
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 9  DEL 1 

Formannskapets strategiseminar 
 

Møtested: Tyrifjord Hotell   

Møtedato: 03.06.2013 Tid: KL. 08:30 – 18:00 

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall  Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Liv Isabella Tangen FO  

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  Liv Isabella Tangen 

Dessuten var komitelederne Ståle Skjønhaug og Arne Broberg tilstede, samt eldrerådets leder 

Aase Moløkken. 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Rådmann Wenche Grinderud, kommunalsjefene Knut E. Helland, 

Marianne Mortensen, Magnar Ågotnes, Kirsten Orebråten, 

økonomisjef Torbjørn Hansen,  Roger Mathiesen, budsjett og 

analyse samt Elisabeth Djønne, rådmannens stab. 

 

Merknader: KOSTRA-gjennomgang v/Kåre Granheim, Agenda Kaupang. 

Statusgjennomgang v/rådmannen, kommunalsjefene og 

økonomisjefen. 

Infrastruktur innen VA-området v/leder for plan og prosjektering 

Jostein Nybråten. 

Presentasjonene vedlegges protokollen. 

 

Behandlede saker:  Fra og med sak 67/13 

til og med sak  68/13 
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Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

 

Helge Stiksrud Kjell B. Hansen Dag G. Stenersen 

 

 

 

Rett utskrift: 

 

 

Kari Skålien 
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

67/13 13/90  

 STRATEGISEMINAR - PROGRAM FOR DAGENE  

 

68/13 13/90  

 OPPSUMMERING - STRATEGIER SOM SKAL LEGGES TIL 

GRUNN FOR DET VIDERE ARBEIDET MED 

HANDLINGSPROGRAMMET  
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67/13  

STRATEGISEMINAR - PROGRAM FOR DAGENE  

 

Vedtak: 

 

 

STRATEGISEMINARET  3.  JUNI:  

08.00 : Kaffe og rundstykker 

08.30 : Åpning ved ordfører 

08.45: KOSTRA gjennomgang ved Kåre Granheim 

10.00: Hva har skjedd siden siste strategiseminar? En gjennomgang av status ved rådmannen 

og kommunalsjefene med vekt på de vedtatte langsiktige strategiene. 

12.00: Gruppemøter/ diskusjoner 

13.00: Lunsj 

13.45. Konsekvenser av vekst. Vekst vil kreve mye av infrastrukturen på vann og avløpsiden. 

Hva vil dette kreve av investeringer og hvilke kostnader vil påløpe? 

15.00. Tverrpolitisk utvalgs rapport.  Vedlegg.  Plenum og gruppediskusjoner 

18.00 Oppsummering av dagen- Konklusjoner 

19.30 Middag 

Tidene er veiledende, og kan flyttes på.  Pauser ved behov 

ORDINÆRT FORMANNSKAPSMØTE  MØTE 4. JUNI: 

08.00: Frokost 

Gruppemøter frem til 10.00 

10-13.00  Vanlig formannskapsmøte.  Avslutter med lunsj kl .13.00.  

Tidene er veiledende, og kan flyttes på, pauser ved behov. 

Felles regning dekker 1 enhet drikke til hver lunsj og to enheter til middagen. Utover det må 

hver enkelt bekoste drikkevarer selv. 
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Velkommen til seminar ! 

 

Kjell Hansen                                    Wenche Grinderud 

Ordfører                                           Rådmann 
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68/13  

OPPSUMMERING - STRATEGIER SOM SKAL LEGGES TIL GRUNN FOR DET 

VIDERE ARBEIDET MED HANDLINGSPROGRAMMET  

 

Vedtak: 

 

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. 
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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: 

 

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. 
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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. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

 

  


