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Utvalg
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Forslag til vedtak:

Saksdokumenter

Interpellasjon fra Hans-Petter Aasen, datert 12.02.13.
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REFERATSAKER
Arkivsaksnr.: 13/91

Saksnr.:
14/13

Arkiv: 033 &17

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
21.02.2013

Forslag til vedtak:
Følgende saker til tir orientering:
A

RINGERIKE KOMMUNE – BUDSJETT 2013 – ØKONOMIPLAN 2013-2016
Brev fra fylkesmannen, datert 17.01.13.

B

BRUK AV HELTRE I KOMMUNALE BYGG
Notat fra rådmannen, datert 11.02.13.

C

ARBEIDET MED VANNFORSKRIFTEN I VANNOMRÅDENE I RINGERIKE KOMMUNE.
Notat fra rådmannen, datert 21.01.13.
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Postboks 123 - Sentnnn
3502 Hmtefoss
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2013/465

Saksbehandler:

Llsbet Karl W0lner

lnnvalgstelefon:

32266603

Ringel'ike lc.ommune - budsjett 2013 - elc.onomiplan 2013 - 2016

Vi viser til innsendte budsjettdokumenter.

VEDTAK
Kommunen er un<lerlngt stntlig Icon troll og godl<jennlug ettet·Iwmmunelovcu § 60.
Fyllcesmnnncn hna· ildcc funnct forhol<l som tilslcr nt bu<lsjettvedtalcet mA oppheves, men
ber lwmmunen vrere oppmcrJcsom pi\ Fylkesnumnens mcrlma<ler.
Etter § 15 i forskrifter om ltrsbudsjett skat i\rsbudsjettet, slik det er vedtatt av kommunestyret,
foreligge som eget dokmnent hmen 15. januar. 0konomiske oversikter mlt vrere utarbeidet
innen 1. mars i budsjeW\ret.
Etter kommunelovens § 45, 3. punkt skal innstillingen til Arsbudsjettet ha vrert lagt ut til
offentlig gjennomsyn i minst 14 dager far behandlingen i kommunestyret.
Fl'ic innte1der
Konummen har budsjettert med 646,014 mill. kr i skatt pft inntekt og formue.
I 2012 var det en samlet skattevekst for kommunene i landet pft 6,8 %. Konummens
skattenivlt i 2012 var 85,2% av landsgjennomsnittet.
I nunmeoverfering til kommunene er det symmetdsk ilmtektsutievning. Konummer med
skatteniva over landsgjennomsnittet far et trekk i 2013 tilsvarende 60% av differansen
mellom eget skatteniva og landsgjetmomsnittet.
Kommuner med skattenivlt under landsgjennomsnittet far kompensasjon i 2013 tilsvarende 60
% av differansen mellom landsgjennomsnittet og eget skatteniva. Konummer med skattenivA
under 90 % av Jandsgjetmomsnittet fat· ogslt tilleggskompensasjon tilsvarende 35 % av
differansen mellom 90 % av landsgjennomsnittet og eget skattenivft.

Telefon senlralbord: 32 26 66 00

Fax: 32 89 32 36
E-post: Postmottak@fmbu.no

Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drarnrnen
Bes0ksadresse: Statens Hus, Gr0nland 32, Drarnmen
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lnternett: www.fmbu.no
Organlsas)onsnr.: 946 473 111
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Komnmnens fi'ie illlltekter bestar av ordinrer skatt og statlig ranuneoverf01'ing, fratrukket
hmtektsutievning. Sum frie inntekter er budsjettert til1,333 mrd. kr. Dette Jigger ca. 33 mill.
kr over forelepig ilmtektsprognose for 2013 som er beregnet til1,3 mrd. h. Denne
itmtektsprognosen bygger pa innkonunet skatt i 2012 og innbyggertall pr 01.01.2013.
Eiendomsskatf

Deter budsjettelt med 54,485 mill.kr i eiendomsskatt for 2013, som er pft samme niv{t som
for2012.
Lunns- og pl'isstigning

Prisindikatoren for konummesektoren for 2013 er i statsbudsjettet 3,3 %. Paregnet l01msvekst
inngar i dem1e med 4 %.
Avdrag
I 0konomireglene er det gitt minimumskrav for stenelsen pa ftrlige avdrag. Etter
kommuneloven §50, 7. ledd kan gjenstaende l0petid for kommunens samlede gjeldsbyrde
ikke overstige den veide levetiden for konununens anleggsmidler ved det siste arsskiftet.
Kommuneloven setter et minstekrav til totale laneavdrag for kommunen. En hovedregel vH
vrere at arlige Mneavdrag som et minimum b0r utgj0re ca. 4% av lanegjelden (nar
formidlingsh1n og avdrag pa slike Um ikke er medregnet).
Deter budsjettert med 42 mill. kl· i ordinrere avdrag (utenom avdrag pa formidlingsUm).
Dette avdragsnivaet oppfYller minimumsniviiet .
Driftsresultat

Kommuneloven § 46, pkt. 6 legger til grunn at det blir budsjettert med et driftsresultat som
minst cr tilstrekkelig til adekke renter, ordinrere avdrag og oodvendige avsetninger (inkl.
itmdekning av \mderskudd).
§ 3 i forskriftene om arsregnskapet presiserer nrermere det driftsregnskapet og
investeringsregnskapet skat omfatte. Som hovedregel ma for eksempel en inntekt og
innbetaling som jkke er lepende bli fmt i investeringsregnskapet.

