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INTERPELLASJON FRA EINAR ZWAIG - AKUTT-BEHOV FOR 
LEGETILSYN PÅ DAGTID   
 
Arkivsaksnr.: 11/1194  Arkiv: G21   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
98/12 Kommunestyret 30.08.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saksdokumenter 
Interpellasjon fra Einar Zwaig, mottatt 22.08.12. 
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REFERATSAK  
 
Arkivsaksnr.: 12/25  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
99/12 Kommunestyret 30.08.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende sak tas til orientering: 
 
A LUNDER GAMLEHJEMS FOND – ÅRSBRETNING OG REGNSKAP FOR 2011 
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MÅNEDSRAPPORT PR MAI 2012  
 
Arkivsaksnr.: 12/3318  Arkiv: 210   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
179/12 Formannskapet 21.08.2012 
100/12 Kommunestyret 30.08.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Månedsrapport per mai tas til orientering. 
 

Sammendrag 
Fremleggelse av månedsrapport basert på regnskapstall per mai 2012. Helårs prognose viser 
at kommunen vil bruke om lag 29,6 mill kroner mer enn budsjettert i 2012. Det presiseres at 
det knyttes noen usikkerhetsmomenter til prognosen. 
 
Innledning / bakgrunn 
Det rapporteres månedlig til Formannskap og Kommunestyret om den økonomiske 
utviklingen i 2012. Månedsrapportene er kortere sammenfatning av status, mens det etter 
hvert tertial skal fremlegges en mer omfattende rapport. Rapporteringsopplegget ble vedtatt i 
KS sak 29/2012. 
 
Beskrivelse av saken 
Prognosen per mai indikerer at kommunen vil bruke om lag 29,6 mill. kroner mer enn 
budsjettert i 2012. Det er ca 4 mill. kroner høyere merforbruk enn meldt forrige måned. 
Hovedårsaken er en forventning om redusert utbytte fra RIK som nå er innarbeidet i 
prognosen. Uten denne justeringen ville prognosen vist et lavere merforbruk enn i forrige 
rapport. 

 
 
Rammeområdene 0 - 7 viser nå et samlet merforbruk i forhold til budsjett på 25,7 mill. 
kroner, en forbedring på 5,2 mill. kroner fra sist måned. 

Beløp i hele tusen kroner
Regnskap til 
og med mai 

2011

Regnskap
hittil 2012

Årsbudsjett
Prognose

Årsregnskap
Prognose
Årsavvik

Avvik i %

Årsavvik 
forrige 
rapport 

(pr april)

Sum frie disponible
 inntekter  (Rammeområde 8) -596 709 -603 205 -1 378 493 -1 378 493 -0 0 % -           
Sum nettofinans-
utgifter (Rammeområde 9) 34 578 25 211 91 813 95 775 -3 961 -4 % 5 125       
Sum til fordeling drift til 
rammeområdene 0-7 -562 131 -577 995 -1 286 680 -1 282 718 -3 962 -4 % 5 125       
Sum forbruk drift 
rammeområdene 0-7 558 674 579 931 1 286 680 1 312 366 -25 687 -2 % -30 867   
Mer /mindreforbruk -3 457 1 936 0 29 648 -29 648 X -25 742   
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De største avvikene finner vi innenfor følgende områder: 
 

• Oppvekst og kultur melder om et merforbruk på ca. 6,4 mill. kroner, som fordeler seg 
med netto 5,4 mill. på barnehageområdet og 1 mill. kroner på skoleområdet. 

• Helse og omsorg melder om et merforbruk på 14,4 mill. kroner. De største 
utfordringene finnes innen områdene institusjon og hjemmebaserte tjenester. 

• Teknisk sektor melder om 4,2 mill. kroner i merforbruk knyttet til budsjetterte 
inntekter og utgifter til boligstiftelsen. 

I budsjett 2012 er det lagt inn nedbetaling av tidligere års underskudd med 28,2 mill. kroner. 
Gitt prognosen per mai vil det ikke være mulig å nedbetale noe av kommunens akkumulerte 
underskudd i 2012. 
Det er initiert og iverksatt løpende tiltak med kostnadsreduserende effekt eller økning av 
inntektene i 2012. Rådmannen har et krav på å realisere et budsjett med definerte tiltak på 
46,6 mill. kroner i innsparinger i 2012. Mange av tiltakene er allerede gjennomført, og det 
opprettholdes et stort press på organisasjonen for gjennomføring av det som ennå ikke er 
fullført. 
 I tillegg til planlagte tiltak gjennomføres følgende for å redusere merforbruket: 
 

• Ledige stillinger holdes vakante så lenge det er forsvarlig 

• Innkjøp begrenses i størst mulig grad 

• Bedre utnyttelse av kommunens kontorarealer for å senke leiekostnader og energibruk 

 Avviket vi ser nå vil kunne endre seg etter hvert som tiltak og bekreftelser faller på plass 
gjennom året. 
 
Økonomiske forhold 
Månedsrapport for mai 2012 er ikke en sak med økonomiske konsekvenser i seg selv. Det 
foreslås ikke budsjettreguleringer. Rapporten tilstreber å gi et bilde av den økonomiske 
situasjonen per mai 2012. 
 
Prinsipielle avklaringer 
Forslag til tiltak som berører kvaliteten i tjenestene vil bli fremmet for politisk behandling 
som enkeltsaker.  
 
Rådmannens vurdering 
Det initieres og iverksettes løpende tiltak med kostnadsreduserende effekt eller økning av 
inntektene. Rådmannen har et krav på å realisere et budsjett med 46,6 mill. kroner i definerte 
innsparingstiltak i 2012. Det er så langt tatt mange og gode grep for å imøtekomme dette. 
 
Prognosen pr. mai indikerer imidlertid at utfordringene er store i forhold til å innfri 
resultatkravet.   
I tillegg til Helse- og Omsorgssektoren, melder Oppvekst & Kultursektoren og Teknisk 
sektor negativt avvik i forhold til budsjett. Innen Helse- og omsorg er det allerede iverksatt 
tettere oppfølging og endring i ledelse. Sommermånedene innen Helse og omsorg er 
tradisjonelt kostnadskrevende måneder. For å redusere kostnadene i denne perioden 
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planlegges blant annet for ferieavvikling uten bruk av eksterne vikarer. Avviket innen 
oppvekst knytter seg hovedsakelig til omlegginger i finansieringen av private barnehager, 
økning av antallet barn i ikke-kommunale barnehager og avregning av tilskuddet for 2011.  
Dette er forhold som var vanskelig å forutse i forbindelse med utarbeidelsen av budsjettet for 
2012, da det kom flere skriv med ulikt innhold som det tok tid å få avklart konsekvensene av. 
 
I prognosen er det nå inntektsført 5 mill kroner pga for høye avsetninger til pensjon i 2011- 
regnskapet. Det er også tatt hensyn til et redusert utbytte fra RIK på nesten 10 mill. kroner 
lavere enn budsjettert. 
  
Det er fortsatt mye som kan påvirke det endelige regnskapsresultatet. Vi ser reduserte 
kostnader til strøm etter en forholdsvis mild vinter og lave priser på starten av sommeren. 
Lavere rentekostnader/høyere renteinntekter enn budsjettert. I tillegg forventes det økt 
inntektsutjevning som følge av lav skatteinngang sett i forhold til landet. 
 
Prognosen per mai indikerer et merforbruk i 2012, men det gjenstår ennå noen avklaringer, 
og det jobbes hardt med å få alle tiltak på plass og dermed nærme seg budsjettrammene i 
løpet av året.  
 
