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BUDSJETT 2013 - VERBALE FORSLAG

Forslag til vedtak:
I tråd med de vurderinger som framkommer i saksframstillingen, fattes følgende vedtak:
•

Forslag 2 oversendes hovedkomiteen for Miljø og areal for eventuell videre
oppfølging relatert til pågående planarbeid.

•

Forslag 4, 5 og 6 oversendes det tverrpolitiske utvalget som ble nedsatt i KS-sak
140/12 pkt. 14 for å drøfting/avklaring av de prinsipielle føringer som ligger i disse
forslagene.

•

Forslag 19: Sak 19/12, behandlet 26.1.2012 oppdateres og fremmes på nytt til
politisk behandling.

•

Forslag 3, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 og 22 er ivaretatt i eksisterende planverk
eller i pågående planarbeid/utredninger, og blir ikke gjenstand for politisk
behandling nå.

•

Forslag 14, 20, 21 og 25 oppfattes som lite relevante i forhold til de faktiske forhold,
og realitetsbehandles ikke.

•

Forslag 26 oversendes hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd. Hovedkomiteen
vurderer om det er behov for revisjon av dagens kriterier for innleggelse i
kommunale sykehjem.

•

Forslag 1og 9 har vært utredet tidligere, og det har ikke framkommet grunner til å
utrede disse på nytt.

•

Forslag 10, 23 og 24 behandles ikke på nåværende tidspunkt sett i relasjon til de
ressurser kommunen i dag har og de prioriteringer som må gjøres i dagens situasjon.

Beskrivelse av saken

Under kommunestyrets behandling av budsjett 2013 ble det fremmet en rekke verbale
forslag som ikke ble realitetsbehandlet i møtet. På bakgrunn i debatten i kommunestyret
fremmet ordfører slikt forslag:
1. Alle fremlagt verbal forslag oversendes til videre behandling i formannskapet.
2. Kommunestyret ber formannskapet om å vurdere og anbefale eventuell videre
behandling av forslagene.
3. Formannskapets innstilling fremlegges i eget saksfremlegg til kommunestyrets møte i
januar 2013.
Samtlige verbale forslag følger vedlagt denne saken.

Rådmannens vurdering
Rådmannen har gått i gjennom samtlige verbale forslag og katalogisert disse fra forslag nr. 1
til forslag nr. 26. Enkelte forslag omhandler samme problemstillinger/tema, og disse er
vurdert samlet fra rådmannens side.
Rådmannen vil gjøre oppmerksom på at vedtatte budsjett 2013 stiller store krav når det
gjelder omstillinger og kostnadsreduksjoner. Endringer i stab/støttefunksjoner i
størrelsesorden 10 årsverk vil medføre redusert kapasitet innen saksbehandling og utredning,
og det blir viktig å fokusere på de viktige og riktige oppgavene.
Mange av de verbale forslagene innebærer bestillinger som skal effektueres allerede våren
2013. Rådmannen ønsker fokus på hovedmålsettingene om å gjenerobre økonomisk
handlefrihet og bringe kommunen ut av ROBEK-registeret. De verbale forslagene vil,
dersom de blir vedtatt, binde opp vesentlig saksbehandlerresurser, og det vil være nødvendig
å engasjere noe ekstern bistand.
Rådmannen vil her kort kommentere de enkelte forslag:
Forslag 1 (Sp):
Rådmannen fremmer i løpet av første halvår 2013 sak om muligheten for overgang til fri
programvare innen IKT, hvor det blant annet fremkommer evt økonomisk
innsparingspotensial.
Rådmannens anbefaling:
Overgang til fri programvare, eller bruk av «åpen kildekode» har vært utredet tidligere. Det
er flere grunner til at dette ikke kan eller bør realiseres nå:
1. Dagens fagsystemer, bl.a. Gerica som vi er helt avhengige av bl.a. i forhold til
samhandlingsreformen, kan ikke kjøres på andre plattformer enn Windows.
2. En overgang vil kreve en helt annen kompetanse enn den IT-avdelingen i dag
besitter, samt langt flere ansatte.
3. En overgang vil medføre en svært tidkrevende og kostbar omskolering av alle ITbrukere i Ringerike kommune, og vi vil oppleve en kraftig reduksjon i effektivitet
samt hyppig driftsstans i perioder.

