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OPPSUMMERING - STRATEGIER SOM SKAL LEGGES TIL GRUNN FOR DET 

VIDERE ARBEIDET MED HANDLINGSPROGRAMMET  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Følger opp vedtatte målsettinger og videreføre kursen innenfor rammeområdene. 

2. Følge opp ad hoc-komiteen. 

3. Presisere forventningene om netto driftsresultat på 3%.  I alle saksframlegg skal 

økonomiske konsekvenser og eventuelt også finansielle alternativer og forholdet til 

tidligere vedtak og planer framgå. 

4. Det må avsettes midler til analyser/utredninger i forbindelse med 

kommuneplanarbeidet. 

5. Prosessen med vann/avløp/veisystemer i Hønefoss (KVU) må forberedes.  Planer for 

både vann og avløp må legges samtidig og begge rulleres i hver kommuneplanperiode. 

6. Tiltak innenfor organisasjon og arbeidsmiljø/inneklima må analyseres nærmere. 

 

Aasens forslag som følger saken: 

Helse og omsorg. 

 At man er dimensjonert riktig med ant lang- og korttidsplasser, sett hen til behov. 

 At man igangsetter en evaluering av bestillerenheten, i tråd med hva som var 

intensjonen ved opprettelsen, herunder tildelingspraksis. 

 At man har en hjemmetjeneste som er riktig dimensjonert i forhold til responstid og 

kvalitet. 

 Økt fokus på forebygging. 

 

Oppvekst og kultur. 

 At kostnader knyttet barnehagedekning utover lovens minimum utredes. 

 At muligheten flere/løpende barnehageopptak utredes. 

 Status knyttet til grunnbemanningen i barnehagene og heving av dette utredes. 

 At man igangsetter målretta tiltak i grunnskolen i handlingsprogram for å hindre 

frafall i den videregående skolen. 

 

Teknisk. 

 Vann og avløp er tilstrekkelig dimensjonert for befolkningsvekst. 

 Mer effektiv arealbruk hva gjelder adm.lokaler utredes, herunder muligheter for 

fremleie av Vikenbygget. 

 At man har tilstrekkelige ressurser til planarb. 

 

Investeringer. 

 Handlingsprogrammet legger pt ikke opp til store investeringer.  Dette må utstå til full 

økonomisk handlefrihet er gjenvunnet. 



 Vedlikehold prioriteres. 

 

Generelt. 

 At man i løpet av høsten 2013 fremmer sak for kommunestyret som belyser hva som 

er faglig forsvarlig innenfor de ulike sektorene (pleie- og omsorg, oppvekst), herunder 

om kompetanse og grunnbemanning. 

 
 

Behandling i Formannskapet 03.06.2013: 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) p.v.a. Sp, Sol og Frp: 

 

Helse og omsorg. 

 At man er dimensjonert riktig med ant lang- og korttidsplasser, sett hen til behov. 

 At man igangsetter en evaluering av bestillerenheten, i tråd med hva som var 

intensjonen ved opprettelsen, herunder tildelingspraksis. 

 At man har en hjemmetjeneste som er riktig dimensjonert i forhold til responstid og 

kvalitet. 

 Økt fokus på forebygging. 

 

Oppvekst og kultur. 

 At kostnader knyttet barnehagedekning utover lovens minimum utredes. 

 At muligheten flere/løpende barnehageopptak utredes. 

 Status knyttet til grunnbemanningen i barnehagene og heving av dette utredes. 

 At man igangsetter målretta tiltak i grunnskolen i handlingsprogram for å hindre 

frafall i den videregående skolen. 

 

Teknisk. 

 Vann og avløp er tilstrekkelig dimensjonert for befolkningsvekst. 

 Mer effektiv arealbruk hva gjelder adm.lokaler utredes, herunder muligheter for 

fremleie av Vikenbygget. 

 At man har tilstrekkelige ressurser til planarb. 

 

Investeringer. 

 Handlingsprogrammet legger pt ikke opp til store investeringer.  Dette må utstå til full 

økonomisk handlefrihet er gjenvunnet. 

 Vedlikehold prioriteres. 

 

Generelt. 

 At man i løpet av høsten 2013 fremmer sak for kommunestyret som belyser hva som 

er faglig forsvarlig innenfor de ulike sektorene (pleie- og omsorg, oppvekst), herunder 

om kompetanse og grunnbemanning. 

 

Forslag fra Helge Stiksrud (V) p.v.a. Ap, H, V og Krf: 

 

1. Følger opp vedtatte målsettinger og videreføre kursen innenfor rammeområdene. 

2. Følge opp ad hoc-komiteen. 



3. Presisere forventningene om netto driftsresultat på 3%.  I alle saksframlegg skal 

økonomiske konsekvenser og eventuelt også finansielle alternativer og forholdet til 

tidligere vedtak og planer framgå. 

4. Det må avsettes midler til analyser/utredninger i forbindelse med 

kommuneplanarbeidet. 

5. Prosessen med vann/avløp/veisystemer i Hønefoss (KVU) må forberedes.  Planer for 

både vann og avløp må legges samtidig og begge rulleres i hver kommuneplanperiode. 

6. Tiltak innenfor organisasjon og arbeidsmiljø/inneklima må analyseres nærmere. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra Aasen og Stiksrud, fikk Aasens forslag 3 

stemmer og falt.  Mindretallet besto av Sp, Sol og Frp. 

Aasens forslag følger saken. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 