  
 
 
 Ringerike kommune, 31.07.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
 
Saksbehandler: Roger Mathiesen 
 
 
 
Vedlegg: Månedsrapport per mai 2012 
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STØRRE POLITISKE SAKER TIL BEHANDLING 2012  -  STATUS 
PR. 01.08.12  
 
Arkivsaksnr.: 12/3475  Arkiv: 040   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
101/12 Kommunestyret 30.08.2012 
/ Formannskapet  
 
Forslag til vedtak: 
 
Oversikten over kjente større politiske saker og status tas til orientering. 
 
Beskrivelse av saken 
  
Vedlagt følger en oversikt over de saker som administrasjonen har oversikt over p.t. som skal 
opp til politisk behandling i 2012. Oversikten er ikke uttømmende, og nye saker vil 
innplasseres ved behov. 
 
 
Saksdokumenter 
 

• Større politiske saker til behandling i 2012, - status pr. 1.8.2012 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 10.08.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
 
Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923 
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VENNSKAPSBYBESØK 16.-19.05.12  
 
Arkivsaksnr.: 12/3473  Arkiv: 075   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
181/12 Formannskapet 21.08.2012 
102/12 Kommunestyret 30.08.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Orienteringen om vennskapsbybesøket 16. –19. mai  tas til orientering. 
 
Beskrivelse av saken  
 
Ringerike kommune hadde besøk av de fire nordiske fra vennskapsbyene sine 16- til 19. mai i 
år. Det var ti år siden de nordiske vennskapsbyene sist var på besøk til Ringerike. 
 
Ringerike kommune har hatt en tradisjon for å delta på vennskapsbybesøk med de nordiske 
vennskapsbyene. Ringerike kommune har vennskapsbyer i fem forskjellige land. De nordiske 
vennskapsbyene er Lohja i Finland, Växjö i Sverige, Aabenraa i Danmark og Skagastrond på Island. 
 
I år kom det 40 personer fra de fire nordiske vennskapsbyene til Ringerike kommune. I 
tillegg deltar landenes representanter fra foreningen Norden. Vert for arrangementet var 
varaordfører Runar Johansen. 
 
En sentral del av programmet for besøket var feiringen av en nasjonaldagen med deltakelse i 
17. maitoget og hilsninger under arrangementet på Søndre torg.  Det faglige programmet for 
18. mai innebar bl a en presentasjon av hver kommune med gaveoverrekkelse, bedriftsbesøk 
på Tronrud Engineering, besøk på Kultursenteret og en historisk byvandring.  
 
I tillegg er Noorostpolder i Nederland kommunens vennskapsby. Det innebærer gjensidig besøk hvert 
annet år i tillegg til at vi sender en julegran hver jul, mens vi hver vår mottar tulipanløker.  
 
Rådmannens vurdering 
 
Kontakten og besøkene mellom vennskapsbyene skal være med på å øke forståelsen for 
kultur og samfunnsutviklingen mellom de forskjellige landene. 
 
Det er budsjettert med 60 000 kr til vennskapsbybesøk hvert år. Hittil i år er det brukt om lag  
225 000 kr. Av dette beløpet er 200 000 kr brukt på det nordiske vennskapsbybesøket fra 16.-
19.mai.  
 
Det vurderes som fornuftig å budsjettere årlig med 60.000 kr dersom vi skal fortsette med 
vennskapsbybesøk. Erfaring viser imidlertid at det må avsettes et større beløp de årene vi er 
vertskap. 
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Saksdokumenter 
 

• Programmet for det nordiske vennskapsbybesøket 16.-19. mai 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 10.08.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
 
Saksbehandler: Kirsti Retvedt, informasjonsleder tlf: 908 61 291 
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NETTBRETT TIL POLITIKERNE - HELHETLIG PLAN FOR 
INNFØRING  
 
Arkivsaksnr.: 12/2583  Arkiv: 631   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
180/12 Formannskapet 21.08.2012 
103/12 Kommunestyret 30.08.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. For å unngå økte utgifter, endres ikke godtgjøringsreglementets punkt 6.2 ad 
kommunikasjon. Det opprettes ikke kommunale epostkontoer til politikere.  

2. Investeringsbehov på kr 230 000,- for videre utvikling av prosjektet innarbeides i 
budsjettet for 2013.  

3. Rådmannens helhetlige plan tas til etterretning. 
 
Sammendrag 
I kommunestyrets behandling av sak 76/12, «Nettbrett til politikerne» ble Rådmannen bedt 
om å komme med en helhetlig plan for innføring av nettbrett, inkludert opplæring, økonomi 
og eventuell fordelsbeskatning.  
Rådmannen anbefaler at representantene låner iPad fra kommunen for å unngå 
fordelsbeskatning. For at det ikke skal bli behov for økte midler ut over de kr 350 000,- som 
er satt av til dette prosjektet, anbefaler Rådmannen at godtgjøringsreglementets punkt 6.2 ad 
kommunikasjon ikke endres og at det ikke opprettes kommunale epostkontoer til politikere.  

Det bør være et mål at alle folkevalgt i de ulike råd og utvalg får sakspapirer elektronisk i 
løpet av 2013. Det er også ønske om å få på plass et voteringssystem. Rådmannen anbefaler 
at det i budsjettet for 2013 innarbeides et investeringsbehov på kr 230 000,- for å videreføre 
prosjekt «Nettbrett til politikerne». 
 
Bakgrunn 
En arbeidsgruppe har jobbet med valg av løsning og detaljer rundt innføring av nettbrett. 
Gruppen har hatt ett møte. Gruppemedlemmer er: 

• Hans Petter Aasen, politiker (Sp) 
• Ståle Skjønhaug, politiker (Ap) 
• Knut E. Helland, kommunalsjef for tekniske tjenester 
• Vidar Moholdt, IT-konsulent 
• Evi Mathilassi Lien, IT-veileder 

 
Rådmannens innstilling ifbm punkt om godtgjøring er ikke drøftet med arbeidsgruppen. 
 
Valg av løsning 
Det anskaffes nettbrett, iPad 32GB med mulighet for 3G. Nettbrettet leveres med Targus 
omslag og iTunes gavekort som dekker kjøp av PDF Expert i AppStore. 
Vi velger RIKTs løsning «Connect» til fordeling av sakspapirer. Løsningen gir også mulighet 
for et lukket, sosialt forum for politikerne. En helhetlig vurdering av løsningens innhold og 
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muligheter ligger til grunn for valget. Løsningen kan brukes alle typer nettbrett, smarttelefon 
og PC/MAC. 

Politikerne bruker sine private e-postadresser. 

Fra papirbunker til helt papirløst – tidsplan 
• Papirer sendes ut til alle møter i august og september.  
• IPad deles ut i forkant av kommunestyremøtet 30. august.  
• Det er utarbeidet detaljert opplæringsplan, se eget punkt.  
• Kommunestyremøtet i 27. september innledes med en felles kursøkt i Connect. 
• Etter 1. nov skal det ikke kopieres papirer.  

Det legges ikke til rette for utskriftsmulighet fra iPad. 
 
Økonomi 
Beskatning  
Ifølge Skatteetaten utløser iPad fordelsbeskatning dersom representantene får disse til odel og 
eie. Verdien legges på inntekten selv om verdien av nettbrettet teknisk sett er lik 0 ved 
utgangen av kommunestyreperioden.  
Rådmannens innstilling er at iPad lånes ut og at følgende endring gjøres i forhold til 
saksframlegget, avsnitt om «Ansvar», som ble vedtatt 28. juni: 

• Setningen «Nettbrettene er da kostnadsmessig avskrevet, og bruker kan beholde nettbrettet.» 
strykes og erstattes med «Nettbrettene leveres tilbake ved endt kommunestyreperiode eller 
hvis representanten fritas fra verv.» 

