvartal. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende forslag: 

«Kommunestyret gir adgang til at gruppen konstituerer seg selv» 
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens innstilling, samt Ohrens (Ap) forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det opprettes en adhocutvalg som skal lede arbeidet med behovsanalyse og 

strukturutredning av helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune. Vedlagte 

prosjektstyringsdokument er mandat for arbeidet.  

 

Utredningen legges til grunn for adhocutvalgets endelige innstilling til kommunestyret.  

 

Rådmannen tilrettelegger for sekretærfunksjon og for bistand til innhenting av data.   

 

2. Medlemmer av den opprinnelige politiske samarbeidsgruppa blir medlemmer i 

adhocutvalget;  

 Runar Johansen (H) 

 Brit W. Bøhler (Rødt) 

 Trine Sandum (Ap) 

 Ole Johan Andersen (Frp) 

 Per Christian Aurdal (Sp) 

Som leder av utvalget velges:  ___________________________________ 

Som nestleder av utvalget velges:  ___________________________________ 

 

3. Det avsettes ytterligere 1 million kroner fra formannskapets disposisjonskonto til 

arbeidet, hovedsakelig for å dekke utgifter til tilstandsvurderinger av eksisterende 

omsorgsbygg, dette i forbindelse med behandlingen av 3. kvartal. 
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133/20   

Styrking av digital samhandling i Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

 

Kommunestyret tar den fremlagte saken til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret tar den fremlagte saken til orientering. 
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134/20   

Stortings- og sametingsvalg 2021 - fastsetting av valgdag  

 

Vedtak: 

 

Stortings- og sametingsvalget 2021 avholdes over to dager: 

søndag 12. september og mandag 13. september. 

 

Det avholdes valgting i Veien og Ullerål krets søndag 12. september fra klokken 13:00 til 

klokken 19:00. 

Det avholdes valgting i alle kretser mandag 13. september fra klokken 09:00 til klokken 

21:00. 

 
Valgstyret vurderer fortløpende om flere valglokaler også bør ha valgting søndag. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Valgstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Stortings- og sametingsvalget 2021 avholdes over to dager: 

søndag 12. september og mandag 13. september. 

 

Det avholdes valgting i Veien og Ullerål krets søndag 12. september fra klokken 13:00 til 

klokken 19:00. 

Det avholdes valgting i alle kretser mandag 13. september fra klokken 09:00 til klokken 

21:00. 
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135/20   

Endring i antall stemmekretser  

 

Vedtak: 

 

 Stemmekretsen «Kirkekretsen» avvikles. De stemmeberettigede overføres til Hønefoss 

Syd.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Valgstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Stemmekretsen «Kirkekretsen» avvikles. De stemmeberettigede overføres til Hønefoss 

Syd.  
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136/20   

Personlige varamedlemmer til Interkommunalt politisk råd (IPR) Ringeriksregionen  

 

Vedtak: 

 

 

Personlig vara for Hans-Petter Aasen (Sp): Vara nr. 1 Nina Basberg (Sp).  

Vara nr. 2 Axel Sjøberg (SV). 

 

Personlig vara for Kirsten Orebråten (Ap): Vara nr. 1 Håkon Ohren (Ap). 

Vara nr. 2 Hilde Vollmerhaus (Ap) 

 

Personlig vara for Dag Erik Henaug (H): Runar Johansen (H) 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag: 

Personlig vara for Hans-Petter Aasen (Sp): Vara nr. 1 Nina Basberg (Sp). Vara nr. 2 Axel 

Sjøberg (SV) 

 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende forslag: 

Personlig vara for Kirsten Orebråten (Ap): Vara nr. 1 Håkon Ohren (Ap) .Vara nr. 2 Hilde 

Vollmerhaus (Ap) 

 

Personlig vara for Dag Erik Henaug (H): Runar Johansen (H) 

 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Aasens (Sp) forslag, samt Ohrens (Ap) forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret får i oppgave å velge personlige varamedlemmer for Hans Petter Aasen, 
Kirsten Orebråten og Dag Erik Henaug. 