Netto driftsresultat i budsjettet til 44,455 mill. kr. Deter budsjettert med en itmdekning pa
30,484 mill. kr av akkumulert underskudd.
Det er anbefalt generelt at kommunene her ha et netto driftsresultat i regnskapet pa minimum
3 % av driftshmtektene. Dette er viktig for a kunne sette av midler til a mete en midlertidig
ubalanse pa driften og til finansiering av investeringer na eller senere.
Fra 2010 er det endring i hvordan kommunene kan disponere momsrefusjon fra investeringer.
Det vil vrere en overgangsperiode fra 2010 og frem til2014. For budsjettaret 2013 skal
minim\111l 80 % av merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer bli overfmt til
investeringsregnskapet. Budsjettforskriften § 5 og regnskapsforskriften § 3 er endret i
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samsvar med dette. Denne overf0ringen til investeringsregnskapet mft bli gjem1omf01i selv
om en kommune eventuelt har merforbruk i arsregnskapet for det samme aret eller fra
tidligere Ar.
Kommunen hadde ved utgangen av 2011 et akkumulert underskudd pa 94,9 mill. kt·.
Kommunen har budsjettert med ilmdekning av 28,15 mill.kr. i 2012. I kommunestyremme 13.
desember 2012 ble det vedtatt adekke inn gjenstftende akkumulert underskudd pa f01gende
mate:
30,484 mill.kr i 2013
23,700 mill.kr i 2014
11,700 mill.kr i 2015

•
•
•

Jnvestering, lnnegjeld og l<apitnlutgifter

I 2013 er det planlagt brutto investeringer for til sammen 109,245 mill. kr, fordelt med 56,345
mill. kr pa ikke-rentable investeringer og 52,9 mill. kr pa rentable investeringer.
Jnvesteringene er planlagt finansiert mcd bruk avIan pa 98,853 mill. kr.
Etter fylkesmmmens syn ma vmderingen av investerings- og gjeldsnivaet i stor grad vrere
knyttet til selve driftsbalansen. Driftsbalansen viser om kommunen har 0konomisk evne til a
betiene nye Janeopptak og dl'ive investeringene. Sa lenge kommunen har et oppsamlet
regnskapsmessig merforbruk, vil det vrere n0dvendig aholdc investeringene pa et lavt niva.

I handlingsprogramperioden ncdbetales 46,9 millioner kroner mindre enn det som Jigger i
opprinnelig plan for nedbetaling av lanegjeld. Sa lenge kommunen prioriterer nedbctaling av
akkumulert 1mderskudd, er dette en mate a komme i balanse pa, under fomtsetning av at
kommunen holder seg innenfor krav om minimumsavdrag jfr. kl. §50, 7. ledd.
Konummens egenfinansieringsgrad Jigger svrert lavt og kommunens lanegjeld mMt i prosent
av brutto driftsinntekter ligger lwyt. Dette betyr at konununens evne til apadra seg mer gjeld
er svrert begrenset
Godkjenning RY lfincopptnlc

Fylkesmannen godkjenner H'meopptak pa 98,853 mill. kr til investeringer i 2013.
FyJkesmannen godkjmmer opptak nv stat1lan i Husbanken pa 35 mill.kr,
Oppsummering

Etter fylkesmannens vurdering har kommunen flere utfordringer, bl.a.:
•

Konummens anslag pft skatt og mmmetilskudd ligger ca. 33 mill. kr over forel0pig
inntektsprognose.

•

Konununens egenfinansieringsgrad er svreti lav og ma .0kes.

•

Kommunens investeringer b0r ligge pfl et mininmmsniva sa lenge kommunen mi\
priodtere nedbetaling av akkumulert underskudd.
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•

Kommunen ma ta h0yde for at rentenivaet kan stige.

o

Eventuelle inntekts0kninger ma ga til styrking av driftsresultatet og ikke ekning av
utgiftssiden.

•

Kommunen ma pa sikt opparbeide seg buffere til a takle svingninger og uforutsette
hendelser.

Med hilsen

Kirsti Kolle Gn1mclahl
Fylkesmann
Bente Nyegaard Fjell
Avdelingsdirekt0r

Dette dokumentet er e/ektronisk godlfient og sendes uten underskrlfl
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ØKONOMIRAPPORTER 2013

Saksprotokoll FS

Arkivsaksnr.: 13/429-5

Arkiv: 151 &14

Sak: 13/13
ØKONOMIRAPPORTER 2013
Vedtak i Formannskapet:
Formannskapet vedtar rådmannens fremlagte plan for økonomirapportering 2013.
Behandling i Formannskapet 12.02.2013:
Anne Katrine Korneliussen (Ap) erklærte seg inhabil og forlot møtet.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.

Saksframlegg - Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 13/429
Saksnr.:
13/13
15/13

Arkiv: 151 &14

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
12.02.2013
21.02.2013

Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar rådmannens fremlagte plan for økonomirapportering 2013

Sammendrag
Rådmannen ønsker å videreføre praksis for økonomirapportering fra 2012 inn i 2013.
Forslaget som vedlegges denne saken viser at det planlegges rapportering hver måned fra
og med mars, med unntak av juli. I mai og september legges det frem tertialrapporter.
Månedsrapportene vil gi en overordnet styringsinformasjon den enkelte måned, mens
tertialrapportene innrettes på en mer detaljert form.
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Rådmannen ønsker å presentere «ferske» styringstall som raskt som mulig og foreslår en
muntlig presentasjon i første formannskapsmøte etter at rapporten er klar. Skriftlig sak
fremmes for formannskap og kommunestyre i hht. vedtatte møteplan og plan for
utsendelse av politiske saker.

Beskrivelse av saken
Målsetting med rapporteringen
•

I fremstillingen av tallene vil driftsutgifter og – inntekter presenteres adskilt for å få
frem bruttotall. Målet er å fremstille den samlede ressurssituasjonen, for der
igjennom få frem betydningen av aktivitets- eller volumendringene som blir
rapportert.