• Siste setning i punktet strykes, og følgende setning settes inn: Nettbrettene leveres inn etter 
endt kommunestyre, og det deles ut nye, oppdaterte nettbrett ved starten av ny periode.  

Forslag om endringer gjøres på grunn av: 
o Beskatningsregler 
o Det er enkelt å håndtere evt. fritak/bytte av representant. 
o Alle starter med likt oppsett ved ny kommunestyreperiode. 

Dette medfører at det for budsjettet 2015 legges må inn anskaffelse av nye iPad i 
investeringsbudsjettet.  
 
Godtgjøring 
Gjeldende godtgjøringsreglement tilsier at ordfører, formannskapsmedlemmer og 
hovedkomiteledere tilstås kr 3000,- pr år til dekning av kommunikasjonsutgifter. 
Arbeidsgruppens politiske medlemmer foreslår at alle som låner iPad skal tilstås tilsvarende 
dekning, noe som medfører at godtgjøringsreglementets punkt 6.4 må endres. En slik endring 
av godtgjøringsreglementet utløser en utgift på kr 120 000,- pr år, (kr 40 000,- for perioden 
sept-des 2012). Utgiften er ikke tatt med i de økonomiske beregningene i sak 76/12. 
Kommunene Jevnaker, Lunner og Modum har innført nettbrett til politikerne. Der gis det 
ikke godtgjøring til kommunikasjon. Kommunikasjonsutgifter dekkes gjennom den faste 
møtegodtgjøringen. Buskerud fylkeskommune gir godtgjøring til kommunikasjon med kr. 
350,- pr mnd (kr 4 000,- pr. år).  

Rådmannens innstilling er at godtgjøringsreglementets punkt 6.4 ikke endres.  
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Kommunal epostkonto til politikere 
Opprettelse av kommunal epostkonto til politikere som får låne nettbrett vil utløse en ekstra 
utgift til lisenser på kr. 25 000,-  – 30 000,-  kr år. Dette er det ikke tatt høyde for i 
kostnadsoversikten for innføring av nettbrett.  
Rådmannens innstilling er at det ikke opprettes kommunale epostkontoer til politikere.  

Hvem får låne iPad? 
• Kommunestyre- og hovedkomitemedlemmer  
• Vararepresentanter til kommunestyret - ut fra prinsippet «1 til vara pr 10 faste 

representanter».  
Det opprettes en ordning med låne-PC til vararepresentanter som ikke har fått iPad. PC-ene 
som er til utlån hos formannskapsmedlemmer og ledere av HK i forrige valgperiode vil bli 
benyttet som låne-PC.  
Det må skrives under på utlånskontrakt ved lån av iPad og låne-PC.  
 
Opplæringsplan  
Utdeling av nettbrett til alle foregår i forkant av kommunestyremøtet 30. august. De 
representantene som trenger generell opplæring i bruk av nettbrett inviteres til kurs fra kl. 13. 
De som ikke ønsker grunnopplæring kan kvittere ut nettbrett en time før møtet.  

Opplæringsløp for politikere som låner nettbrett 

 Datoer Ansvarlig 

Generell bruk av nettbrett  
- Bruk av skjerm, navigering, sikkerhet, bytte kode 

- Bruk av mail, inkl.  sende forslag til SEK og 
nedlasting av vedlegg  

- AppleID  og AppStore/iTunes 

30.8. IT-
veileder 

     

Bruk av  PDF Expert, del 1 1)  
 

 4.-.12.9.  IT-veileder  

Connect-løsningen og PDF Expert, del 22)  27.9.  RIKT 

 
1) I forkant av formannskapsmøtet 4.9. og hovedkomitémøtene 10.-12.9.: 30 min innføring i 
PDF Expert, del 1 
2)I forkant av kommunestyremøtet 27.9  fra kl. 1300:  Innføring i Connect-løsningen og PDF 
Expert, del 2  

Opplæringsløp for ordfører, rådmann, kommunalsjefer og sekretariat 

Uke 35 (dato ikke fastsatt) 
• Generell bruk av iPad  
• Filstruktur og overføring til Connect-løsningen 
• Innføring i PDF Expert, del 1  

27.9 kl. 0900-1200  
• Innføring i Connect-løsningen + PDF Expert, del 2  
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Annet 
Support 
I forbindelse med møter høsten 2012 vil IT-veileder tilgjengelig. Etter hvert vil sekretariatet 
overta ansvar for supporten. 
 
Brukerveiledninger 
Det utarbeides brukerveiledninger med følgende tema: 

• E-post: hvordan sette opp privat e-postkonto på iPad 
• Hvordan sende inn forslag til sekretariatet 
• Aktuelle Apper 
• Hvordan lage grupper i Connect  
• PDF Expert - enkel brukerveiledning  

3G 
Nettbrettene leveres med mulighet for 3G. Representantene må selv ordne med 3G-tilgang. 
IT-enheten kan gi råd ad 3G. 
 
Ekstrautstyr 
Det legges opp til utlånsordning av ekstra tastatur og koblinger/overganger. I tillegg lages det 
oversikt over aktuelt tilbehør som tastatur, ulike deksler mm. 
 
Sakspapirer på nettbrett 
Sekretariatet tar en gjennomgang av måten sakspapirene settes opp og publiseres på. 
Elektroniske sakspapirer må være enkle å laste ned, være oversiktlig med god navigasjon og 
lesbarhet.  
 
Opptrapping av prosjektet – innspill til budsjett 2013 
 
Rådmannen har følgende innstilling: 

• I forbindelse med budsjett 2013 bør det ses på en opptrapping av prosjektet ved at alle 
råd og utvalg blir papirløse. Det utløser et investeringsbehov på kr 180 000,-. 
Ungdomsrådet kan ta i bruk Connect-løsningen uten ekstra kostnader siden alle 
ungdomsrepresentantene har PC via skolen og de politisk valgte representantene har 
nettbrett.  

• Connect-løsningen legger til rette for voteringssystem som det det bør vurderes å ta i 
bruk. Prisen på dette er ikke kjent pr. i dag da løsningen lanseres  høsten 2012.  

 
 Ringerike kommune, 10.08.2012 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Saksbehandler: Evi Mathilassi Lien 
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REGISTRERING AV VERV OG INTERESSER I 
STYREVERVREGISTERET  
 
Arkivsaksnr.: 12/3434  Arkiv: 080   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
185/12 Formannskapet 21.08.2012 
104/12 Kommunestyret 30.08.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens oppfordring tas til orientering. 
 
Beskrivelse av saken 
  
Styrevervregisteret er et verktøy som KS tilbyr kommuner, fylkeskommuner og kommunalt 
eide selskaper å ta i bruk. Det er frivillig om den enkelte kommune, fylkeskommune eller 
kommunalt eide selskap vil knytte seg til Styrevervregisteret, og om man vil benytte seg av 
alle mulighetene registeret gir. 
 
I Styrervervregisteret legger folkevalgte og administrative ledere selv inn sine verv og 
interesser. Ikke bare styreverv, men også verv i organisasjoner og ulike eierinteresser er 
relevant å registrere. Målet er å legge til rette for allmennhetens innsyn i hvilke roller og 
interesser beslutningstakerne kan ha. Åpenhet bidrar til å styrke innbyggernes tillit til 
lokalforvaltningen. Tillit er avgjørende for et velfungerende lokaldemokrati 
 
Rådmannens vurdering 
 
Det er frivillig om den enkelte personen i kommunen, fylkeskommunen eller kommunalt eid 
selskap ønsker å la verv og økonomiske interesser om seg selv bli registrert. 
Styrevervregisteret vil derfor ikke gi en fult ut dekkende oversikt over alle verv og 
økonomiske interesser personer i kommunal sektor har.  
 
