RINGERIKE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
NR 1

Kommunestyret
Møtested: Kommunestyresalen
Møtedato: 31.01.2013
Tid: Kl. 16:00 – 18:50
Temamøte med hovedfokus på pleie- og
omsorgstjenesten og samhandlingsreformen
v/kommunalsjef Elisabeth Vennevold.

Innkalte:
Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Forfall
Møtt for
Kjell Børre Hansen
Arnfinn Baksvær
Liv Isabella Edvartsen Tangen
Alf Henry Meier
Anne Katrine Korneliussen
Iren Rannekleiv
Ståle Skjønhaug
Steinar Larsen
Gry Loe Haugaa
Asbjørn Jarle Holth
FO
Eli Johanne Ruud
Mons-Ivar Mjelde
Anne Marie Brubråten
Morten Ernestus
Tone Bråten-Ellingsen
Erna Skaugrud
FO
Runar Johansen
Elise Loftheim
Dag Erik Henaug
Berit Karen Wathne Andersen
Arne Broberg
Trond Hjerpseth
Elsa Lill Piltingsrud Strande
Dag Haakon Henriksen
Marit Hollerud
Marit Elisabeth Bolstad
Frode Østlund
Helge Stiksrud
Ole-Gunnar Øhren

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Anne-Marit Lillestø
Arnfinn J. Holten
Dag Gunnar Stenersen
Ole Johan Andersen
Christine Kristiansen Hovland
Nena Bjerke
Magnus Herstad
Ulf Magnussen
Hans-Petter Aasen
Lise H Kihle Gravermoen
Kjersti Land Nyhus
Karl-Petter Endrerud
Einar Zwaig
Nanna Kristoffersen
Aase Moløkken
Vigdis Meier
Tore Abelvik

Tilstede fra
administrasjonen:
Merknader:
Behandlede saker:

FO

Asbjørn Jarle Holth
Erna Skaugrud
Kjersti Land Nyhus

Rådmann Wenche Grinderud, økonomisjef Torbørn Hansen,
kommunalsjefene Elisabeth Vennevold, Knut E. Helland, Magnar
Ågotnes og Marianne Mortensen.
Fra og med sak 1/13
til og med sak 12/13

Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet
satt.
Til dagsorden stilte Anne-Marit Lillestø (V) spørsmål vedr. nedleggelse av driften av
”Dronning Tyra”. Rådmannen ser nærmere på saken.
Møteprotokollen godkjennes:

Kjell B. Hansen

Karl-Petter Endrerud

Runar Johansen

Dag G. Stenersen

Møtesekretær:
Kari Skålien
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Følgende saker ble behandlet:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

1/13

13/91
REFERATSAKER

2/13

12/5338
MÅNEDSRAPPORT PER NOVEMBER 2012

3/13

13/23
BUDSJETT 2013 - VERBALE FORSLAG

4/13

12/599
KONTROLLUTVALGET 2012 - PROTOKOLL NR. 7/12

5/13

13/137
DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER TIL
ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER

6/13

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

7/13

12/126
BARNEVERNSMELDING FOR RINGERIKE KOMMUNE

8/13

12/5455
EGENANDEL FOR DAGTILBUD

9/13

12/2720
OPPFØLGING AV "TRIVSEL I RINGERIKSSKOLEN"

10/13

11/2740
KOMMUNEDELPLAN FOR E16 EGGEMOEN-KLEGGERUD 2.GANGSBEHANDLING

11/13

12/5196
BALLBINGE ULLERÅL SKOLE

12/13

13/322
POLITISK KOMITE NEDSATT AV KOMMUNESTYRET 13.12.12 - MANDAT,
PROSESS, ARBEIDSFORM OG OPPFØLGING
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1/13

REFERATSAKER
Vedtak:
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering:
A

TAKK
Brev fra Frelsesarmeen, dat. 15.01.13.

B

KOMMUNEDELPLAN E16 SKARET-HØNEFOSS 1. GANGS BEHANDLING
Øvrige dokumenter deles ut i møtet.

C

GRAD AV UTNYTTING
Notat fra rådmannen, dat. 10.01.13.

2/13

MÅNEDSRAPPORT PER NOVEMBER 2012
Vedtak:
Månedsrapport per november tas til orientering.
Behandling:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
Forslag til vedtak:
Månedsrapport per november tas til orientering.
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3/13

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.
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Behandling:
Alternativ avstemming over følgende avstemmingsgrunnlag, separat avstemming over
forslag 4:
Stemmer avgitt mot formannskapets innstilling er avgitt for opprinnelig forslag.
2/13 BUDSJETT 2013 – VERBALE FORSLAG
PATIENES 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.

FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Sak 3/13 den 15.1.2013
Forslaget har vært utredet
tidligere, og det har ikke
framkommet grunner til å utrede
disse på nytt.
Vedtatt mot 6 stemmer (Sp og
Sol).

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.
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.
Forslag 4 (SOL):
Kommunen må dekke opp de sentrale tjenester med
egne ansatte, og ikke konkurranseutsette nødvendige
funksjoner for kommunal virksomhet.

1. Separat avstemming:
Fikk 3 stemmer (Sol) og falt.

Oversendes hovedkomiteen for
Miljø og Areal for eventuell videre
oppfølging relatert til pågående
planarbeid.
Enstemmig vedtatt.
Forslaget er ivaretatt i eksisterende
planverk eller i pågående
planarbeid/utredninger, og blir ikke
gjenstand for politisk behandling
nå.
Vedtatt mot 6 stemmer (Sol og
Sp).
Oversendes det tverrpolitiske
utvalget som ble nedsatt i KS-sak
140/12 pkt. 14 for
drøfting/avklaring av de prinsipielle
føringer som ligger i disse
forslagene.
2. Separat avstemming:
Enstemmig vedtatt.
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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.).

Oversendes det tverrpolitiske
utvalget som ble nedsatt i KS-sak
140/12 pkt. 14 for
drøfting/avklaring av de prinsipielle
føringer som ligger i disse
forslagene.
Vedtatt mot 8 stemmer (Sp og
Stenersen, Magnussen, Hovland,
Bjerke og Herstad (Frp).

Forslag 6 (FrP):
Samarbeide med private tilbydere skal vurderes opp i
mot ren kommunal drift hvor dette kan muliggjøres
innenfor drift og investeringsprosjekt.

Oversendes det tverrpolitiske
utvalget som ble nedsatt i KS-sak
140/12 pkt. 14 for
drøfting/avklaring av de prinsipielle
føringer som ligger i disse
forslagene.
Vedtatt 6 stemmer (Frp).

Forslag 7 (Sp):
Rådmannen fremmer i løpet av første halvår 2013 sak
om mulige tilknytningsformer til Ringerike
Næringsforum.

Forslaget er ivaretatt i eksisterende
planverk eller i pågående
planarbeid/utredninger, og blir ikke
gjenstand for politisk behandling
nå.
Vedtatt mot 9 stemmer (Sp og
Frp).

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.

Forslag 9 (FrP):
Investeringer på samlet kr. 600 mill kr. i ny skole og
nytt sykehjem tas ut av budsjettet inntil en

Forslaget er ivaretatt i eksisterende
planverk eller i pågående
planarbeid/utredninger, og blir ikke
gjenstand for politisk behandling
nå.
Vedtatt mot 9 stemmer (Frp og
Sol)
Forslaget har vært utredet
tidligere, og det har ikke
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kvalitetssikret kost nytte vurdering som viser virkning
på drift foreligger.

framkommet grunner til å utrede
disse på nytt.
Vedtatt mot 12 stemmer (Frp, Sol
og Sp)

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.

Forslaget behandles ikke på
nåværende tidspunkt sett i relasjon
til de ressurser kommunen i dag
har og de prioriteringer som må
gjøres i dagens situasjon.
Vedtatt mot 12 stemmer (Sp, Sol
og Frp)

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.
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.

Forslaget er ivaretatt i eksisterende
planverk eller i pågående
planarbeid/utredninger, og blir ikke
gjenstand for politisk behandling
nå.
Vedtatt mot 12 stemmer (Sp, Sol
og Frp)

Forslaget er ivaretatt i eksisterende
planverk eller i pågående
planarbeid/utredninger, og blir ikke
gjenstand for politisk behandling
nå.
Vedtatt mot 10 stemmer (Sol, Frp
og Abelvik (Sp)

Forslaget er ivaretatt i eksisterende
planverk eller i pågående
planarbeid/utredninger, og blir ikke
gjenstand for politisk behandling
nå.
Vedtatt mot 10 stemmer (V, Sol,
Side 8 av 25

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.
Forslag 15 (SOL):
I Ringerike kommune er det en målsetting at
deltidsansatte her rett til å øke stillingensbrøken 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.
Forslag 16 (V):
Kildesortering innføres ved alle kommunens
virksomheter i løpet av 2013.