•

Rapporteringen skal være av en slik kvalitet at den danner et godt grunnlag for å sikre styring
og kontroll med utviklingen

•

Rapporteringen skal fremstilles slik at den tilfredsstiller politiske og administrative behov for
informasjon

•

Rapporteringen skal være av en slik karakter at den er egnet til videre oppfølging i
organisasjonen

•

Arbeidet med rapporteringen skal legges opp rasjonelt og med bruk av et minimum av
ressurser

For å sikre god intern og ekstern kommunikasjon er det viktig med felles begreper og
definisjoner. Den månedlige rapporten som legges frem for politisk behandling får
benevnelsen ”Månedsrapport”. Ettersom rapporten, ut over økonomiske sammenhenger,
også omfatter rapportering på tiltak, fremdrift i prosjekter, utvikling i nærvær, utvikling i
bemanning osv, er det naturlig at begrepet favner alle elementer i det som rapporteres.
Innhold i rapportene
Elementer i månedsrapporten vil bli følgende:
•

En oppsummering av hovedtrekk i utviklingen siden forrige rapport hvor det også
rapporteres om større endrede forutsetninger for driften

•

En samlet økonomisk oversikt for kommunen sammenholdt mot periodisert budsjett og
forventet årsprognose

•

En økonomisk oversikt for den enkelte sektor mot periodisert budsjett, forventet
årsprognose, brutto inntekter/ utgifter og netto resultat

•

Beskrivelse av korrigerende tiltak for å kunne nå budsjettet

•

Utvikling i bemanningsoversikter
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•

Utvikling i nærværsprosenter

•

Oversikt over status i de ulike prosjekt som er iverksatt og iverksettes med tanke på å
bedre kommunens økonomiske situasjon.

Tertialrapportene tar hensyn til detaljer og innhold ned på den enkelte virksomhet, med
tilhørende utfyllende kommentarer.
Elementer i tertialrapporten vil bli følgende:
•

Innledning som oppsummerer og konkluderer i forhold til driften i første tertial, med
vurderinger av sentrale inntekter og utgifter, samt forventet årsprognose for kommunen
som helhet

•

En mer detaljert analyse av rammeområdene med tilhørende virksomheter. Utviklingen i
tjenesteproduksjonen

•

Beskrivelse av korrigerende tiltak for å kunne nå budsjettet

•

Utvikling i bemanningsoversikter

•

Utvikling i nærværsprosenter

•

Oversikt over status i de ulike prosjekt som er iverksatt og iverksettes med tanke på å
bedre kommunens økonomiske situasjon.

•

Status investeringsprosjekter

Den politiske saken som følger tertialrapportene vil inneholde forslag om justeringer av
budsjett.
Organisering av rapporteringsarbeidet
Organisasjonen bruker mye tid på rapportering månedlig, med involvering av ledere i alle
ledd. Imidlertid er det rådmannens oppfatning at det er viktig å ha høy fokus på dette,
inntil vi har en større opplevelse av kostnadskontroll enn det vi har i dag. Det er viktig å
finne en god balanse mellom rapportering og andre arbeidsoppgaver. Det arbeides løpende
med å øke/sikre kvaliteten av de data som rapporteres.
Økonomireglementets punkt 5.2.4 beskriver virksomhetsledernes ansvar. Hvor det står at;
”virksomhetsledere har det daglige budsjettoppfølgingsansvar og skal hver
periodeavslutning gjennomgå regnskaps- og budsjettoppfølgingsrapporter for å kunne
forutse avvik mellom prognostisert årsregnskap og budsjett. Virksomhetsleder har ansvar
for å iverksette de justeringer i driften eller prosjekter som er nødvendig for å redusere
avvikene”.
Rådmannen er opptatt av å sikre en formell og god tilbakemeldingsprosess fra
virksomhetslederne til enhetslederne for å sikre økt forståelse, involvering og forankring i
hele organisasjonen. Spesielt vil dette ha betydning i forhold til forankring av tiltak som
iverksettes for å sikre oppnåelse av budsjett.
For å redusere ressursbruk rundt månedsrapporteringene er ikke alle enhetsledere
involvert, og hovedansvaret er plassert hos virksomhetslederne. Unntaket er helse- og
omsorg. Der involveres enhetslederne i stor grad i den månedlige rapporteringen.
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Bistand blir gitt av økonomi-rådgiverne for den enkelte sektor. Enhetsledere har et utvidet
ansvar ved tertialrapporteringen for en mer detaljert analyse av økonomisk status i forhold
til budsjettet, samt å beskrive effekten av etablerte tiltak.

Rådmannens vurdering

Rådmannen er opptatt av at rapporteringen til politisk nivå skal dekke behovet for
informasjon, og være av tilstrekkelig høy kvalitet til å sikre et godt grunnlag for politisk
styring og kontroll. Samtidig skal den være av utformet slik at den er egnet til videre
oppfølging ned i organisasjonen.
Rådmannen mener at foreslått plan for 2013 ivaretar dette behovet, og er av den
oppfatning at månedlig rapportering inntil videre er nødvendig. På sikt kan en sjeldnere
rapportering vurderes.

Saksdokumenter

«Økonomirapportering – kjøreplan 2013» - eget vedlegg ;ϭϱͲϭϯͲϬϭͿ

Ringerike kommune, 31.01.2013
Wenche Grinderud
Rådmann
Saksbehandler: Anne Katrine Korneliussen
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KONTROLLUTVALGET - PROTOKOLL NR. 1/13
Arkivsaksnr.: 13/579

Saksnr.:
16/13

Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 216 &17

Møtedato
21.02.2013

Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Saksdokumenter

Protokoll nr. 1/13 fra kontrollutvalgets møte 08.02.13.
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FORVALTNINGSREVISJON - RAPPORT FRA BUSKERUD
KOMMUNEREVISJON IKS OM INVESTERINGSPROSJEKTER
Arkivsaksnr.: 13/482

Saksnr.:
17/13

Arkiv: 217

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
21.02.2013

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:
Kommunestyret slutter seg til konklusjonene og anbefalingene i rapport fra Buskerud
Kommunerevisjon IKS, datert 31.01.13, og ber rådmannen innrette seg i samsvar med
anbefalingene i rapporten.

Saksdokumenter

Saksfremstilling til kontrollutvalgets møte 08.02.13, sak 8/13.
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FORVALTNINGSREVISJON - RAPPORT FRA BUSKERUD
KOMMUNEREVISJON IKS OM HENVENDELSER FRA PUBLIKUM
Arkivsaksnr.: 12/4735

Saksnr.:
18/13

Arkiv: 217

Utvalg
Kommunestyret

Møtedato
21.02.2013

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:
Kommunestyret slutter seg til konklusjonene i rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS,
datert 31.01.13, og ber rådmannen innrette seg i samsvar med anbefalingene i rapporten.