I dag blir alle nye systemer som kjøpes inn tilpasset en framtidig «åpen kildekode». Dette er
antagelig riktig vei å gå dersom man ønsker framtidige endringer. Dagens avtaler med
Microsoft går ikke ut før om tre år. En eventuell overgang til «åpen kildekode» vil bli ett av
flere tema som vil bli drøftet når dagens avtaler skal reforhandles, og rådmannen vil ikke
anbefale at det brukes tid eller ressurser på denne saken nå.
Forslag 2 (SOL):
Grønne sertifikater vil øke presset på utbygging av større og mindre vassdrag i kommunen.
For å sikre en helhetlig forvaltning av naturen i Ringerike kommune, ønsker kommunestyret
framlagt en samlet plan for hvilke vassdrag som kan utbygges og hvilke som skal vernes mot
utbygging i fremtiden.
Rådmannens anbefaling:
Forslaget griper rett inn i pågående prosess med kommuneplan (arealdel), og rådmannen
anbefaler at forslaget oversendes hovedkomiteen for Miljø og areal for eventuell videre
oppfølging relatert til planarbeidet.
Forslag 3 (SOL):
Administrasjonen bes å utrede innføring av betalingsregulering av trafikken i Hønefoss
sentrum slik at trafikken tvers igjennom sentrum av trafikkmessige og miljømessige hensyn
kan avgiftsbelegges. Dersom trafikantene fritt kan kjøre inn og så ut igjen samme vei, kan
trafikken gjennom sentrale flaskehalser reduseres, og dermed blir kødannelsen og
eksosutslippene redusert vesentlig.
Rådmannens anbefaling:
Gjennomfartsveien i Hønefoss er ikke en kommunal vei, og det tilligger ikke kommunen
myndighet til å avgiftsbelaste denne. Tidligere utredninger har vist at kødannelsen oppstår
med basis i sentrumstrafikk og ikke av gjennomgangstrafikken. Påstandene i det verbale
forslaget er derfor ikke nødvendigvis riktige.
Den ønskede utredning vil også gripe direkte inn i pågående arbeid i forhold til «Veipakke
Ringerike», og vil derfor framstå som en parallellutredning til denne. Det anbefales derfor
ikke å bruke tid og ressurser på slik utredning nå.
Forslag 4 (SOL):
Kommunen må dekke opp de sentrale tjenester med egne ansatte, og ikke konkurranseutsette
nødvendige funksjoner for kommunal virksomhet.
Forslag 5 (Sp):
Rådmannen fremmer i løpet av første halvår 2013 sak om hvorvidt teknisk tjeneste i
kommunen utfører tjenester/oppgaver som kan settes bort til private aktører i større grad
enn i dag (brøyting/strøing osv.).
Forslag 6 (FrP):
Samarbeide med private tilbydere skal vurderes opp i mot ren kommunal drift hvor dette kan
muliggjøres innenfor drift og investeringsprosjekt.
Rådmannens anbefaling:

Forslag 4, 5 og 6 er alle forslag som berører prinsipielle føringer som vil være
grunnleggende for videre utvikling av Ringerike kommune med tanke på varig bærekraftig
økonomi og utvikling. Kommunestyret nedsatte et tverrpolitisk utvalg (jfr. KS-vedtak i sak
140/12 pkt. 14), som skal avklare disse forholdene innen sommeren 2013. Rådmannen
foreslår at forslagene oversendes utvalget for prinsipiell drøfting/avklaring.
Forslag 7 (Sp):
Rådmannen fremmer i løpet av første halvår 2013 sak om mulige tilknytningsformer til
Ringerike Næringsforum.
Forslag 8 (FrP):
Rådmannen bes fremme sak om innmelding av Ringerike kommune i Ringerike Næringsråd
da det forventes at kommunene er representert på høyt politisk nivå i det største forum hvor
næringsdrivende møtes.
Rådmannens anbefaling:
Forslag 7 og 8 omhandler begge Ringerike kommunes forhold til Ringerike næringsråd.
Ringerike utvikling ble etablert som kommunenes og regionens verktøy i forhold til
utviklingsarbeid. Det er derfor ikke naturlig for kommunene å være representert i Ringerike
næringsforum, da dette er mer en interesseorganisasjon for næringslivet, jfr. sak om
oppsigelse av medlemskap av 14.10.2010.
Rådmannen kan ikke se at nye momenter har kommet til som ikke er behandlet i
saksforberedelsene i sak 103/10, og anbefaler derfor ikke at forslagene realitetsbehandles.
Forslag 9 (FrP):
Investeringer på samlet kr. 600 mill kr. i ny skole og nytt sykehjem tas ut av budsjettet inntil
en kvalitetssikret kost nytte vurdering som viser virkning på drift foreligger.
Rådmannens anbefaling:
Sak om ny skole og nytt sykehjem har vært gjenstand for grundig politisk behandling
tidligere, og intensjonene strekker seg langt ut over de reint økonomiske forhold. Det
verbale forslaget gir inntrykk av at tidligere vedtak er fattet på galt eller sviktende grunnlag.
Dersom dette ikke er tilfelle, anbefaler rådmannen at det ikke benyttes tid eller ressurser på
ny kost/nyttevurdering nå.
Forslag 10 (Sp):
Rådmannen fremmer i løpet av 2013 sak som gir en presentasjon av landbruket på
Ringerike. Saken bør peke på muligheter og utfordringer for næringa i regionen. Saken bør
belyse omfanget av nedbygging av dyrka mark de siste årene.
Rådmannens anbefaling:
Rådmannen ser ikke at det er administrasjonens oppgave å presentere en enkeltstående
næring og dennes utfordringer ovenfor kommunestyret. Rådmannen følger gjerne opp en
oppfordring fra ordfører om at «Landbruket på Ringerikerike» settes opp som tema i et
kommunestyremøte, og at næringa får anledning til å presentere seg selv. Rådmannen vil
ikke anbefale å bruke administrativ tid og ressurser på en slik presentasjon/analyse som det
her bes om.