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.
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

Sp og Krf)
Forslaget oppfattes som lite
relevant i forhold til de faktiske
forhold, og realitetsbehandles ikke.
Vedtatt mot 6 stemmer (Sol og Sp)

Forslaget er ivaretatt i eksisterende
planverk eller i pågående
planarbeid/utredninger, og blir ikke
gjenstand for politisk behandling
nå.
Vedtatt mot 6 stemmer (Sol og Sp)
Forslaget er ivaretatt i eksisterende
planverk eller i pågående
planarbeid/utredninger, og blir ikke
gjenstand for politisk behandling
nå.
Vedtatt mot 12 stemmer (V, Krf,
Sol, Sp, Johansen og Broberg (H).
Forslaget er ivaretatt i eksisterende
planverk eller i pågående
planarbeid/utredninger, og blir ikke
gjenstand for politisk behandling
nå.
Vedtatt mot 12 stemmer (Sol, Sp
og Frp)
Forslaget er ivaretatt i eksisterende
planverk eller i pågående
planarbeid/utredninger, og blir ikke
gjenstand for politisk behandling
nå.
Vedtatt mot 12 stemmer (Frp, Sol
og Sp)
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prioritet for investeringer på tvers av sektorgrenser.
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.

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.

Sak 19/12, behandlet 26.1.2012
oppdateres og fremmes på nytt til
politisk behandling
Vedtatt mot 12 stemmer (Frp, Sol
og Sp)

Forslaget oppfattes som lite
relevant i forhold til de faktiske
forhold, og realitetsbehandles ikke.
Vedtatt mot 12 stemmer (Frp, Sol
og Sp)

Forslag 21 (Ap):
Kommunen opprettholder lærlingeplasser

Forslaget oppfattes som lite
relevant i forhold til de faktiske
forhold, og realitetsbehandles ikke.
Enstemmig vedtatt.

Forslag 22 (Ap):
Oppfølging og etterprøving av vedtak skal
gjennomføres, og dette skal gjøres til en kontinuerlig
prosess.

Forslaget er ivaretatt i eksisterende
planverk eller i pågående
planarbeid/utredninger, og blir ikke
gjenstand for politisk behandling
nå.
Enstemmig vedtatt.

Forslag 23 (Sp):
Rådmannen fremmer i løpet av første halvår 2013 sak
om plan for konvertering av ikke-miljøvennlige
fyringssystem i kommunale bygninger, til mer
miljøvennlig oppvarming

Forslaget behandles ikke på
nåværende tidspunkt sett i relasjon
til de ressurser kommunen i dag
har og de prioriteringer som må
gjøres i dagens situasjon.
Vedtatt mot 6 stemmer (Sp og Sol)
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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.

Forslaget behandles ikke på
nåværende tidspunkt sett i relasjon
til de ressurser kommunen i dag
har og de prioriteringer som må
gjøres i dagens situasjon.
Vedtatt mot 6 stemmer (Sp og Sol)

Forslag 25 (SOL):
Administrasjonen bes å utarbeide plan for stimulering
av bygging av passiv-hus, kommunale og private.

Forslaget oppfattes som lite
relevant i forhold til de faktiske
forhold, og realitetsbehandles ikke.
Vedtatt mot 6 stemmer (Sol og Sp)

Forslag 26 (V):
Sykehjemsplass tildeles alle personer som har fylt 100
år dersom de ønsker det.

Forslaget oversendes
hovedkomiteen for helse, omsorg
og velferd. Hovedkomiteen
vurderer om det er behov for
revisjon av dagens kriterier for
innleggelse i kommunale sykehjem.
Vedtatt mot 1 stemme (Stiksrud,
V)

Formannskapets innstilling ble vedtatt som avstemmingsgrunnlaget over viser.
Formannskapets innstilling:
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.
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•

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.
Avstemming:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
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.
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•

