RINGERIKE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
NR 1

Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 15.01.2013
Tid: kl. 15:00 – 16:10

Innkalte:

Funksjon
Navn
Forfall
Møtt for
Leder
Kjell Børre Hansen
Medlem
Runar Johansen
Medlem
Alf Henry Meier
Medlem
Helge Stiksrud
Medlem
Liv Isabella Edvartsen Tangen
Medlem
Iren Rannekleiv
Medlem
Marit Elisabeth Bolstad
Medlem
Arnfinn J. Holten
Medlem
Dag Erik Henaug
Medlem
Marit Hollerud
Medlem
Dag Gunnar Stenersen
Medlem
Hans-Petter Aasen
Medlem
Nanna Kristoffersen
Varamedlem
Arnfinn Baksvær
Varamedlem
Anne Katrine Korneliussen
Varamedlem
Arne Broberg
Varamedlem
Christine Kristiansen Hovland
Varamedlem
Karl-Petter Endrerud
Dessuten var komiteleder Ståle Skjønhaug til stede.
Tilstede fra
administrasjonen:

FO
FO
FO

FO
FO

Helge Stiksrud
Iren Rannekleiv
Marit Elisabeth Bolstad
Hans-Petter Aasen
Nanna Kristoffersen

Rådmann Wenche Grinderud, kommunalsjefene Knut E. Helland,
Magnar Ågotnes og Marianne Mortensen samt økonomisjef
Torbjørn Hansen.

Behandlede saker:
Fra og med sak 1/13 til og med sak 11/13
Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet
satt.
Møteprotokollen godkjennes:
Helge Stiksrud (sett)
Møtesekretær: Kari Skålien

Kjell B. Hansen

Dag G. Stenersen

Følgende saker ble behandlet:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

1/13

13/90
REFERATSAKER

2/13

12/5338
MÅNEDSRAPPORT PER NOVEMBER 2012

3/13

13/23
BUDSJETT 2013 - VERBALE FORSLAG

4/13

12/4963
TOUR OF NORWAY 2013 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å ARRANGERE
SYKKELRITT SAMT SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD

5/13

11/438
UTREDNING- KONSEKVENSER HØNEFOSS BY E16

6/13

12/4884
PRISSETTING VED SALG / SAMARBEID OM TJENESTER TIL ANDRE
KOMMUNER - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT AV APRIL 2009

7/13

12/789
OPSJONSAVTALE HOVSMARKA

8/13

12/5455
EGENANDEL FOR DAGTILBUD

9/13

12/126
BARNEVERNSMELDING FOR RINGERIKE KOMMUNE

10/13

12/2720
OPPFØLGING AV "TRIVSEL I RINGERIKSSKOLEN"

11/13

12/5196
BALLBINGE ULLERÅL SKOLE
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REFERATSAKER
Vedtak:
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering:
A

ORGANISERING BRANN- OG REDNINGSVESENET
Pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet, dat. 26.12.12.

B

EVALUERINGSRAPPORT – RINGERIKSDAGEN 01.09.12.

C

MELDING OM FORHÅNDSHØRING – OMREGULERING FOR ”MEIERITOMTA”

D

GRAD AV UTNYTTING
Notat fra rådmannen, datert 10.01.13.
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MÅNEDSRAPPORT PER NOVEMBER 2012
Vedtak:
Månedsrapport per november tas til orientering.
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Månedsrapport per november tas til orientering.
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BUDSJETT 2013 - VERBALE FORSLAG
Vedtak:
1. 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.