Forslag 11 (Sp):
Rådmannen fremmer i løpet av første halvår 2013 sak om hvordan Ringerike kommune kan
utvikle sitt samarbeid med RingeriksKraft innenfor rammene av gjeldende regelverk, slik at
kommunen kan dra nytte av den kunnskap og kompetanse som ligger i selskapet i forhold til
å utvikle Ringerike som «Grønn kommune». Dette kan være overgang til mer miljøvennlig
oppvarmingsformer osv. i kommunale bygninger.
Forslag 12 (SOL):
Ringerike kommune tar i dag svært lite utbytte fra RIK sammenlignet med andre tilsvarende
kommunale og fylkeskommunalt eide kraftverk. For at Ringerike kommune skal kunne
kompensere for tapte inntekter når eiendomsskatten etter planen avskaffes om noe år, ber
kommunestyret om at administrasjonen snarest fremmer egen sak til kommunestyret med
langsiktig plan for økning av utbytte fra RIK.
Rådmannens anbefaling:
Forslag 11 og 12 handler begge om kommunens forhold til egne selskaper, både når det
gjelder eiers styringsmuligheter og utbyttepolitikk. RingeriksKraft er ett av flere kommunale
selskap som kommunen(ene) eier, og som vil være kommunens «verktøy» inn mot
målsettingene som er definert/vedtatt i kommunenes energi- og klimaplaner. I kommende
eiermelding vil kommunen ta stilling både til overordnede eierstrategier og derigjennom
eiers styring av egne selskaper. Å fremme parallelle saker på nåværende tidspunkt synes
svært lite hensiktsmessig.
Forslag 13 (V):
Kommunens Energi- og klimaplan og langsiktig miljøtenkning legges til grunn for alle
beslutninger og planer. Nødvendige ressurser må derfor stilles til rådighet for dette
arbeidet.
Rådmannens anbefaling:
Ringerike kommune har en rekke vedtatte overordnede planer og mer spesifikke planer
innenfor de forskjellige tjenesteområder. De legges alle til grunn i kommunens vurderinger,
saksbehandling og rådmannens forslag til vedtak i politiske fora. Dersom overordnede
planer gir føringer som utløser ekstra kostnader og ressurser knyttet opp i mot enkelttiltak
og prosjekter, legges disse inn i saken. Den presisering som ligger i verbalt forslag synes
unødvendig.
Forslag 14 (SOL):
Ved alle lokale lønnsforhandlinger og ved nytilsetting skal likelønn vektlegges. I kommunens
årsmelding skal det spesifikt framgå hvordan kvinner og menns lønnsutvikling utvikler seg.
Kommunestyret ber rådmannen passe på at ikke likelønnsprinsippet fravikes.
Rådmannens anbefaling:
Forslaget kan indikere at likelønn ikke praktiseres eller vektlegges tilstrekkelig i Ringerike
kommune. Dette er ikke rådmannens oppfatning, og det ville være oppsiktsvekkende om en
persons kjønn skulle bli vektlagt ved lønnsfastsettelse i kommunen.
Av og til er kommunen nødt til å stimulere spesielle yrkesgrupper lønnsmessig for i det hele
tatt å kunne skaffe kvalifisert personell, f.eks. ingeniører. Men en kvinnelig ingeniør lønnes

likt med en mannlig, dersom de utfører samme type arbeid. En ytterligere presisering av
forholdet slik det verbale forslaget etterlyser, synes unødvendig.
Forslag 15 (SOL):
I Ringerike kommune er det en målsetting at deltidsansatte her rett til å øke stillingsbrøken
sin til heltidsstillinger. Kommunestyret ber om egen sak med oversikt over omfanget av
deltidsstillinger, og forslag til tiltak for å gi alle som ønsker det heltidsstillinger eller større
stillingsbrøker.
Rådmannens anbefaling:
Det arbeides målrettet med problemstillingen i Ringerike kommune. Dette er også tematisert
i handlingsprogrammet. Særlig aktuelt er dette innen Helse og omsorg, der omfanget (og
behovet) for deltidsstillinger er betydelig. Rådmannen har høsten 2012 gjennomført en
undersøkelse av forekomsten av uønsket deltid innen tjenesteområdet, en undersøkelse som
har vært behandlet i AMU og gått som orientering til hovedutvalget. En samlet undersøkelse
og oversikt for hele kommunen har så langt ikke vært prioritert.
Problemstillingen er kompleks, med mange motstridende interesser. Ansatte med krav om
høyere stillingsprosent, ledige fagfolk som ønsker arbeid i kommunen, fagfolk som ønsker å
flytte hit samt nyutdannede og unge i en utdanningssituasjon som vegrer seg for å ta en
fagutdanning fordi det ikke er stillinger som blir ledige, konkurrerer på det samme
markedet. Dette marked snevres inn på grunn av nedbemanning og innsparinger.
Rådmannen anbefaler ikke at det fremmes egen sak på nåværende tidspunkt..
Forslag 16 (V):
Kildesortering innføres ved alle kommunens virksomheter i løpet av 2013.
Rådmannens anbefaling:
Dette arbeidet pågår, og et eget vedtak synes overflødig.
Forslag 17 (SOL):
Kommunestyret vil utarbeide en plan for styrking av barnevernet i kommunen. Kompetansen
skal bedres og det skal utarbeides tiltak for rekruttering. Det er et mål å øke antall ansatte
og øke samhandlingen med andre som ivaretar barn i et forebyggende perspektiv. Spesielt
er det viktig å se på samhandling mellom barnevernet, barnehage, helsesøstertjenesten
grunnskolen, utekontakt, PPT og politiet.
Rådmannens anbefaling:
Rådmannen har lagt fram for politisk behandling både en «Samlet plan for barn og unge
2015» som er under revisjon, plan for etablering av «Familiens hus» samt en egen
«Barnevernsmelding» for Ringerike kommune. Disse planene ivaretar alle aspekt ved det
verbale forslag, og rådmannen vil ikke anbefale at det introduseres ytterligere en plan i
sakens anledning.
Forslag 18 (FrP):
Rådmannen bes fremme sak som synliggjør behov for vedlikehold for å bevare verdien av
bygninger og infrastruktur. Rådmannen bes herunder fremme sak som gir en prioritering av
nødvendig vedlikehold veinettet i kommunen. Veianalysen skal gi grunnlag for kommunalt
vedlikehold, samt ønskede prioriteringer for innspill til veier stat og fylke har ansvaret for.