Saksdokumenter

Saksfremstilling til kontrollutvalgets møte 08.02.13, sak 7/13.
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EVALUERING NETTBRETT TIL POLITIKERNE
Arkivsaksnr.: 12/2583

Saksnr.:
19/13

Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 631

Møtedato
21.02.2013

Forslag til vedtak:
1. Møtepapirer til kommunestyre, formannskap og hovedkomiteer skal etter 1.mars
2013 som hovedregel distribueres elektronisk.
2. Folkevalgte som ønsker papirutgave av sakspapirer, leverer nettbrettet og får
papirutgaver ved å henvende seg i sekretariatet.
3. Sakspapirer i papirform skal være tilgjengelig for møte/komitélederne.
4. Sakspapirer i papirform skal være tilgjengelig for publikum på Ringerike bibliotek
og/eller Servicetorget.

Sammendrag

Siden september 2012 er sakspapirer sendt ut i papirform og elektronisk via Connectløsningen. Målet er å ha kun elektroniske papirer, men pr. i dag er det ikke realistisk da en
del folkevalgte ønsker papirutgave i stedet for elektroniske utgave.

Innledning / bakgrunn

Etter kommunestyrets vedtak i sak 76/2012 skal kommunestyret være fullelektroniske fra
august 2012. Ikke alle folkevalgte har vært komfortable med bruk av nettbrett i stedet for
papirbunkene.
Ordfører har bedt om en evaluering av ordningen med elektroniske papirer før man går
bort fra papirutgave av sakspapirer.

Beskrivelse av saken

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant de folkevalgte med tema «evaluering av
sakspapirer på nettbrett».
40 % av de som fikk spørreundersøkelsen tilsendt avga svar. 89 % av de spurte foretrekker
sakspapirer på nettbrett. 96 % av respondentene svarer at de føler seg komfortable med å
lese sakspapirer på nettbrett.
Ved produksjon av elektroniske dokumenter har det vært forskjell mellom papirutgaven og
den elektroniske utgaven. For å unngå mulige feilkilder vil de elektroniske dokumentene
foreligge før papirutgaven sendes ut.
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Elektroniske sakspapirer i samme oppsett som til iPad kan sendes ut på mail ved
forespørsel. Alle sakspapirer publiseres også på nettsiden
www.ringerike.kommune.no/moteplan/ seinest 8 dager før møtet.
I følge kommuneloven har folkevalgte krav på å få saksdokumenter i papirform.
I undersøkelsen var det 3 respondenter som ønsket papirutgave.
I tillegg har noen av møtelederne/komitélederne bedt om å få papirutgave, dette for å lede
møtet bedre.

Økonomiske forhold

Pr i dag har kommunen ingen økonomisk gevinst ved å ta i bruk nettbrett. Utgifter til
produksjon og distribusjon av sakspapirer er ikke redusert fordi det fortsatt lages
papirutgave av alle papirer til alle møtende representanter.
Investeringen i nettbrett er gjort, i tillegg løper abonnementsavgift til Connect. For å oppnå
økonomisk gevinst ved overgang til elektroniske sakspapirer må utgiftene til kopiering og
distribusjon av papirer reduseres kraftig.

Rådmannens vurdering

Det er pr i dag ikke realistisk med kun elektroniske papirer. Det er viktig at de folkevalgte
opplever at forholdene legges til rette for at de kan utøve sitt arbeid på en best mulig måte,
og da må det gis mulighet for to likeverdige måter å utøve dette på.
Folkevalgte som ønsker papirutgave av sakspapirer, leverer nettbrettet og får papirutgaven
ved å henvende seg i sekretariatet.
Innleverte nettbrett kan brukes av møtende vararepresentanter.
Papirutgave av sakspapirer skal være tilgjengelig for publikum på Ringerike bibliotek,
Servicetorget og i rådhusresepsjonen. Det vil også være et begrenset antall sakspapirer
tilgjengelig i møtelokalene.

Saksdokumenter

Sammendrag av spørreundersøkelse –«Evaluering av sakspapirer på nettbrett».

Ringerike kommune, 12.02.2013
Wenche Grinderud
Rådmann
Saksbehandler: Evi Mathilassi Lien
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Sammendrag - evaluering av sakspapirer på nettbrett.
Bakgrunn
Ordfører ba om en evaluering av opplegget rundt sakspapirer på nettbrett. Resultatet av
evalueringen vil gi en indikasjon på om det er mulig å gå over fra papirbunker til sakspapirer
elektronisk via nettbrett.
Evalueringen ble gjennomført i perioden 21.-31.01.2013 ved hjelp av tilbakemeldingssystemet
Questback.
Deltakerne ble invitert med i undersøkelsen via e-post. De kunne velge om de ville svare anonymt
eller ikke. Noen av spørsmålene var obligatoriske, andre valgfrie.

23 ev de 58 aktuelle respondentene har svart via Questback, noe som tilsvarer 40 % av de
som fikk undersøkelsen tilsendt. 3 av de spurte har kun svart på mailen med lenke til
Questback. I mailen gir de tilbakemelding om at de foretrekker papirer på nettbrett.

Oppsummering av resultatene
• Hele 96 % av de som har svart oppgir at de er komfortabel med å lese sakspapirer på
nettbrett, og 87 % er tilfreds eller meget tilfreds med hvordan nedlasting av papirer
fungerer.
• 74 % svarer at de er tilfreds eller meget tilfreds når de skal finne fram i sakspapirer
og like stor andel bruker notatmulighetene i PDFexpert.
• Opplæring og hjelp ved problemer har vært et sentralt element. 78 % har deltatt i
opplæringen i forkant av kommunestyremøtene, og av de 21 som har svart er 62 %
fornøyd eller meget fornøyd med opplæringen.
• Om lag halvparten ønsker mer opplæring. Når det gjelder hjelp oppgir 83% at de er
tilfreds eller meget tilfreds.
• Flertallet (89 %) foretrekker opplæring i forkant av kommunestyremøte, og 67 %
ønsker fast tema for opplæringen.
• 20 av respondentene, 87 %, foretrekker sakspapirer på nettbrett. Hvis man teller
med de som kun har besvart dette spørsmålet, foretrekker 89 % sakspapirer på
nettbrett.
I spørreskjemaet var det også mulighet for kommentarer og flere har kommet med forslag
til hvordan sakspapirene kan organiseres for å gjøre det enklere å finne fram på nettbrett.