2. Partienes verbale forslag skal realitetsbehandles av kommunestyret. Dette for å
sikre en demokratisk behandling av alle framkommende forslag.
Behandling:
Forslag fra Karl-Petter Endrerud (Sol) til nytt punkt 2:
Partienes verbale forslag skal realitetsbehandles av kommunestyret. Dette for å sikre en
demokratisk behandling av alle framkommende forslag.
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Punktvis avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som punkt 1.
Endreruds forslag ble enstemmig vedtatt som nytt punkt 2.
Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret.
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.
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TOUR OF NORWAY 2013 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å
ARRANGERE SYKKELRITT SAMT SØKNAD OM ØKONOMISK
TILSKUDD
Vedtak:
1. Ringerike formannskap godkjenner at kommunale gater og veier benyttes
vederlagsfritt under sykkelrittet Tour of Norway 2013.
2. Formannskapet bevilger kr. 200.000 i økonomisk tilskudd til arrangementet.
3. Bevilgningen dekkes fra formannskapets disposisjonskonto.
4. Det må oppfordres på det sterkeste næringsdrivende på Ringerike til å være aktive
til medvirke arrangement.
Behandling:
Forslag fra Alf Meier (Ap) p.v.a. Ap, H og Krf til endring i punkt 2 og nytt punkt 4:
1.
2.
3.
4.

Ok
Formannskapet bevilger kr. 200.000 … osv.
Ok
Det må oppfordres på det sterkeste næringsdrivende på Ringerike til å være aktive
til medvirke arrangement.

Punktvis avstemming:
Punkt 1 i rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra Meier og rådmannen, ble Meiers forslag
vedtatt mot 1 stemme (Endrerud, Sol).
Punkt 3 i rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Meiers forslag til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
1. Ringerike formannskap godkjenner at kommunale gater og veier benyttes
vederlagsfritt under sykkelrittet Tour of Norway 2013.
2. Formannskapet bevilger kr. 125.000 i økonomisk tilskudd til arrangementet.
3. Bevilgningen dekkes fra formannskapets disposisjonskonto.
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UTREDNING- KONSEKVENSER HØNEFOSS BY E16
Vedtak:
1. Rådmannen bes innhente ekstern bistand, og igangsette en utredning av
konsekvensene for Hønefoss by, av de to alternative korridorene for ny E16 Skaret –
Hønefoss.
2. Økonomisk ramme for arbeidet settes til kr150.000 eks mva.
3. Kostnadene dekkes av Formannskapets disposisjonskonto.
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
1. Rådmannen bes innhente ekstern bistand, og igangsette en utredning av
konsekvensene for Hønefoss by, av de to alternative korridorene for ny E16 Skaret –
Hønefoss.
2. Økonomisk ramme for arbeidet settes til kr150.000 eks mva.
3. Kostnadene dekkes av Formannskapets disposisjonskonto.
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PRISSETTING VED SALG / SAMARBEID OM TJENESTER TIL
ANDRE KOMMUNER - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT AV
APRIL 2009
Vedtak:
1. Rådmannens gjennomgang av forvaltningsrevisjonsrapport, april 2009 tas til
etterretning.
2. Følgende overordnet strategi/retningslinjer for inngåelse av interkommunale
samarbeidsavtaler for Ringerike kommune vedtas:
a. Ringerike kommune ønsker utvikling av best mulig tjenester til innbyggerne
og vektlegger at kommunene er tjent med felles mobilisering for å sikre
nødvendig kompetanse og kapasitet
Ringerike kommune skal fortløpende vurdere mulighetene for effektivisering
og kvalitetsheving av forvaltning og tjenesteproduksjon gjennom
interkommunale samarbeidsavtaler. Interkommunalt samarbeid skal søkes og
velges der det gagner innbyggerne og er samfunnsøkonomisk lønnsomt.
b. Ringerike kommune skal oppfattes som en seriøs og reell samarbeidspartner
for andre kommuner. Interkommunalt samarbeid vurderes når dette bidrar
til å nå ett eller flere av følgende mål:
-

Bedre kvalitet på tjenester til innbyggerne.

-

Bredere og mer attraktive fagmiljøer eller bedre utnyttelse av
kommunenes fagkompetanse.

-

Bedre ressursbruk i kommunene inkl. utnyttelse av økonomiske
stordriftsfordeler.

-

Styrke den eksterne påvirkningskraften.

-

Bedre beredskap i forhold til endringer i kommunenes rammebetingelser
gjennom nasjonale reformer eller andre typer endringer.