Trafikksikkerhet for gående, syklende og kjørende skal prioriteres. Analysen skal anbefale
prioritet for investeringer på tvers av sektorgrenser.
Rådmannens anbefaling:
Ringerike kommune har en vedlikeholdsplan for bygninger som jevnlig er gjenstand for
behandling i hovedkomiteen.
Administrasjonen har igangsatt arbeid med "Hovedplan vei" som skal behandle
trafikksikkerhet og drift av veier. Planen vil kartlegge behov for vedlikehold og
investeringer for å oppnå ønsket kvalitetsnivå. Planen forventes til politisk behandling
medio 2014.
Forslag 19 (FrP)
I tråd med kommunens intensjon om å være en åpen og tilgjengelig kommune bes
rådmannen fremme sak om overføring av kommunale møte på internett, med oppstart av
overføringer fra kommunestyret.
Rådmannens anbefaling:
Rådmannen fremmet sak om overføring av politiske møter på internett i kommunestyrets
møte den 26.1.2012 i sak 19/12 med positiv innstilling. Begrenses overføringen til
kommunestyresalen, hadde tiltaket følgende kostnader over en 4-års periode:
•
•
•

Installasjon i kommunestyresalen med dekning av podiet og talerstolen (2 kameraer)
Totalkostnad for år 1:
kr 80.000
Driftskostnad pr år neste 3 år
kr 20.000
Totalkostnad for kommunestyreperioden (4 år)
kr 140.000
Integrasjon mot EDB Sak & Arkiv
kr 34.500

Dette betyr en totalkostnad for kommunestyreperioden (4 år) inklusive integrasjon mot EDB
Sak & Arkiv på kr. kr 174.500,-. Ved å etablere mulighet for at innbyggerne kan følge
kommunestyrets møter via internett, styrkes muligheten for innbyggerne å følge møtene og
er et godt bidrag til å skape mer åpenhet i Ringerike kommune. Saken ble utsatt, og
rådmannen anbefaler derfor at saken nå fremmes på nytt.
Forslag 20 (FrP):
Rådmannen bes fremme sak som om «Hjem for en 50 lapp» kan innføres som et tilbud til
ungdom på Ringerike som bor utenfor Hønefoss bysentrum.
Rådmannens anbefaling:
«Hjem for en 50 lapp» har vært et tilbud i Ringerike kommune i flere år, i samarbeid med
Buskerud fylkeskommune. For to år siden ble tilbudet utvidet tilbudet med følgende ruter:
•