Detaljerte resultater
Undersøkelsen ble publisert fra 21.01.2013 til 31.01.2013
23 respondenter (23 unike)
Antall
svar
Er du komfortabel med å lese sakspapirer på nettbrett?
Ja
Nei
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I
prosent
23
22
1

96 %
4%

Nedlasting av sakspapirer til nettbrettet - hvordan synes du det fungerer?
Svært lite tilfreds
Lite tilfreds
Nøytral
Tilfreds
Svært tilfreds

23
0
0
3
14
6

0%
0%
13 %
61 %
26 %

Hvordans synes du det er å finne fram i sakspapirene på nettbrettet?
Svært lite tilfreds
Lite tilfreds
Nøytral
Tilfreds
Svært tilfreds

23
1
2
3
12
5

4%
9%
13 %
52 %
22 %

Bruker du notatverktøyene i PDFexpert
Ja
Nei

23
17
6

74 %
26 %

Har du deltatt på opplæringen i forkant av kommunestyremøtene?
Ja
Nei

23
18
5

78 %
22 %

Hvor fornøyd er du med opplæringen som er tilbud i forkant av kommunestyremøtene i
høst?

21

Svært lite tilfreds
Lite tilfreds
Nøytral
Tilfreds
Svært tilfreds

0
0
8
9
4

0%
0%
38 %
43 %
19 %

Ønsker du mer opplæring?
Ja
Nei

23
11
12

48 %
52 %

Når passer det best for deg at opplæringen foregår?
I forkant av kommunestyremøtene?

18
16

89 %

2

11 %

Innhold/tema for opplæringsøktene. Ønsker du
- fast tema for hver samling?
- åpent, slik at dere kan komme med ønsker/bestilling?

18
12
6

67 %
33 %

Vi har fått tilbud om gratis kurstimer fra leverandøren. Er det interessant å få inn de
eksterne kursholderne igjen?
Ja
Nei
Vet ikke

22
7
10
5

32 %
46 %
23 %

Synes du du får den hjelpen/supporten du trenger for å bruke nettbrettet?
Svært lite tilfreds
Lite tilfreds
Nøytral

23
0
1
3

0%
4%
13 %

Annet tidspunkt? Spesifiser i kommentarfeltet til slutt i undersøkelsen.
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Tilfreds
Svært tilfreds
Hvis du kan velge, vil du helst ha sakspapirer på
- nettbrett?
- papir?
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11
8

48 %
35 %

23
20
3

87 %
13 %

PROSJEKTPLAN FOR OMSTILLING OG NEDBEMANNING 2013

Saksprotokoll FS

Arkivsaksnr.: 13/312-3

Arkiv: 034

Sak: 14/13
PROSJEKTPLAN FOR OMSTILLING OG NEDBEMANNING 2013
Vedtak i Formannskapet:
Prosjektplan for omstilling og nedbemanning 2013 tas til orientering.
Behandling i Formannskapet 12.02.2013:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.

Saksframlegg - Kommunestyret
Arkivsaksnr.: 13/312

Saksnr.:
14/13
20/13

Arkiv: 034

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
12.02.2013
21.02.2013

Forslag til vedtak:
Prosjektplan for omstilling og nedbemanning 2013 tas til orientering.

Innledning / bakgrunn

Rådmannen ønsker i denne saken å orientere om prosjektplan for omstilling og
nedbemanning i 2013. Bakgrunn for saken knytter seg til oppfølging av Årsbudsjett 2013 –
Handlingsprogram 2013 – 2016.
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Beskrivelse av saken

I budsjett 2013 og handlingsprogram 2013-2016 er det vedtatt langsiktige strategier som
skal ligge til grunn for arbeidet med å nå vedtatte mål.
En av strategiene knyttes til økonomisk prioritering og prosessgjennomgang av
tjenestetilbudet. Målsettingen er å kartlegge alle tjenestene med tanke på å finne rett nivå
på de ulike tjenestene, og at arbeidsprosessene er så optimale som mulig. Ett delmål er at
sykefraværet skal reduseres gjennom blant annet å redusere uønskede deltidsstillinger.
Det skal etableres et nedbemanningsprosjekt hvor en rekke tiltak inngår. Samlet skal disse
tiltakene bidra til kostnadsreduksjoner tilsvarende +/- 40 årsverk.
Nedbemanningsprosjektet ledes fra støtteenheten organisasjon og personal.
Som et ledd i dette arbeidet er det utarbeidet en overordnet prosjektplan som beskriver
bakgrunn og formål for prosjektet, omfang, mål og resultatkrav, organisering, prosjektplan
med mer.

Tidligere behandlinger og vedtak

KST-sak 140/12 ”Årsbudsjett 2013 – Handlingsprogram 2013 – 2016”.

Rådmannens vurdering

Som et ledd i rapporteringen oversendes prosjektbeskrivelsen for ”Omstillings- og
nedbemanningsprosjektet” til orientering. Prosjektbeskrivelsen er en beskrivelse og en
konkretisering av kommunestyrevedtak 140/12. Den er et verktøy for å sikre gjennomføring
av de ulike tiltakene.
Prosjektbeskrivelsen er i henhold til avtaleverket drøftet med de hovedtillitsvalgte.