Pr. d.d. er det kun tre politikere i Ringerike som har registrert seg i registeret. 
Ringerike kommune har vedtatt å knytte seg til registeret, og rådmannen oppfordrer med 
dette representantene til å la seg registrere.  
 
Ta kontakt med kommunens kontaktperson for registeret: Harald Lillo Pedersen, 
harald.lillo.pedersen@ringerike.komune.no, dersom registrering er ønskelig. 
  
 
 
Saksdokumenter 
 

• Ingen 
 
 

mailto:harald.lillo.pedersen@ringerike.komune.no
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 Ringerike kommune, 10.08.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
 
 
Saksbehandler: Sveinung Homme. Spesialrådgiver tlf. 909 99 923 
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VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL INTERKOMMUNALT 
FORLIKSRÅD FOR KOMMUNENE JEVNAKER, HOLE OG 
RINGERIKE 
 
Arkivsaksnr.: 12/3432  Arkiv: 033 X43   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
184/12 Formannskapet 21.08.2012 
105/12 Kommunestyret 30.08.2012 
7/12 Valgnemnda 21.08.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Som medlem til interkommunalt forliksråd for kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike 
velges: 
 
………………………………….. 
 
Som varamedlem til interkommunalt forliksråd for kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike 
velges: 
 
………………………………….. 
 
Rådmannen, i samarbeid med rådmennene i Jevnaker og Hole delegeres myndighet til å 
avklare plassering på lista innenfor de rammene som er beskrevet i saksframlegget. Ved 
fremtidige valg rulleres plasseringen både når det gjelder valg av medlemmer, 
varamedlemmer og formannsvervet. 
 
Ringerike kommunes medlem har ledervervet for resten av valgperioden og for valgperioden 
01.01.2013-31.12.2016. 
 
Under forutsetning av at fylkesmennene stadfester valgene, anbefales det at det nye rådet trer 
i funksjon fra 01.10.2012 -31.12.2012 og for valgperioden 01.01.2013-31.12.2016. 
 
Beskrivelse av saken 
  
På bakgrunn av Politidirektoratets ønske om å redusere antall forliksråd i Norge og initiativet 
fra Politirådet for Hole og Ringerike om å etablere felles forliksråd for kommunene 
Ringerike, Hole og Jevnaker, ble følgende vedtak fattet i alle tre kommuner (saksframlegg 
vedlagt): 
 
”Rådmannen bes å ta initiativ til at det i samarbeid med Nordre Buskerud politidistrikt 
etableres et felles regionalt forliksråd med tre medlemmer/varamedlemmer for kommunene 
Jevnaker, Hole og Ringerike, så snart det er praktisk mulig”. 
 



  Sak 105/12 
 

   
  

Det vises til Fylkesmannen i Opplands brev av 20.02.2012 (vedlagt) som ikke har 
innvendinger til at det etableres felles forliksråd mellom kommunene under forutsetning av at 
Fylkesmannen i Oppland fortsatt skal ha tilsynsansvaret med Jevnaker kommune.  
 
Forliksrådet velges av kommunestyret selv, j.fr. Domstolloven § 57. Forliksrådet består av 3 
medlemmer og 3 varamedlemmer. På møtet mellom kommunene Hole, Ringerike, Jevnaker 
og politiet (Hønefoss politistasjon, møtereferat vedlagt  ) var det enighet om at kommunene 
bør ha en representant og en vararepresentant hver i det nye felles forliksrådet. Ledervervet, 
medlemmenes og varamedlemmenes plassering på valglista bør gå på rundgang mellom 
kommunene slik at det ved hver valgperiode rulleres både på ledervervet, nestledervervet og 
rangeringen på varamannsrekkefølgen.  
 
Det foreslås videre at Ringerike kommunes representant har ledervervet for valgperioden 
frem til 31.12.2016. Det foreslås også at det nye rådet trer i funksjon så snart fylkesmennene 
har stadfestet valgene og at de også velges for funksjonsperioden 01.01.2013-31.12.2016.  
 
Domstolloven § 27 lyder: 
 
«Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene og 
blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene tilkalles i den 
rekkefølgen oppnevnelsen viser. Kommunestyret velger ett av medlemmene til formann. Har 
denne forfall, trer den av de andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre 
tjeneste, i dennes sted. 
 
Kommuner som har samme sekretariat for forliksrådet og dessuten ligger i samme domssogn, 
kan med tilslutning av minst 2/3 av hver av kommunestyrenes medlemmer beslutte å ha felles 
forliksråd dersom kommunene samtidig er enige om hvor mange medlemmer og 
varamedlemmer hver kommune skal velge og om hvordan det skal sikres at det blant 
medlemmene og varamedlemmene er både kvinner og menn. Felles forliksråd kan opprettes 
uavhengig av funksjonsperioden etter § 57». 
 
Om valgbarhetsreglene: 
 
Forliksrådsmedlemmer må: 

• Ha fylt 25 år 
• Norske statsborgere 
• Vederheftige og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender  
• Være under 70 år ved valgperiodens start 
• Bare velges personer som anses særskilt egnet til oppgaven og som behersker norsk 

skriftlig og muntlig godt 
 
Utelukket fra valg er: 

• Stortingets representanter og vararepresentanter. 
• Statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og 

ansatte ved Statsministerens kontor. 
• Fylkesmenn og assisterende fylkesmenn. 
• Utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene. 
• Ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet, kriminalomsorgen og personer som er 

tildelt begrenset politimyndighet. 
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• Ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstolsadministrasjonen og dens 
styre. 

• Ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, praktiserende advokater 
og advokatfullmektiger. 

• Kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et 
parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del 
i forberedelsen eller gjennomføringen av valget 

• Samt utelukkelse på grunn av vandel, jfr. domstolloven § 72. 
 
Rådmannens vurdering 
 
Saken legges fram for politisk behandling med feles sak i alle tre kommuner i august 2012. 
Siden rådet skal bestå av både menn og kvinner, anbefales det at kommunestyrene oppnevner 
2 personer, en mann og en kvinne, men at rådmennene i fellesskap delegeres myndighet til å 
avklare plasseringen på lista. Det forutsettes at Ringerike kommune har ledervervet frem til 
31.12.2016.  
 
Om valg av formann i forliksrådet bestemmer domstolloven § 27 at kommunestyret velger et 
av forliksrådsmedlemmene til formann. Bestemmelsen er slik å forså at kommunestyret først 
velger forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer. Deretter foretas særskilt valg av formann 
blant de tre forliksrådsmedlemmene som er valgt. Siden hver kommune skal velge to 
representanter, hvor den ene skal være medlem og den andre varamedlem, kan dette løses ved 
at kommunestyrene sier noe om hvilken kommune som skal ha ledervervet. 
 
 
Saksdokumenter 
 
Trykte vedlegg: 

• Referat fra møte på Hønefoss politistasjon 14.06.2012.  
• Fylkesmannen i Opplands brev av 20.02.2012. 
• Politidirektoratets brev av 06.05.2010 
• Tidligere saksframlegg til kommunestyret  

 
Ikke trykte vedlegg: 

• Domstolloven § 27. 
 
 
 
 Ringerike kommune, 09.08.2012 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923 
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SAMHANDLINGSREFORMEN -  ERFARINGER FØRSTE HALVÅR 2012  
 
Arkivsaksnr.: 12/3348  Arkiv: G00 &10  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
39/12 Eldrerådet 13.08.2012 
21/12 Råd for funksjonshemmede 16.08.2012 
52/12 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 14.08.2012 
183/12 Formannskapet 21.08.2012 
106/12 Kommunestyret 30.08.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens redegjørelse vedrørende foreløpige erfaringer tas til orientering. 
 