 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/4297-3  Arkiv: Q84 &29  

 

Sak: 37/20 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Lise Bye Jøntvedt (H) Opplysningsskilt for 

biltrafikken  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordførerne svar på interpellasjon fra representant Lise Bye Jøntvedt, (H) 
 
Emne: «Opplysningsskilt for biltrafikken». 
 
Innledning  
Interpellasjonen er fremsatt i samsvar med reglement for kommunestyret i Ringerike § 9.  
Ordføreren gir sitt svar i kommunestyrets møte 08.10.20. Informasjon innhentet fra 
administrasjonen.  
 
Ordførers svar: 

 

Anvendelse av ITS (intelligente transportsystemer og tjenester) er en fellesbetegnelse for alle 

typer teknologi og datasystemer som brukes i transportsektoren, og har til hensikt å påvirke 

trafikanten til å endre adferd slik at man oppnår en forbedring i trafikksituasjonen.  

Informasjon om reisetid i sanntid er en vegbasert ITS- løsning som har som mål å skape 

framkommelighet i vegnettet og kan anses som en service overfor trafikantene og et tiltak som 

gjør det mulig for trafikanten å ta gode valg når det oppstår en hendelse. Som interpellanten 

skriver, kan ITS være et verktøy som kan bidra til å løse et isolert problem som kødannelse på 

hovedfartsåren gjennom Hønefoss, fordi det finnes en alternativ rute utenom byen som kan 

utjevne trafikkbelastningen i rushtid. Dette kan også gi økt trafikksikkerhet gjennom redusert 

stressfølelse og redusert miljøpåvirkning.   

Det er vegholder som er ansvarlig for implementering av reisetidsregistrering og 

reisetidsskilter på sine veger. Det innebærer at dersom en slik sanntidsinformasjon skal 

etableres, på E16, er det Statens vegvesen som er rette myndighet, mens det for fylkesveien 

gjennom Hønefoss er Viken fylkeskommune. 

 

1. Er ordfører villig til å gjøre tiltak mens vi venter på den fulle effekten av byplanen? 

Områderegulering Hønefoss (byplanen) er et viktig ledd i løse de trafikale utfordringene i 

Hønefoss. Det vil gå noen år før det er mulig å gjennomføre alle tiltakene som ligger i 

byplanen, men disse tiltakene vil alene ikke kunne løse de trafikale utfordringene i Hønefoss. 

Flere gang- og sykkelbruer og gang- og sykkelveier samt kollektivprioritering er tiltak som har 

effekt dersom innbyggerne som kan la bilen stå velger å endre adferd til å bruke andre mer 

bærekraftige transportmidler.  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

2. Mener ordfører at opplysningsskilt med trafikkopplysninger i sanntid er en løsning? 

Opplysningsskilt med trafikkopplysninger i sanntid gir mulighet for å spre trafikken i rushtid 

gjennom Hønefoss ut til omkjøringsveien. ITS vil derved kunne bidra til å løse 

køproblematikken gjennom Hønefoss på kort sikt. Transportøkonomisk institutt har ved flere 

anledninger vist at økt veikapasitet ikke gir redusert kø, men mer trafikk og flere bilister. Med 

dette er det ikke realistisk å tro at man kan oppnå fri flyt og fravær av kø i rushtid uten 

adferdsendring som følger av overgang til mer bærekraftige transportformer, samt 

parkeringsrestriksjoner i Hønefoss.  