3. Administrative merkostnader i størrelsesorden 0,7 % av samarbeidstiltakets
lønnskostnader samt andel av faktiske kostnader til bygg/lokaliteter innarbeides i
framtidige samarbeidsavtaler og ved revisjon/evaluering av eksisterende avtaler.
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.
Forslag til vedtak:
1. Rådmannens gjennomgang av forvaltningsrevisjonsrapport, april 2009 tas til
etterretning.
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2. Følgende overordnet strategi/retningslinjer for inngåelse av interkommunale
samarbeidsavtaler for Ringerike kommune vedtas:
a. Ringerike kommune ønsker utvikling av best mulig tjenester til innbyggerne
og vektlegger at kommunene er tjent med felles mobilisering for å sikre
nødvendig kompetanse og kapasitet
Ringerike kommune skal fortløpende vurdere mulighetene for effektivisering
og kvalitetsheving av forvaltning og tjenesteproduksjon gjennom
interkommunale samarbeidsavtaler. Interkommunalt samarbeid skal søkes og
velges der det gagner innbyggerne og er samfunnsøkonomisk lønnsomt.
b. Ringerike kommune skal oppfattes som en seriøs og reell samarbeidspartner
for andre kommuner. Interkommunalt samarbeid vurderes når dette bidrar
til å nå ett eller flere av følgende mål:
-

Bedre kvalitet på tjenester til innbyggerne.

-

Bredere og mer attraktive fagmiljøer eller bedre utnyttelse av
kommunenes fagkompetanse.

-

Bedre ressursbruk i kommunene inkl. utnyttelse av økonomiske
stordriftsfordeler.

-

Styrke den eksterne påvirkningskraften.

-

Bedre beredskap i forhold til endringer i kommunenes rammebetingelser
gjennom nasjonale reformer eller andre typer endringer.

3. Administrative merkostnader i størrelsesorden 0,7 % av samarbeidstiltakets
lønnskostnader samt andel av faktiske kostnader til bygg/lokaliteter innarbeides i
framtidige samarbeidsavtaler og ved revisjon/evaluering av eksisterende avtaler.
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OPSJONSAVTALE HOVSMARKA
Vedtak:
1. Ringerike kommune inngår opsjonsavtale av 21.desember 2012 med om salg av
deler av kommunens eiendom gnr 87 bnr 1 til Follum Eiendom AS.
2. Det er viktig at Ringerike kommune ivaretar idretts- og friluftsinteressene som kan
bli berørt av et eventuelt salg.
Rådmannen gis i oppdrag å gå i dialog med berørte parter med sikte på avklaringer/
virkninger av et eventuelt salg, herunder også alternative lokaliseringer.
Formannskapet legger til grunn at kjøper fremlegger konkret forretningsplan før
avtale inngås og at det i en slik avtale er innarbeidet enighet om eventuelle
endringer knyttet til idrett og friluftsliv, herunder også fordeling av kostnader som
følger av endringene.
Behandling:
Forslag fra Dag Stenersen (Frp):
Før området for nåværende fellesanlegg for rulleski/rullestol/skiløyper og
skiskytter/bueskytter stadion kan benyttes til andre formål, må nye tilsvarende fellesanlegg
m/klubbhus være etablert for utbyggers regning.
Forslag fra Alf Meier (Ap) p.v.a. Ap, H og Krf:
Det er viktig at Ringerike kommune ivaretar idretts- og friluftsinteressene som kan bli
berørt av et eventuelt salg.
Rådmannen gis i oppdrag å gå i dialog med berørte parter med sikte på avklaringer/
virkninger av et eventuelt salg, herunder også alternative lokaliseringer.
Formannskapet legger til grunn at kjøper fremlegger konkret forretningsplan før avtale
inngås og at det i en slik avtale er innarbeidet enighet om eventuelle endringer knyttet til
idrett og friluftsliv, herunder også fordeling av kostnader som følger av endringene.
Punktvis avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som punkt 1.
Stenersens forslag fikk 3 stemmer og falt. Mindretallet besto av Stenersen og Hovland (Frp)
og Endrerud (Sol).
Meiers forslag ble enstemmig vedtatt som punkt 2.
Forslag til vedtak:
Ringerike kommune inngår opsjonsavtale av 21.desember 2012 med om salg av deler av
kommunens eiendom gnr 87 bnr 1 til Follum Eiendom AS.
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EGENANDEL FOR DAGTILBUD
Vedtak:
Det tas en egenandel for dagtilbud utenfor institusjon på kr. 59,- pr. dag.
Dette innbakes i Ringerike kommunes betalingsregulativ for 2013.
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Det tas en egenandel for dagtilbud utenfor institusjon på kr. 59,- pr. dag.
Dette innbakes i Ringerike kommunes betalingsregulativ for 2013.
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BARNEVERNSMELDING FOR RINGERIKE KOMMUNE
Vedtak:
1. ”BARNEVERNSMELDING FOR RINGERIKE KOMMUNE” tas til orientering.
2. Ringerike kommune fastlegger følgende føring for barneverntjenestens arbeid;
Ringerike kommunes mål er å gi RETT HJELP TIL RETT TID.
Ringerike kommune skal ha
• Et barnevern som viser respekt og ydmykhet i møte med personer
• Et åpent og samarbeidende barnevern
• Et barnevern med godt omdømme og tillit i befolkningen
• Et barnevern med fokus på å videreutvikle et godt tverrfaglig samarbeid
• Et barnevern som sikrer barns rettssikkerhet, herunder:
• Retten til å bli hørt,
• Retten til å bli tatt med på avgjørelser
• Retten til beskyttelse.
• Et barnevern med et trygt, ivaretaende og utviklende arbeidsmiljø.
3. Brukerundersøkelse bes gjennomført i tråd med Internkontrollforskriften.
Resultatet gjøres kjent for hovedkomiteen (HOV).
Behandling:
Hovedkomiteens (HOV) innstilling:
1. ”BARNEVERNSMELDING FOR RINGERIKE KOMMUNE” tas til orientering.
2. Brukerundersøkelse bes gjennomført i tråd med Internkontrollforskriften.
Resultatet gjøres kjent for hovedkomiteen (HOV).
Forslag fra ordfører til nytt punkt 2:
Ringerike kommune fastlegger følgende føring for barneverntjenestens arbeid;
Ringerike kommunes mål er å gi RETT HJELP TIL RETT TID.
Ringerike kommune skal ha
• Et barnevern som viser respekt og ydmykhet i møte med personer
• Et åpent og samarbeidende barnevern
• Et barnevern med godt omdømme og tillit i befolkningen
• Et barnevern med fokus på å videreutvikle et godt tverrfaglig samarbeid
• Et barnevern som sikrer barns rettssikkerhet, herunder:
• Retten til å bli hørt,
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•
•
•