Fra Hønefoss Sentrum Stopp Til Hvervenkastet -Ask -Tyristrand-Nakkerud

•

Fra Hønefoss Sentrum Stopp til Hallingby -Ringmoen

Tilbudet er dessverre lite brukt til tross for bred markedsføring men Ungdomsrådet ønsker å
jobbe for å opprettholde nåværende tilbud.. Plakater er hengt opp på strategiske steder som
skoler, haller, utesteder og offentlige tavler. Nattravnene deler ut «flyers» om tilbudet når de
er ute. «Flyers» blir også lagt ut på utestedene, restaurantene og ungdomsklubbene. Tilbudet
har også blitt markedsført på diverse monitorer/tv skjermer ulike steder i byen og

Ungdomsrådet lager en reportasje ca. vært år om tilbudet i lokalavisen. Ungdomsrådet har
også forsøkt å markedsføre tilbudet på sin facebookside.
Det vil bli gjennomført et nytt samarbeidsmøte i 2013, der det bl.a. vil bli foreslått å flytte
nattilbudet frem til kl. 02.00 slik at vi følger opp de nye skjenketidene. Det arbeides
kontinuerlig med å tilpasse og utvide dagens tilbud i samråd med Ungdomsrådet.
Forslag 21 (Ap):
Kommunen opprettholder lærlingplasser
Rådmannens anbefaling:
Ringerike kommune har vedtatt en målsetting om at kommunen skal ha 30 lærlingplasser til
enhver tid (1/1000 innbyggere). Dette måltallet er styrende for kommunens virksomhet, og
vi har i dag kontrakt med 15 lærlinger. Det er ikke foreslått, eller vedtatt å redusere antall
lærlingplasser i kommunen, og forslaget anbefales ikke realitetsbehandlet.
Forslag 22 (Ap):
Oppfølging og etterprøving av vedtak skal gjennomføres, og dette skal gjøres til en
kontinuerlig prosess.
Rådmannens anbefaling:
Fattede vedtak følges opp og etterprøves av administrasjonen. Oversikt over saker som er
under forberedelse og status på vedtatte saker fremmes til politisk orientering med faste
mellomrom. Dersom det er ønskelig med endrede eller bedre rutiner, vil rådmannen selvsagt
følge dette opp.
Forslag 23 (Sp):
Rådmannen fremmer i løpet av første halvår 2013 sak om plan for konvertering av ikkemiljøvennlige fyringssystem i kommunale bygninger, til mer miljøvennlig oppvarming
Rådmannens anbefaling:
Dette er et planarbeid som det vil være nødvendig å leie inn ekstern konsulentbistand for å
gjennomføre, og rådmannen anbefaler ikke å belaste administrasjon og budsjett med en slik
utredning på nåværende tidspunkt.
Forslag 24 (Sp):
Rådmannen fremmer i løpet av første halvår 2013 sak belyser i hvilket omfang og innenfor
hvilke områder kommunen benytter innleide konsulenter/kjøper tjenester av eksterne aktører
i forhold til tjenesteproduksjon.
Rådmannens anbefaling:
I utgangspunktet benyttes ikke innleide konsulenter til tjenesteproduksjon, men for å skaffe
tilveie kvalitetssikrede og gode beslutningsgrunnlag som kommunen selv ikke har
kompetanse eller kapasitet til å framskaffe. Rådmannen antar at forslagstiller ønsker en
oversikt over omfang og områder i forhold til all konsulentbistand, også utredningsoppdrag,
Når det gjelder kjøp av tjenester fra eksterne aktører, foregår dette i stor grad gjennom
kommunens selskaper og stiftelse, og i tråd med gjeldende innkjøpsreglement, men