Vedlegg

Prosjektbeskrivelse for omstilling- og nedbemanningsprosjektet – eget vedlegg (20-13-01)

Ringerike kommune, 22.01.2013

Wenche Grinderud
Rådmann

Saksbehandler: Torbjørn Hansen
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FOLKEHELSEMELDINGEN 2012 - 2030

Saksprotokoll - FS

Arkivsaksnr.: 12/4733-13

Arkiv: G00

Sak: 19/13
FOLKEHELSEMELDINGEN 2012 - 2030
Vedtak i Formannskapet:
1. Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 vedtas som retningsgivende for
perioden frem til våren 2015 hvor en foretar en evaluering av fremdrift.
2. Mål, visjoner og føringer i folkehelsemeldingen skal innarbeides i handlingsprogram,
kommuneplan og styringssystemer.
3. I målark 2 ”Aktivitet for alle” endres første tiltak for å nå målene til følgende:
”Systematisk arbeid sammen med brukere, trossamfunn, organisasjoner, lag og
foreninger.” osv.
4. Det er viktig å følge opp tiltak som kan redusere bruk av rusmidler.

Behandling i Formannskapet 12.02.2013:
Hovedkomiteens (HOV) innstilling:
1. Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 vedtas som retningsgivende for
perioden frem til våren 2015 hvor en foretar en evaluering av fremdrift.
2. Rådmannen bes om at målene, visjoner og føringer i folkehelsemeldingen
innarbeides i handlingsprogram, styringssystemer og kommuneplanen.
Forslag fra Arnfinn Holten (Krf):
1. I målark 2 ”Aktivitet for alle” endres første tiltak for å nå målene til følgende:
”Systematisk arbeid sammen med brukere, trossamfunn, organisasjoner, lag og
foreninger.” osv.
2. Det er viktig å følge opp tiltak som kan redusere bruk av rusmidler.
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) til nytt pkt. 2:
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Mål, visjoner og føringer i folkehelsemeldingen skal innarbeides i handlingsprogram,
kommuneplan og styringssystemer.
Punktvis avstemming:
1.
2.
3.
4.

Hovedkomiteens (HOV) innstilling ble enstemmig vedtatt.
Aasens forslag ble enstemmig vedtatt.
Holtens forslag pkt. 1 ble vedtatt mot 1 stemme (Karl-Petter Endrerud, Sol).
Holtens forslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.

Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret.

Saksframlegg - Kommunestyret
Arkivsaksnr.: 12/4733

Saksnr.:
3/13
3/13
19/13
21/13

Arkiv: G00

Utvalg
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
05.02.2013
06.02.2013
12.02.2013
21.02.2013

Forslag til vedtak:
1. Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 vedtas.
2. Rådmannen bes om at visjoner og føringer i folkehelsemeldingen innarbeides i
handlingsprogram og styringssystemer.

Sammendrag

Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 er et strategisk dokument som angir
veivalg og virkemidler for å bedre den fremtidige folkehelsen i Ringerike kommune.
Meldingen gir en oversikt over folkehelseprofilen i Ringerike kommune og legger føringer
for satsningen på folkehelse fram mot 2030. Tre visjoner er pekt ut for det framtidige
arbeidet med å oppnå bedre helse og trivsel i befolkningen.
1. Ringerike – Best for barn
2. Ringerike – Aktivitet for alle
3. Ringerike - Folkehelsekommunen
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Utkast til folkehelsemelding av 12/9-12 har vært lagt ut til offentlig ettersyn og høring, og
innkomne innspill er vurdert og innarbeidet/tilpasset i meldingen i den grad det har vært
mulig.

Bakgrunn

Kommunestyret i Ringerike bestilte i økonomiplanen for 2011 en folkehelsemelding innen
utgangen av 2012. Oppstart og mandat for arbeidet ble vedtatt i kommunestyrets møte
19.05.11. Det ble opprettet en styringsgruppe og en prosjektgruppe. Prosjektansvarlig er
kommunalsjef for helse og omsorg.
Kommunestyrets vedtak la til grunn at folkehelsemeldingen skal fungere som et strategisk
dokument. Ved å beskrive behov og utfordringer, samt skissere de lange linjene i utvikling
av kommunens tilbud på aktuelle områder skal den tjene som grunnlag for beslutninger i
enkeltsaker og for strategiske valg ved behandling av økonomiplanen mv.

Beskrivelse av meldingen
Folkehelseloven trådte i kraft 1. januar 2012. Loven er ment å bidra til en
samfunnsutvikling som fremmer folkehelse. Den angir fem grunnleggende prinsipper for
folkehelsearbeidet: utjevning av sosiale helseforskjeller, helse i alt vi gjør, bærekraftig
utvikling, føre var og medvirkning.
Helse- og omsorgstjenestelovens forebyggingsbestemmelser og folkehelseloven utgjør de
rettslige virkemidlene for å nå samhandlingsreformens mål om å fremme folkehelse,
forebygge sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller.
Folkehelsemeldingen er basert på anbefalinger fra helsedirektoratet og
folkehelseinstituttet, oppdatert forskning, kunnskap om lokalmiljøet, bred tverrfaglig
deltakelse i prosjekt- og styringsgruppene, samt innspill fra folkevalgte og høringsinstanser.
Hovedmålet for folkehelsearbeidet er bedret helse og trivsel i befolkningen. En positiv
utvikling i kommunens folkehelseprofil, målinger av barn og unges oppvekstmiljø, samt
lavere psykisk og somatisk sykelighet i befolkningen vil vise om vi er på rett vei.
Eksempler på hvordan målene kan nås er skissert i meldingens tre målark.

Forholdet til overordnede planer
Kommunen skal ha løpende oversikt over folkehelsen i hht folkehelseloven § 5. ”Forskrift
om oversikt over folkehelsen av 28. juni 2012” krever at kommunen utarbeider et samlet
oversiktsdokument hvert fjerde år som skal ligge til grunn for det langsiktige
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folkehelsearbeidet. Oversiktsdokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med
kommunal planstrategi etter plan og bygningsloven §§ 7-1 og 10-1.
Folkehelsemeldingens plass i Ringerike kommunens plansystem er vist i illustrasjonen som
er vedlagt meldingen.

Tidligere behandlinger og vedtak

Oppstart av arbeidet med folkehelsemeldingen sak 11/1358 ble vedtatt i Ringerike
kommunestyre 19.5.2011.