Innledning 
Reformen trådte i kraft 1. januar i år med 2 nye finansieringsordninger; Utskrivningsklare 
pasienter og medfinansiering av somatiske sykehustjenester.  
 
Samhandlingsreformen vil på sikt kreve endringer for å kunne tilfredsstille kravene til 
morgendagens omsorg.  Kommunene skal ta ansvaret for en større del av det samlede 
helsetilbudet. En av hovedutfordringene vil være å sikre nok kompetanse i kommunen. 
Inntaksprosedyrer, tilgjengelighet og fleksibilitet i tjenestetilbudet har hatt fokus så langt for å 
kunne håndtere pasienter som før reformen ville ha vært på sykehuset. Dokumenterte forsøk i 
noen kommuner viser at korttidsenheter med god kompetanse og fleksible løsninger er en 
suksessfaktor. Dette er positivt med tanke på rekruttering, og gir økt tilfredshet i 
befolkningen. Ringerike kommune har et godt korttidstilbud ved Austjord, og det er viktig å 
videreutvikle dette stedet i samarbeid med hjemmetjenesten i forhold til de ulike 
pasientgruppene som har behov for dette tilbudet. 
 
For å kunne lykkes med ønsket endring med denne retningsreformen krever det også at vi går 
inn i langsiktig samarbeid med spesialisthelsetjenesten og utdanningsinstitusjonene. 
 
Beskrivelse av saken 
 
Utskrivningsklare pasienter. 
Samtidig med at Samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar 2012 ble også Lov om 
kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. gjort gjeldende. Med den kom en rekke nye 
sentrale forskrifter, blant annet «Forskrift om kommunal medfinansiering av 
spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter». Denne 
forskriften definerer blant annet hvilke forpliktelser de ulike forvaltningsnivåene har i forhold 
til utskrivningsklare pasienter. Den største endringen består i at kommunene overtar det 
finansielle ansvaret for utskrivningsklare pasienter på sykehus fra første dag etter at pasienten 
er meldt utskrivningsklar.  
 
Ringerike kommune får de aller fleste utskrivningsklare pasientene meldt fra Ringerike 
sykehus. Pasientene reiser enten hjem med hjemmetjenester eller blir overført til korttidsplass 
på kommunal institusjon, og fortrinnsvis skjer dette samme dagen som pasienten meldes 
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utskrivningsklar. Det synes å være en tendens til at pasientene skrives ut tidligere og har mer 
omfattende behov nå enn før 1.1.2012. 
 
Ringerike kommune har fått økte inntekter for å kunne betale for utskrivningsklare pasienter 
som blir liggende i sykehus etter at de er meldt utskrivningsklare. I budsjettet for 2012 er det 
lagt til grunn at det gjennomsnittlig ligger 1,6 utskrivningsklare pasienter i sykehus per døgn. 
Med unntak av en svært krevende mars-måned har dette vært tilstrekkelig, jf tabell 1. Volum 
på hjemmebaserte tjenester bekrefter at mars var en måned med et høyt press på pleie- og 
omsorgstjenesten, jf tabell 2.  
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Tabell 1. 
Liggedøgn i sykehus etter meldt utskrivningsklar 

  
Antall 
døgn Snitt 

Januar 19 0,61 
Februar 53 1,83 
Mars 122 3,94 
April 37 1,23 
Mai 15 0,48 
Juni 34 1,13 
Juli  5* 0,16* 

*) tall pr 30.07, 
 ikke kontrollert mot faktura fra helseforetaket 
 
 
Tabell 2. 
Volum hjemmebaserte tjenester 
  Antall timer* 
Juni  41 250,35 
Mai  41 645,07 
April 41 715,84 
Mars 42 391,96 
Februar  42 037,73 
Januar 40 859,91 
Desember 2011 40 495,49 
November 
2011 41 049,54 

*)korrigert for ulikt antall dager pr måned 
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Austjord behandlingssenter. 
Austjord har 30 senger med tilbud innenfor hospice, rehabilitering og ordinære 
korttidssenger. Et ordinært korttidstilbud er også rehabilitering og etterbehandling.  
Det er størst press på de ordinære korttidssengene og det har vært nødvendig å benytte de 30 
sengene fleksibelt for imøtekomme kravene som er knyttet til samhandlingsreformen. Alle 
som har vært i behov av hospice tjenester og omfattende rehabilitering har fått denne 
tjenesten på Austjord, men presset på disse tjenestene har ikke vært like stort. 
Gjennomsnittlig liggetid på Austjord er Hospice: 26,8, Rehabilitering: 34,4, Korttids: 23,8. 
Ser vi på sammenlignbare tall i andre kommuner bør gjennomsnittlig liggetid ned for både 
korttids- og rehabiliteringstilbud for å ivareta sirkulasjon og flyt i tjenestetilbudet. Som 
eksempel har Sjukestugu i Hallingdal en gjennomsnittlig liggetid på 11 døgn for disse 
tjenestene. Aktuelle tiltak for å oppnå lavere liggetid pr. pasient kan være: 

- I større grad gi rehabilitering i hjemmet 

- Raskere tilrettelegging i hjemmet (hjelpemidler) 

- Tettere samarbeid mellom Austjord behandlingssenter og hjemmetjenestene 
(tjenestene er samorganisert fra april 2012) 

- Opplæring og kompetanseutvikling 

- Fokus på tverrfaglig samarbeid 

Samarbeid med helseforetaket. 
I vestregionen er det opprettet fem lokale samarbeidsutvalg (LSU) mellom kommuner og 
Vestre Viken HF knyttet til lokalsykehusfunksjoner. Lokalt samarbeidsutvalg skal på den ene 
siden operasjonalisere strategier og føringer gitt av overordnet samarbeidsutvalg, og på den 
andre siden ivareta lokal prioritering, utvikling og initiativ. Ringerike kommune er med i 
LSU med Ringerike sykehus, Jevnaker, Hole, Modum, Sigdal og Krødsherad kommune. Det 
er i første halvdel av 2012 avholdt to møter i LSU. 
 
Det er gjennom kommunehelsesamarbeidet i Vestregionen utarbeidet avtale om henvisning, 
behandling og utskrivning for pasienter med behov for somatiske helsetjenester. Dette har 
vært med på å legge et godt grunnlag for oppstarten av samhandlingsreformen. Det har 
imidlertid vært behov for ytterligere oppklaringer lokalt, dette har blitt løst gjennom to 
erfaringskonferanser på Ringerike sykehus med representanter fra sykehuset og kommunene i 
sykehusets nedslagsfelt. Ytterligere ett samarbeidsmøte har vært avholdt med saksbehandlere 
fra Ringerike kommune og avdelingsledere på sykehuset. I tillegg til dette er det et godt 
daglig samarbeid mellom hhv. saksbehandlere og den enkelte sykepleier på sykehuset, og 
leder av bestillerenheten og samhandlingssjef/avdelingsledere.  
 
Medfinansiering. 
Samhandlingsreformen beskriver hvordan Ringerike kommune nå skal være med å finansiere 
tjenester som utføres på sykehuset. Den kommunale medfinansieringen skal dekke 20 % av 
kostnaden ved behandlingen. 
 