kommunen leier også inn noe ekstern bistand der dette er hensiktsmessig. Rådmannen
forutsetter at det er dette volumet som etterspørres.
Kommunen leier ikke inn konsulenter eller private utøvere dersom kommunen selv har
nødvendige ressurser i forhold til kompetanse, utstyr og kapasitet. Rådmannen oppfatter at
ansvaret for slik vurdering er tillagt rådmannen, og ikke bør være gjenstand for politisk
behandling.
Bruk av nødvendige konsulenttjenester og eksterne aktører foregår innen alle
virksomhetene, men i ulik grad. Sakkyndighetsrapporter og tolketjenester utgjør store
volumer. Dersom man ønsker en politisk vurdering av slik aktivitet, foreslår rådmannen at
det framlegges oversikter for de enkelte hovedutvalg til orientering, og at det enkelte
hovedutvalg selv forestår en eventuelt videre politisk behandling relatert til eget fagområde.
Forslag 25 (SOL):
Administrasjonen bes å utarbeide plan for stimulering av bygging av passiv-hus, kommunale
og private.
Rådmannens anbefaling:
Husbanken forvalter aktuelle stimuleringstiltak. Dette er ikke oppgaver som er tillagt
kommunene, ut over å informere om ulike tiltak/tilbud. Rådmannen vil derfor ikke anbefale
iverksetting av det planarbeidet som forslaget ber om.
Forslag 26 (V):
Sykehjemsplass tildeles alle personer som har fylt 100 år dersom de ønsker det.
Rådmannens anbefaling:
Kommunestyret har vedtatt kriterier/retningslinjer for tildeling av sykehjemsplass, der alder
ikke er hensyntatt. Retten til helse og omsorgstjenester er regulert i pasient- og
brukerrettighetsloven § 2-1a.
Forslaget innebærer at man automatisk vil få tilbud om en sykehjemsplass når man fyller
100 år, men det er selvsagt helt opp til pasienten selv om man ønsker å benytte tilbudet.
Rådmannen er noe betenkt når det gjelder slikt forslag. Dekningsgraden når det gjelder
sykehjemsplasser i Ringerike kommune er lav, og et slikt vedtak kan medføre at
pleietrengende fortrenges fra en sykehjemsplass til fordel for en friskere 100 åring.
I utgangspunktet dekker dagens kriterier de behov kommunen har som grunnlag for en
skikkelig og riktig saksbehandling. Det er grad av helsesvikt som avgjør tildeling av
heldøgnsplass i dag. Rådmannen kjenner ikke til andre kommuner som tilbyr
sykehjemsplass med alder som kriterie.
Konklusjon:
Med den begrunnelse som er gitt i forhold til det enkelte forslag, vil rådmannen tilrå
følgende politiske vedtak:
Forslag 2 oversendes hovedkomiteen for Miljø og areal for eventuell videre oppfølging
relatert til pågående planarbeid.

Forslag 4, 5 og 6 oversendes det tverrpolitiske utvalget som ble nedsatt i KS-sak 140/12 pkt.
14 for å drøfting/avklaring av de prinsipielle føringer som ligger i disse forslagene.
Forslag 19: ak 19/12, behandlet 26.1.2012 oppdateres og fremmes på nytt til politisk
behandling.
Forslag 3, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 og 22 er ivaretatt i eksisterende planverk eller i
pågående planarbeid/utredninger, og blir ikke gjenstand for politisk behandling nå.
Forslag 14, 20, 21 og 25 oppfattes som lite relevante i forhold til de faktiske forhold, og
realitetsbehandles ikke.
Forslag 26 oversendes hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd, og ber komiteen
vurdere om det er behov for revisjon av dagens kriterier for innleggelse i kommunale
sykehjem.
Forslag 1og 9 har vært utredet tidligere, og det har ikke framkommet grunner til å utrede
disse på nytt.
Forslag 10, 23 og 24 behandles ikke på nåværende tidspunkt sett i relasjon til de ressurser
kommunen i dag har og de prioriteringer som må gjøres i dagens situasjon.

Saksdokumenter
•

Verbale forslag fremmet i kommunestyrets møte 13.12.2012, sak 140/12 ”Budsjett
2013, - Handlingsplan 2013-2016”.

Ringerike kommune, 02.01.2013

Wenche Grinderud
Rådmann

Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923