 

3. Når ser ordfører for seg at en slik ordning kan være gjennomført? 

Ved gjennomføring av ITS- tiltak er det viktig å ha et helhetsperspektiv der alle faktorer som 

bidrar til en vellykket innføring, tas i betraktning. Tekniske systemer må betraktes i et 

livsløpsperspektiv. Vanligvis identifiseres et behov og det gjøres en behovsanalyse. Deretter 

velges ut et system som gir best nytte til investeringen. For å gjøre denne 

kostnadsvurderingen, må alle delene i et ITS-tiltak medtas; investering, implementering, drift, 

vedlikehold og evaluering.   Hver enkelt ITS- installasjon har vanligvis sine lokale 

forutsetninger som påvirker effekten av om et system fungerer og gir ønsket virkning. Det er 

vegholder som har ansvaret for å etablere en sanntidsregistrering og visning av reisetid som gir 

trafikanten et øyeblikksbilde av trafikksituasjonen i Hønefoss. 

Dette som ordførers svar. 

 

Hønefoss 08.10.2020 

Kirsten Orebråten 

Ordfører 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 08.10.2020: 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/4385-3  Arkiv: 520 &29  

 

Sak: 38/20 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Anne-Erita Berta (MDG) - Korona-solidaritet  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordførerne svar på interpellasjon fra representant   Anne-Erita G. Berta (MDG) 

 

Emne: «Korona-solidaritet». 

 

Innledning  

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

Ordføreren gir sitt svar i kommunestyrets møte 08.10.20. Informasjon innhentet fra 

administrasjonen.  

 

Ordførers svar: 

 

Svar på forslag 1: 

 

Data for beregningen er hentet fra kommunens lønnssystem Visma pr. 01.09.20. 

Folketrygdens grunnbeløp er fastsatt av staten og 1 G er satt til kr 101 357 pr 01.05.20, 

dvs at 6 G utgjør en årslønn på kr 608 192,-.  

Kommunen har 210 ansatte (198,73 årsverk) som har en årslønn over 608 192,-. Total 

lønnsmasse i forhold til stillingsprosent utgjør kr 138 942 154,-, en reduksjon på 10 % 

utgjør derfor kr 13 894 215,- på årsbasis, det er i denne beregningen ikke tatt med sosiale 

kostnader som pensjon og arbeidsgiveravgift. 

 

Den må presiseres at lønn i kommunal sektor er knyttet opp til en hovedtariffavtale som er 

inngått mellom Kommunenes sentral forbund (KS) og hovedsammenslutningene. 

Tariffavtalen regulerer en minimumavlønninger for de ulike stillingskodene basert på den 

ansiennitet den ansatte har. Det er ikke hjemmel for å tilby lønn lavere enn definert 

minimumlønn. Ansatte som tjener over 6 G er som regel ikke en del av 

minimumsavlønningen, dette er i hovedsak ledere, enkelte rådgivere og saksbehandlere. 

 

Alle ansatte har en individuell arbeidsavtale og lønnsavtale med kommunen noe som 

innebærer at kommunestyre ikke har anledning til å fatte vedtak om å redusere lønnsnivået, 

det vil være i strid med tariffavtalen. Det kan gjøres en avtale på frivillig basis med hver 

enkeltperson, og ikke i form av et politisk vedtak.  

 

Svar på forslag 2: 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Siden forslaget om reduksjon av lønn er tariffstridig er det ikke utredet hvordan et slik 

økonomisk tiltak kan benyttes for å imøtekomme økte økonomiske utgifter i forbindelse 

med koronatiltak. 

 

 

Da anmodningen fra representanten til rådmannen er svart ut ser ikke ordfører det som 

nødvendig å ta forslaget opp til votering. 

 

Dette som ordførers svar. 

 

Hønefoss 08.10.2020 

Kirsten Orebråten 

Ordfører 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 08.10.2020: 

 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/4431-5  Arkiv: 033  

 

Sak: 6/20 

 

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

08.10.2020  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Følgende referatsak tas til orientering: 

 
Etablering av ladepunkter for elbil Presisering av antall plasser 

(Arkivsak 17/4413-10) 

 

 

 

REFERATSAKER 
 
 

Behandling i Kommunestyret 08.10.2020: 

 

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



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/2770-4  Arkiv: X48  

 

Sak: 126/20 

 

Saksprotokoll - Høring - Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5 - Likhet for loven - 

Lov om støtte til rettshjelp (rettshjel  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

«Rådmannen avgir høringssvar i tråd med rådmannens vurdering.» 