Ordningen kommunal medfinansiering er hjemlet i lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester m.v. Ordningen er nærmere regulert i egen forskrift. Detaljene i 
beregningsreglene er knyttet opp mot DRG-systemet og regelverket for Innsatsstyrt 
finansiering (ISF-ordningen). 
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Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. trådte i kraft 1.1.2012. § 11-3 i den 
nye loven lyder:  

«§ 11-3 Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenester  
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om kommuners 
medfinansieringsansvar for pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten, herunder 
fastsette kriterier for hvilke pasientgrupper eller behandlingsformer som skal 
omfattes, og hvilken kommune som skal ha finansieringsansvaret.»  

 
Kommunal medfinansiering vil i 2012 kun være knyttet til pasientbehandling som også er 
omfattet av Innsatsstyrt finansiering (ISF-ordningen). Dette er ikke en endelig avgrensning, 
men sier mye særlig om hva som ikke vil være omfatte. ISF-ordningen gjelder i all hovedsak 
pasientbehandling som finner sted i somatiske sykehusavdelinger og poliklinikker. Det 
innebærer at følgende tjenesteområder og -typer ikke danner grunnlag for kommunal 
medfinansiering i 2012:  

• Psykisk helsevern  
• Tverrfaglig spesialisert rusbehandling  
• Tenester levert av avtalespesialister  
• Polikliniske laboratorie- eller radiologiske tjenester  
• Opphold i private opptreningsinstitusjoner  

 
Modellen for kommunal medfinansiering er forutsatt å være en «medisinsk, ikke-kirurgisk 
modell». I tillegg har Helse- og omsorgsdepartementet presisert disse områdene som ikke 
skal inngå i beregningsgrunnlaget:  

• Sykehusopphold som omfatter kirurgiske inngrep 
• Behandling med biologiske legemidler 

Det siktes i all hovedsak til behandling av pasienter med MS, inflammatorisk 
tarmsykdom, psoriasis eller revmatiske sykdommer med kostbare biologiske 
legemidler.  

• Fødsler 
• Behandling av nyfødte 

I klinisk sammenheng og i DRGsystemet defineres nyfødtperioden som de første fire 
leveukene.  

 
Den endelige avgrensningen av hvilke tjenestetyper som inngår eller ikke inngår i 
beregningsgrunnlaget, gjøres på bakgrunn av DRG-systemet.  
 
DRG står for DiagnoseRelaterte Grupper. Gjennom DRG-systemet kan alle somatiske 
innleggelser, dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner kategoriseres til én av 8-900 
grupper kalt DRGer. Hver DRG representerer en type innleggelse, dagbehandling eller 
poliklinisk konsultasjon.  
 
Intensjonen med finansieringsordningen er å få kommunene til å satse helhetlig på 
helsefremmende og forebyggende tiltak slik at folkehelsen i kommunen blir bedret og 
behovet for sykehustjenester blir mindre. Kommuner med lav folkehelseindex bruker 
erfaringsmessig mer sykehustjenester enn kommuner med høy folkehelseindex. 
Folkehelseindexen for 2011 er lav for Ringerike kommune.  
 
For å dekke utgiftene til medfinansiering har Ringerike kommune fått tildelt ca 34 mill kr 
gjennom økt rammetilskudd i 2012. Det innbetales hver mnd et A-konto beløp fra kommunen 
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til helseforetaket som beløper seg til ca 32 mill kr totalt for året. Det skal hvert kvartal foretas 
en avregning for å se om dette beløpet er tilstrekkelig eller om kommunen må inn med 
ytterligere midler. Foreløpige tall fra Helsedirektoratet gir oss denne oversikten til og med 
mai. 
 

 
 
Tabellen viser at kostnaden så langt i år (til og med mai) ligger noe over det som var 
forventet på forhånd i forhold til A-konto beregningen. Foreløpig kostnad er beregnet til 14,5 
mill kr, mens det er innbetalt 13,4 mill kr A-konto. Fortsetter denne tendensen resten av året 
vil vi mest sannsynlig passere de 34 mill kr som er tilført kommunen i økt rammetilskudd 
med 1- 2 mill kr. Tall for juni og juli vil foreligge i løpet av august og vil gi oss et enda bedre 
bilde på om rammetilskuddet på 34 mill kr vil være tilstrekkelig. 
  
Rådmannens vurdering 
Ringerike kommune har tjenester og kompetanse som gjør at utfordringene rundt 
utskrivningsklare pasienter blir håndtert. Systemer, rutiner og tilgjengelighet er endret. Det er 
et stort press på ordinære korttidsplasser og fleksibiliteten i tjenestene blir utfordret. Vi bør 
tilstrebe en lavere gjennomsnittlig liggetid ved Austjord behandlingssenter enn det vi har i 
dag. Samarbeidet internt i kommunen og mellom kommunen og Vestreviken helseforetak v/ 
Ringerike sykehus er bra. Det er i all hovedsak bestillerenheten, hjemmetjenestene og 
Austjord som har merket økt press knyttet til tidligere utskrivning. 
 
Det er et mer langsiktig arbeid å få ned andelen sykehusinnleggelser. Prognosene så langt 
viser at vi sannsynlig vil bruke noen flere tjenester ved sykehuset i år enn det som er lagt inn i 
rammetilskuddet. Arbeidet med en folkehelsemelding og langsiktige tiltak knyttet til 
forebyggende og helsefremmende tjenester vurderes som den viktigste strategien for på sikt å 
få ned bruken av sykehustjenester. 
 
 Ringerike kommune, 02.08.2012 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Kommunalsjef: Elisabeth Vennevold  
Saksbehandler: Heidi Lafton 
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RV 35 HØNENGATEN JERNBANEUNDERGANG-HOVKRYSSET 
BEHANDLING AV KLAGE 
 
Arkivsaksnr.: 08/1328  Arkiv: REG 335  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
103/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.08.2012 
192/12 Formannskapet 21.08.2012 
107/12 Kommunestyret 30.08.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Klagen fra Svein Erik Venåsen tas delvis til følge at alle svingebevegelser t/r Hønengata 
blir tillatt unntatt venstresving sørover i Hønengata fra avkjørselen. 

2. Reguleringsbestemmelsene §4.4, h) får følgende endring: 
"Området FA6 er felles avkjørsel for eiendommene GNR/BNR 87/113, 87/119, 87/120, 
87/485, 87/539. I denne avkjørselen er det ikke tillatt å svinge ut i Hønengata mot sør. 
(Tilsvarende som i avkjørsel FA2) " 

3. Klagen fra Maleriet Fargehandel tas delvis til følge ved at det må utføres ny 
kapasitetsberegning i krysset Hønengata X Hovsmarkveien før beslutning om 
venstresvingefeltet skal fjernes eller ikke. 

4. Reguleringsbestemmelsene §6.3 (Rekkefølgebestemmelse) får følgende tillegg: 
"Før endring av krysset Hønengata X Hovsmarkveien endres skal det påvises at fjerning 
av venstresvingefelt fra Hønengata er forsvarlig ut fra kapasitetsberegninger basert på full 
utnyttelse av eksisterende tilliggende planer." 

5. Klagene gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak (forvaltningslovens 
§ 42) kun for områdene som berøres av klagen. Bakgrunn for dette er at de påklagede 
forholdene ikke berører øvrige byggeområder på en slik at måte at igangsetting av tiltak 
innenfor øvrig planområde må stanses. Berørte parter informeres om dette. 

 
 
Sammendrag 
Det er innkommet to klager på detaljregulering 0605_335 Rv 35 Hønengaten 
jernbaneundergang - Hovkrysset, vedtatt 26.04.2012. 
 
Klagene omhandler adkomst til privat eiendom og fjerning av venstresvingefelt i krysset 
Hønengata X Hovsmarksveien Rådmannen anbefaler at klagen fra Venåsen tas delvis til følge 
og at klagen fra Maleriet tas til følge. 