Retten til å bli tatt med på avgjørelser
Retten til beskyttelse.
Et barnevern med et trygt, ivaretaende og utviklende arbeidsmiljø.

Punktvis avstemming:
Hovedkomiteens (HOV) innstilling i punkt 1 ble enstemmig vedtatt som punkt 1.
Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt som punkt 2.
Hovedkomiteens (HOV) innstilling i punkt 2 ble enstemmig vedtatt som punkt 3.
Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret.
Forslag til vedtak:
”BARNEVERNSMELDING FOR RINGERIKE KOMMUNE” tas til orientering.
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OPPFØLGING AV "TRIVSEL I RINGERIKSSKOLEN"
Vedtak:
1. Oppfølgingen av planen «Trivsel i Ringeriksskolen» tas til orientering.
2. Den justerte utgaven av planen «Trivsel i Ringerikskolen», anbefales godkjennes.
Behandling:
Hovedkomiteens (HOK) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.
Forslag til vedtak:
1. Oppfølgingen av planen «Trivsel i Ringeriksskolen» tas til orientering.
2. De justerte utgaven av planen «Trivsel i Ringerikskolen», godkjennes.
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BALLBINGE ULLERÅL SKOLE
Vedtak:
Bygging og finansieringsplan for ballbinge på Ullerål skole godkjennes. Investeringen
forutsettes samlet sett å bli kostnadsfri for kommunen.
Behandling:
Hovedkomiteens (HOK) innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Bygging og finansieringsplan for ballbinge på Ullerål skole godkjennes. Investeringen
forutsettes samlet sett å bli kostnadsfri for kommunen.
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