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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KONTROLLUTVALGET 2012 - PROTOKOLL NR. 7/12
Vedtak:
Kontrollutvalgets protokoll ble enstemmig tatt til orientering.
Behandling:
Kontrollutvalgets protokoll ble enstemmig tatt til orientering.
Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.
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DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP SØKNAD OM MIDLER
TIL ØYEBLIKKELIG-HJELP PLASSER
Vedtak:
Kommunene Jevnaker, Hole, Ringerike, Sigdal, Modum, Krødsherad sender en samlet
søknad om tilskudd til døgnopphold for pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig
helse- og omsorgshjelp innen 1. mars 2013.
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Kommunene Jevnaker, Hole, Ringerike, Sigdal, Modum, Krødsherad sender en samlet
søknad om tilskudd til døgnopphold for pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig
helse- og omsorgshjelp innen 1. mars 2013.
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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:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
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Forslag til 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:
4. Bedre kvalitet på tjenester til innbyggerne.
5. Bredere og mer attraktive fagmiljøer eller bedre utnyttelse av
kommunenes fagkompetanse.
6. Bedre ressursbruk i kommunene inkl. utnyttelse av økonomiske
stordriftsfordeler.
7. Styrke den eksterne påvirkningskraften.
8. 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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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:
Formannskapets innstilling:
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:
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•
•
•
•

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).
Avstemming:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
”BARNEVERNSMELDING FOR RINGERIKE KOMMUNE” tas til orientering.
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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:
Avstemming:
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt.
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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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» godkjennes.
Behandling:
Formannskapets innstilling:
1. Oppfølgingen av planen «Trivsel i Ringeriksskolen» tas til orientering.
2. De justerte utgaven av planen «Trivsel i Ringerikskolen» anbefales godkjennes.
Etter forslag fra ordfører ble anbefales i formannskapets innstilling punkt 2 strøket.
Avstemming:
Formannskapets innstilling med endring i punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
1. Oppfølgingen av planen «Trivsel i Ringeriksskolen» tas til orientering.
2. De justerte utgaven av planen «Trivsel i Ringerikskolen» godkjennes.

Side 21 av 25

10/13

KOMMUNEDELPLAN FOR E16 EGGEMOEN-KLEGGERUD 2.GANGSBEHANDLING
Vedtak:
Kommunedelplan for E16 Eggemoen-Kleggerud alternativ 2, med tilhørende bestemmelser
vedtas.
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Kommunedelplan for E16 Eggemoen-Kleggerud alternativ 2, med tilhørende bestemmelser
vedtas.
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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:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Bygging og finansieringsplan for ballbinge på Ullerål skole godkjennes. Investeringen
forutsettes samlet sett å bli kostnadsfri for kommunen.

Side 23 av 25

12/13

POLITISK KOMITE NEDSATT AV KOMMUNESTYRET 13.12.12 MANDAT, PROSESS, ARBEIDSFORM OG OPPFØLGING
Vedtak:
1. Kommunestyret gir sin tilslutning til prosjektbeskrivelse for tverrpolitisk komite
vedtatt opprettet i kommunestyret 13.desember 2012.
2. Møtene skal være åpne.
Protokolltilførsel fra Hans-Petter Aasen (Sp):
Som stemmeforklaring gjøres det oppmerksom på at Frp, Sol og Sp stemte imot
opprettelsen av det tverrpolitiske utvalget ved budsjettmøte i desember 2012. De tre
partiene er av den oppfatning at også i den kommende tiden vil være behov for særlig
oppfølging av den økonomiske situasjonen, men mener at dette kan gjøres ved politisk
arbeid i ordinære politiske fora.
Behandling:
Forslag fra Alf Meier (Ap) p.v.a. Ap, H, V og Krf.:
Pkt. 1. Ok
Pkt. 2. Møtene skal være åpne.
Protokolltilførsel fra Hans-Petter Aasen (Sp):
Som stemmeforklaring gjøres det oppmerksom på at Frp, Sol og Sp stemte imot
opprettelsen av det tverrpolitiske utvalget ved budsjettmøte i desember 2012. De tre
partiene er av den oppfatning at også i den kommende tiden vil være behov for særlig
oppfølging av den økonomiske situasjonen, men mener at dette kan gjøres ved politisk
arbeid i ordinære politiske fora.
Punktvis avstemming:
1. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
2. Meiers forslag ble enstemmig vedtatt.
Aasens protokolltilførsel følger saken.
Forslag til vedtak:
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1. Kommunestyret gir sin tilslutning til prosjektbeskrivelse for tverrpolitisk komite
vedtatt opprettet i kommunestyret 13.desember 2012
2. Kommunestyret tar stilling til om møtene i komiteen skal være åpne eller helt eller
delvis lukket
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