 
Innledning / bakgrunn 
Kommunestyret vedtok i møte 26.04.2012, sak 56/12, reguleringsplan 0605_335 Rv 35 
"Hønengaten jernbaneundergang – Hovkrysset". Etter kunngjøring av planvedtaket er det 
kommet inn to klager på vedtaket. 
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• Klage fremsatt av Svein Erik Venåsen angjeldende trafikale begrensninger for 
atkomst til eiendom. 

• Klage fremsatt av Maleriet Fargehandel angjeldende fjerning av venstresvingefelt i 
krysset Hønengata X Hovsmarkveien.  

 
Klagene er mottatt innenfor klagefristen.  
 
Beskrivelse av saken  
 
Svein Erik Venåsen er grunneier og næringsdrivende innenfor planområdet. Han får 
begrenset sin atkomst som følge av planen ved at inn/utkjøring fra Hønengata til eiendommen 
begrenses gjennom venstresvingeforbud. Venåsen ønsker at det ikke legges begrensninger i 
form av svingeforbud til og fra eiendommen da han mener dette medfører stor ulempe for 
hans del. 
 
Maleriet Fargehandel er næringsdrivende utenfor planområdet men frykter de kan få redusert 
tilgjengelighet som følge av vedtatt fjerning av venstresvingefelt i krysset Hønengata X 
Hovsmarksveien. Maleriet mener fjerning av venstresvingefelt kan medføre store trafikale 
problemer grunnet utvikling av området med tilhørende trafikkvekst og ønsker ny 
trafikkmengdeberegning før eventuell gjennomførelse.  
 
De påklagde forholdene er forelagt Statens vegvesen. Uttalelse fra Statens Vegvesen følger 
som vedlegg i saken. 
 
Juridiske forhold  
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf §1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak 
om reguleringsplan påklages. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter denne lov. 
Klage på reguleringsvedtak forelegges det faste utvalg for plansaker (Hovedkomiteen for 
miljø og areal). Hvis utvalget finner grunn til å ta klagen til følge, legges saken frem for 
kommunestyret med forslag til endring av vedtaket. Hvis ikke planutvalget finner grunn til å 
ta klagen til følge, avgir planutvalget uttalelse og sender saken gjennom fylkesmannen til 
departementet. 
 
Økonomiske forhold 
 
Statens vegvesen anfører i sin vurdering av klagen følgende: "Trolig vil det ikke være 
tilstrekkelige bevilgninger i 2012-13 til å kunne gjennomføre tiltak etter reguleringsplanen 
helt opp til Venåsen VVS i 2013." 
 
Rådmannen anser at dette tyder på at dersom klagene kun gis oppsettende virkning for de 
deler av planen klagene omhandler vil ikke dette medføre verken tap av ressurser eller 
redusere fremdriften i prosjektet. 
 
Alternative løsninger 
 
Dersom Hovedkomitéen for miljø – og arealforvaltning går for ikke å ta klagene til følge må 
saken sendes videre til Fylkesmannen og det må samtidig tas stilling til hvorvidt klage skal 
gis oppsettende virkning. 
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Rådmannens vurdering: 
 
Rådmannen anser at Statens Vegvesen har funnet en akseptabel løsning med hensyn til 
klagen fra Venåsen. Løsningen innebærer at trafikkreguleringen i avkjørselen for Venåsen 
VVS endres slik at eiendommen får de samme adkomstforholdene som t/r Hønengata 73 og 
75 (Coop og Shell); dvs at alle svingebevegelser t/r Hønengata blir tillatt unntatt venstresving 
sørover i Hønengata fra avkjørselen. Løsningen gir bedre adkomstforhold og sikrer 
likebehandling. Ved full imøtegåelse av klagen vil dette imidlertid føre til 
forskjellsbehandling ved at klager gis særfordeler ut over det som har blitt tilkjent andre 
berørte som er i samme situasjon. 
 
Rådmannen anser at klagen fra Maleriet bør tas delvis til følge da en kapasitetsberegning for 
krysset Hønengata X Hovsmarkveien er en enkel forsikring mot at gjennomføringen av 
tiltaket kan få uventede negative konsekvenser.  
 
Spørsmålet om kapasitet i krysset er blitt lagt fram muntlig i møter med Statens Vegvesen. 
Det ble da vurdert at videre utredning av dette ikke var hensiktsmessig ut i fra følgende 
grunner. 

• Follum omdirigerte trafikken via Rise-sletta.  

• Ytterligere utviklingspotensialer er begrenset. Det er derfor lite trolig at den store 
nåværende restkapasiteten i en kryssløsning uten venstresvingefelt overstiges. 

• Tiltaket er et strakstiltak og endringer må påregnes i fremtiden. 

• Tiltaket har en stram tidsramme og begrenset budsjett som gjør at utredninger bør 
begrenses. 

 
Rådmannen anser at dersom det er tvil om en utvikling av området kan gi 
kapasitetsproblemer må dette undersøkes før tiltak utføres. Blant annet vil en mulig framtidig 
utvikling av Follum kunne belaste krysset Hønengata X Hovsmarkveien mer enn dagens 
bruk.  
 
Statens Vegvesen anfører at: "trafikktallene er nå blitt «litt gamle»" Det anføres også at 
Vegvesenet mener ikke å ha fått opplysninger om temaet under planprosessen.  
 
Rådmannen anser at det derfor er sannsynlig at det er usikkerhet rundt forventet utvikling og 
mener en ny trafikkmengdeberegning vil være en enkel øvelse som ikke bør forsinke 
prosjektet. 
 
Saksdokumenter: 
Trykte vedlegg: 

1.  Klage, brev fra Svein Erik Venåsen, datert 21.05.2012 

2.  Klage, brev fra Maleriet fargehandel AS, datert 21.05.2012 

3.  Uttalelse fra Statens Vegvesen, ikke datert 

4.  Plankart NR 0605_335 Rv 35 Hønengaten jernbaneundergang - Hovkrysset  

5.  Reguleringsbestemmelser 
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Utrykte vedlegg:  

6.  Saksframlegg til 2.gangs behandling av planforslaget, Kommunestyret 26.04.2012, sak 
56/12. 

7.  Saksprotokoll fra 2.gangs behandling av planforslaget, Kommunestyret 26.04.2012, sak 
56/12. 

 
 
  
 
Saksdokumenter 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 31.07.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Lars Lindstøl 
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DETALJREGULERINGSPLAN "TJYRUHJELLEN" 2.GANGS 
BEHANDLING 
 
Arkivsaksnr.: 09/519  Arkiv: REG 27/3  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
102/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.08.2012 
189/12 Formannskapet 21.08.2012 
108/12 Kommunestyret 30.08.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Detaljreguleringsplan nr. 0605_346 “Tjyruhjellen” med tilhørende bestemmelser vedtas. 
 
Sammendrag 
Reguleringsplanen for Tjyruhjellen omfatter et areal på ca. 6 dekar. Planen legger til rette for 
tre store eneboligtomter. Området har en sentral beliggenhet i Åsa med kort avstand til skole 
og barnehage. 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel der området er avsatt til “fremtidig 
boligområde”. 
I dag nyttes deler av området, om lag 4,5 dekar til jordbruksformål. Omdisponering av dette 
arealet ble gjort i forbindelse med forrige kommuneplanrevisjon. 
 