 
 

Behandling i Kommunestyret 08.10.2020: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/4185-2  Arkiv: 080 &17  

 

Sak: 127/20 

 

Saksprotokoll - Skal folkevalgte organer gis adgang til å holde et møte som fjernmøte  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

«Folkevalgte organer i Ringerike kommune har adgang til å holde møter som fjernmøter.»  

 
 

Behandling i Kommunestyret 08.10.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme (KrF) 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/4215-3  Arkiv: 038  

 

Sak: 128/20 

 

Saksprotokoll - Viken Kommunerevisjon IKS - ny selskapsavtale  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

Kommunestyret vedtar selskapsavtale av 01.07.2020 for Viken kommunerevisjon IKS. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 08.10.2020: 

 

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



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/4336-2  Arkiv: 036  

 

Sak: 132/20 

 

Saksprotokoll - Strukturutredning helse og omsorg - opprettelse av adhocutvalg  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. Det opprettes en adhocutvalg som skal lede arbeidet med behovsanalyse og 

strukturutredning av helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune. Vedlagte 

prosjektstyringsdokument er mandat for arbeidet.  

 

Utredningen legges til grunn for adhocutvalgets endelige innstilling til kommunestyret.  

 

Rådmannen tilrettelegger for sekretærfunksjon og for bistand til innhenting av data.   

 

2. Medlemmer av den opprinnelige politiske samarbeidsgruppa blir medlemmer i 

adhocutvalget;  

 Runar Johansen (H) 

 Brit W. Bøhler (Rødt) 

 Trine Sandum (Ap) 

 Ole Johan Andersen (Frp) 

 Per Christian Aurdal (Sp) 

Kommunestyret gir adgang til at gruppen konstituerer seg selv 

 

3. Det avsettes ytterligere 1 million kroner fra formannskapets disposisjonskonto til 

arbeidet, hovedsakelig for å dekke utgifter til tilstandsvurderinger av eksisterende 

omsorgsbygg, dette i forbindelse med behandlingen av 3. kvartal. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 08.10.2020: 

 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende forslag: 

«Kommunestyret gir adgang til at gruppen konstituerer seg selv» 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 
 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens innstilling, samt Ohrens (Ap) forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/4307-2  Arkiv: N64 &10  

 

Sak: 133/20 

 

Saksprotokoll - Styrking av digital samhandling i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

Kommunestyret tar den fremlagte saken til orientering. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 08.10.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/4520-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 136/20 

 

Saksprotokoll - Personlige varamedlemmer til Interkommunalt politisk råd (IPR) 

Ringeriksregionen  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

Personlig vara for Hans-Petter Aasen (Sp): Vara nr. 1 Nina Basberg (Sp).  

Vara nr. 2 Axel Sjøberg (SV). 

 

Personlig vara for Kirsten Orebråten (Ap): Vara nr. 1 Håkon Ohren (Ap). 

Vara nr. 2 Hilde Vollmerhaus (Ap) 

 

Personlig vara for Dag Erik Henaug (H): Runar Johansen (H) 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 08.10.2020: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag: 

Personlig vara for Hans-Petter Aasen (Sp): Vara nr. 1 Nina Basberg (Sp). Vara nr. 2 Axel 

Sjøberg (SV) 

 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende forslag: 

Personlig vara for Kirsten Orebråten (Ap): Vara nr. 1 Håkon Ohren (Ap) .Vara nr. 2 Hilde 

Vollmerhaus (Ap) 

 

Personlig vara for Dag Erik Henaug (H): Runar Johansen (H) 

 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Aasens (Sp) forslag, samt Ohrens (Ap) forslag ble enstemmig vedtatt. 
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