Hensikt med regulering 
Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for tre tomter med spredt eneboligbebyggelse. 
 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Oppstart ble varslet privat. 
Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedkomitéen for miljø og arealforvaltng og vedtatt 
sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 11.04.2011 sak 54/11 
 
Beskrivelse av saken 
Planforslaget 
Forslag til reguleringsplan for deler av Gnr 27/3 er mottatt fra Cowi på vegne av grunneier 
Jan Fritjof Halvorsen 
Det planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart ”Reguleringsplan for gnr.27/bnr.3 Tjyruhjellen” i målestokk 1:1000, datert 
06.12.2010 

- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 06.12.2010 
- Planbeskrivelse datert 06.12.2010 
- Sjekkliste for risiko og sårbarhetsundersøkelse (ikke datert) 

 

Gjeldende reguleringsplan 
Området er ikke tidligere regulert og tilstøter heller ingen regulerte områder. 
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Endringer etter 1.gangs behandling 
De viktigste endringene etter 1.gangsbehandling er 
Plankartet er endret ved at det er lagt inn 5m byggegrense i tillegg til buffersonen på 20m mot 
bekkedrag i øst. 
Plankartet er endret ved at byggeområdet er delt inn i to områderBBF-1 og BBF-2. 
Reguleringsbestemmelsene for mønehøyde på bygninger nær tilliggende bebyggelse(BBF-1) 
reduseres med en meter, fra 9 til 8, for å imøtekomme merknad ved 1.gangs behandling.  
Det er tatt inn krav i reguleringsbestemmelsenes rekkefølgebestemmelser som sikrer 
vannforsyningen. 
Det er utført grunnundersøkelser for å sikre at bebyggelse er forsvarlig. 
 
I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget, og for å 
imøtekomme høringsuttalelser 
 

Høringsuttalelser 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 16.04.2011-13.06.2011. I samme periode 
ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 
m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger saken som uttrykte vedlegg. 
Hovedtrekkene i uttalelsene er referert i eget vedlegg. 
 

Andre aktuelle saker i området: 
Planen berører ingen andre aktuelle planer i området direkte. 

Innsigelser:  
Det er ikke varslet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta 
reguleringsplanen. 

Forhold til overordnete planer 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel der området er avsatt til fremtidig 
boligområde, og kommuneplanbestemmelsenes krav om reguleringsplan. 
Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på ca. 4,5 dekar.  
Omdisponering ble gjort i forbindelse med forrige kommuneplanrevisjon 

Juridiske forhold 
I henhold til plan- og bygningslovens §12-12 legges saken frem for kommunestyret til 
vedtak. Saken behandles først i Hovedkomitéen for miljø og arealforvaltning og 
Formannskapet. 
 

Økonomiske forhold.  
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Man vil kunne 
anta at utbygginga vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av 
infrastruktur og sosiale tjenester. 
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Vurdering: 
Innkomne merknader 
Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av vedlegg. Merknadene synes godt 
innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. 

Naturmangfoldloven: 
Inngrepene som følge av planforslaget er vurdert ut i fra hensynet til naturmangfold og 
naturinngrep som kan tenkes å ha konsekvenser for opplevelsen av området. Rådmannen har 
forsøkt å tydeliggjøre forholdet bedre gjennom oppstillingen under: 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget: 
Planen berører områder under tregrensa som i dag er dyrket, men omdisponert til 
boligområde i tidligere vedtatt kommuneplan. Området særpreges av spredt bebyggelse. 
Informasjon fra naturbasen, artskart og MIS-registreringer angir ingen treff på sårbare arter 
eller naturtyper. Området ligger inntil et bekkedrag. Bekken munner ut i Steinsfjorden som 
har stor regional verdi. Skadelige utslipp til bekkedraget må derfor unngås. 
 
§ 9 Føre var prinsippet. 
Kunnskapsgrunnlaget og konsekvensene som følge av endringen anses tilstrekkelig og føre 
var prinsippet kommer derfor ikke til anvendelse i saken. 
 
§ 10 Økosystembelastning: 
Endringen vil medføre liten belastning. I planforslaget er det regulert inn en 20 m buffersone 
mot bekkedraget i øst og økning av byggegrense til 5m. Dette anses tilstrekkelig ved at 
eksisterende vegetasjon og høydeforskjell vil gi en god buffereffekt. 
Reguleringsbestemmelsenes § 5 sikrer at naturlig vegetasjon skal beholdes, samt at 
privatisering av buffersonen ikke er tillatt. Reguleringsbestemmelsenes § 9 krever tilkobling 
til kommunalt avløpsnett før det gis brukstillatelse og avløpsvann vil derfor ikke påvirke 
bekken.  Tiltaket anses ikke å forringe verdien av bekkedraget. 
 
§ 11 Skader dekkes av tiltakshaver. 
Anses ikke relevant for saken. 
 
§ 12 Miljøforsvarlig teknikk og arbeidsmetode.  
Naturlig adkomst til området er fra motsatt side av bekken. Det anses videre at plankart med 
buffersone samt reguleringsbestemmelsene med føringer for høyde, plassering og krav til 
sanitære/tekniske installasjoner er tilstrekkelig for å sikre mot ulempe i ferdigtilstand. 
 

Vann 
Det har så langt ikke vært mulig å skaffe vann av tilfredsstillende kvalitet. Problemet her 
ligger i fellesanlegget som forsyner store deler av Åsa, også skolen. Det er igangsatt et arbeid 
for å bedre vannkvaliteten, men dette kan ta noe tid. Det vil ofte ta tid før en vannkilde blir 
godkjent ettersom det kan stilles krav til prøvetaking over en viss tidsperiode for å sikre 
stabilt godt drikkevann. Rådmannen anser at forholdet likevel er ivaretatt ved at det i 
rekkefølgebestemmelsene er lagt føringer om at vannforsyningen skal være godkjent jf. 
Drikkevannsforskriften før igangsettingstillatelse.  
 
 
Grunnforhold. 
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Det har blitt utført geotekniske undersøkelser som viser at området er egnet for bebyggelse. 
Dokumentasjon på dette er sendt kommunen. 

Samlet vurdering: 
Planforslaget som foreligger til 1.gangs behandling er i tråd med føringene i kommuneplanen 
og tilrettelegger for en mindre utvikling av området ved tilrettelegging for bygging av tre nye 
boliger. Tiltaket anses å tilrettelegge for utvikling av boliger som vil være tilpasset 
eksisterende bebyggelse og passe godt inn i området. 
 
Saksdokumenter: 
 
Trykte vedlegg: 
1.  Oversiktskart  
2.  Plankart ”0605-346 Tjyruhjellen”. Merket 2.gangs behandling. 
3.  reguleringsbestemmelser merket 2.gangs behandling 
4.  Planbeskrivelse, datert 24.03.2011. (revidert 08.09.2011) 
5.  Merknader til offentlig ettersyn med kommentar 
6.  Geoteknisk rapport 
7.  Sjekkliste for risiko og sårbarhetsundersøkelse 03.12.10 
 
Utrykte vedlegg: 
8.  Kommuneplanens arealdel 2007-2019, soneplan Åsa, vedtatt 30.08.2007 
9.  Fylkesmannen i Buskerud, brev datert 14.06.11: 
10. Buskerud fylkeskommune - Utviklingsavdelingen, brev datert 08.06.11: 
11. Statens vegvesen, brev datert 10.06.11: 
12. Norges vassdrags- og energidirektorat, brev datert 10.06.11: 
13. Mattilsynet, brev datert 09.06.11: 
14. Miljørettet helsevern, Ringerike kommune, brev datert 16.06.11: 
15. Helge Johnsrud. brev datert 11.06.11: 
 
 
 Ringerike kommune, 31.07.2012 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
 
virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
enhetsleder: Grethe Tollefsen 
saksbehandler (utøvende): Lars Lindstøl 
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