Informasjon og høringer

Kommunestyret ble orientert om prosjektets status på temamøte 29.03.12 og 30.08.12.
Muntlige kommentarer fra kommunestyret er hensyntatt i meldingen.
Folkehelsemeldingens høringsutkast av 12/9-12 ble lagt ut til offentlig ettersyn og høring
14.09.12 med frist for høringsinnspill 10.10.12. Utkastet ble sendt til adressater i henhold til
adresseliste i vedlagte høringsbrev. Det ble annonsert i Ringerikes Blad og lagt ut på
kommunens hjemmeside, samt på kommunens servicetorg og bibliotek.
Det kom inn 9- ni uttalelser. Uttalelsene er vurdert og innarbeidet / tilpasset i meldingen i
den grad det har vært mulig.
Hovedtrekkene i uttalelsene viser engasjement og en positiv holdning til samarbeid om
bedret folkehelse. Det gis positiv tilbakemelding på meldingens tre visjoner, og spesielt
fremheves vektlegging på barn, at det satses på antimobbearbeid, evidensbaserte tiltak og
systematikk i arbeidet.
Med utgangspunkt i innkomne innspill er det lagt større vekt på kultur og idrett, en
tydeliggjøring omkring ”høykvalitetsbarnehager”, lavterskelaktiviteter, brukermedvirkning,
helsetjenester for barn, hoftebrudd, samt et større engasjement for folkehelse gjennom økt
kommunikasjon og informasjon. Innspill om norm for idrettshaller, gang- og sykkelveier,
friluftsområder og interkommunalt samarbeid er notert, men ikke ytterligere utdypet i
meldingen. Tilbakemelding fra Fylkesmannen i Buskerud er tatt til orientering.

Rådmannens vurdering
Rådmannen anser at utkast til folkehelsemelding for Ringerike kommuner er i tråd med
nasjonale føringer for folkehelsearbeid og de utfordringer folkehelseprofilen for Ringerike
kommune viser.
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Meldingen er godt gjennomarbeidet og gir et godt grunnlag for framtidig folkehelsearbeid i
kommunen. Innkomne innspill er så langt det er mulig innarbeidet i meldingen, øvrige
innspill vil bli tatt med og vurdert i det videre arbeidet.
Rådmannen anbefaler at Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 vedtas.

Saksdokumenter
Trykte vedlegg
1. Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 – eget vedlegg (21-13-08)
2. Høringsbrev av 14.09.12
3. Innspill / uttalelser fra
• Ringerike O-lag
• Ringerike Idrettsråd
• Foreldrerådet i Tyristrand barnehage
• Helsesøstertjenesten
• Tyristrand Landsbyforening
• Ringerike bibliotek
• Areal- og byplankontoret
• Ringerike utvikling
• Fylkesmannen i Buskerud

Utrykt vedlegg

1. Sak 11/1358 i Ringerike kommunestyre 19.5.2011: Folkehelsemeldingen - oppstart
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler

Ringerike kommune, 30.10.2012
Wenche Grinderud
rådmann
Kommunalsjef: Elisabeth Vennevold
Saksbehandler: Bjørg Nordanger, folkehelse koordinator tlf.: 32 11 75 93
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RINGERIKE KOMMUNE

Adressater i hht liste

Saksnr.
12/4016-1

Løpenr.
21970/12

Arkivkode
G00

Deres ref.

Dato
14.09.2012

Helse i alt vi gjør - Folkehelsemelding til offentlig ettersyn og høring
Kommunestyret i Ringerike har bedt om en folkehelsemelding for Ringerike kommune innen
utgangen av 2012. Utkast til melding legges nå ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.
Folkehelsemeldingen gir en oversikt over folkehelseprofilen i Ringerike kommune og legger
føringer for satsningen på folkehelse fram mot 2030.
Vi ønsker innspill i forhold til valgte prioriteringer og veivalg for folkehelsearbeidet i
Ringerike kommune.
Høringsfristen er satt til 10.10.2012.
Høringsinnspill kan sendes på e-post: postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til:
Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss.
Innspill merkes med: 12/4016
Folkehelsemeldingen er tilgjengelig på: www.ringerike.kommune.no/kunngjoringer/ på
servicetorget og på biblioteket.

Med hilsen

Wenche Grinderud
rådmann

Saksbehandler: Bjørg Nordanger
telefon: 32 11 75 93

POSTADRESSE
KONTORADRESSE
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS
Storgaten 13
email-adresse: postmottak@ringerike.kommune.no
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TELEFAX

TELEFON

32 11 77 22

32 11 74 00

2
Adresseliste
Fylkesmannen i Buskerud
Buskerud fylkeskommune
Mattilsynet, distriktkontoret for Hadeland og Ringerike
Nordre Buskerud Politidistrikt
Kommunalsjefer
Virksomhetsledere
Enhetsledere
Rektorer
Barnehagestyrere
Legekontorene
Hovedtillitsvalgte
Barnerepresentanten
Eldrerådet
Råd for funksjonshemmede
Idrettsrådet
Ungdomsrådet
Trafikkrådet
Musikkrådet
Ringerike kirkelige fellesråd
Ringerike Sogneselskap
Mental helse
Ringerike Frivilligsentral
Turistforeningen
Naturvernforbundet
Sykelistenes landsforening
Forum for Natur og friluftsforbund
Ringerike NæringsForum
Ringerike utvikling
Politiske partier i Ringerike
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 12/4733-11

Arkiv: G00

Sak: 3/13
FOLKEHELSEMELDINGEN 2012 - 2030
Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd:
1. Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 vedtas som retningsgivende for
perioden frem til våren 2015 hvor en foretar en evaluering av fremdrift.
2. Rådmannen bes om at målene, visjoner og føringer i folkehelsemeldingen innarbeides
i handlingsprogram, styringssystemer og kommuneplanen..

Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.02.2013:
Tilleggsforslag:
Punkt 1 fra Dag Haakon Henriksen (H) p.v.a. Ap, H og V :
Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 vedtas som retningsgivende for
perioden frem til våren 2015 hvor en foretar en evaluering av fremdrift.
Punkt 2:
Rådmannen bes om at visjoner og føringer i folkehelsemeldingen innarbeides i
handlingsprogram, styringssystemer og kommuneplanen.
Tilleggsforslag punkt 2 fra Brit Walbækken Bøhler (Sol):
Rådmannen bes om at målene, visjoner og føringer i folkehelsemeldingen innarbeides i
handlingsprogram og styringssystemer.
Avstemming:
Rådmannens forslag, med tillegg fremmet av Henriksen og Walbækken Bøhler, ble
enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HOV) innstilling til formannskapet.
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 12/4733-12

Arkiv: G00

Sak: 3/13
FOLKEHELSEMELDINGEN 2012 - 2030
Vedtak i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur:

1. Helse i alt vi gjør – Folkehelsemeldingen 2012 – 2030 vedtas.
2. Rådmannen bes om at visjoner og føringer i folkehelsemeldingen innarbeides i
handlingsprogram og styringssystemer.

Behandling i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 06.02.2013:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt, som hovedkomiteens innstilling til
formannskapet.
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 12/4733-8

Arkiv: G00

Sak: 251/12
FOLKEHELSEMELDINGEN 2012 - 2030
Vedtak i Formannskapet:
Saken utsettes i påvente av temamøte.

Behandling i Formannskapet 04.12.2012:
Alf Meier (Ap) tok opp hovedkomiteens (HOV) innstilling:
Saken utsettes. Hovedkomiteen (HOV) ønsker et temamøte om folkehelsemeldingen.
Avstemming:
Meiers forslag ble enstemmig vedtatt.
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 12/5439-6

Arkiv: F00 &11

Sak: 20/13
REVIDERING AV VEILEDER - TILDELING AV OMSORGSTJENESTER
Vedtak i Formannskapet:
1. Revidert utgave av «Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune» vedtas som
Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av helse- og omsorgstjenester.
2. For å skaffe seg oversikt over fremtidige behov for omsorgshjelp, bes rådmannen
iverksette en kartlegging av omsorgsbehov/-ønsker hos fremtidige brukere, dvs. hos
alle kommunens innbyggere over 75 år. Ressursbehov til undersøkelsen medtas i den
pågående budsjettprosess. Man forutsetter at rådmannen kommer tilbake til
kommunestyret med et saksframlegg på dette.
3. Rådmannens bes snarest ta initiativ til en brukerundersøkelse for å belyse hvilke
kvalitet pasientene opplever på de kommunale tjenestene etter utskrivning fra
sykehuset.

Behandling i Formannskapet 12.02.2013:
Forslag fra Arne Broberg (H) p.v.a. Ap, H, Krf til nytt pkt. 2:
For å skaffe seg oversikt over fremtidige behov for omsorgshjelp, bes rådmannen iverksette
en kartlegging av omsorgsbehov/-ønsker hos fremtidige brukere, dvs. hos alle kommunens
innbyggere over 75 år. Ressursbehov til undersøkelsen medtas i den pågående
budsjettprosess. Man forutsetter at rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med et
saksframlegg på dette.
Forslag fra Hanse-Petter Aasen (Sp) p.v.a. Sp, Frp og Sol:
Revidert utgave at ”Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune” tas til orientering.
Ordfører tok opp eldrerådets innstilling pkt. 2:
Rådmannens bes snarest ta initiativ til en brukerundersøkelse for å belyse hvilke kvalitet
pasientene opplever på de kommunale tjenestene etter utskrivning fra sykehuset.
Punktvis avstemming:
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1. Ved alternativ avstemming mellom hovedkomiteens (HOV) innstilling, som er i
samsvar med rådmannens forslag, og Aasens forslag, ble hovedkomiteens innstilling
vedtatt mot 4 stemmer. Mindretallet besto av Sp, Frp, Sol og Korneliussen (Ap).
2. Brobergs forslag ble enstemmig vedtatt.
3. Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt.
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REVIDERING AV VEILEDER - TILDELING AV OMSORGSTJENESTER
Arkivsaksnr.: 12/5439
Saksnr.:
4/13
20/13
22/13
7/13

Arkiv: F00 &11

Utvalg
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret
Eldrerådet

Møtedato
05.02.2013
12.02.2013
21.02.2013
04.02.2013

Forslag til vedtak:
Revidert utgave av «Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune» vedtas som
Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av helse- og omsorgstjenester.

Beskrivelse av saken

Kommunestyret vedtok i sak 11/12 «Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune»
som Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av omsorgstjenester. Retningslinjene
bør nå revideres.
Tildeling av omsorgstjenester i kommunen skjer på grunnlag av søkers hjelpebehov og i
samarbeid med søker. Dersom søker ønsker det eller har manglende samtykkekompetanse,
skal det også samarbeides med søkers pårørende/ verge.
For å finne gode løsninger og for å sikre en hensiktsmessig bruk av ressurser, er det viktig
med samhandling mellom alle som yter tjenester til den enkelte bruker og mellom
tjenesteytere, søker og pårørende /verge.
Utgangspunktet for å tildele lovregulerte tjenester er de vilkår som loven selv angir.
Søkere som oppfyller lovens vilkår har krav på/rett på hjelp, og kommunen har en
korresponderende plikt til å yte hjelp. I de tilfeller hvor kommunen har plikt til å yte hjelp,
skal denne plikten oppfylles.
Søknad om hjelp kan ikke avslås av økonomiske grunner, men den totale tildelingen av
tjenester skal være på et nivå som samsvarer med kommunens tilgjengelige økonomiske
ressurser. Lov og forskrifter er utformet på en slik måte at en aldri kommer utenom
individuelt skjønn. Tildelingskriterier er derfor en nødvendig operasjonalisering av lov og
forskrifter slik at det sikres en rettferdig fordeling av tjenester uavhengig av alder, kjønn,
etnisitet og geografi.
Dette hindrer ikke at kommunen etter en konkret, individuell vurdering kan og bør yte hjelp
også i tilfeller hvor kommunen ikke har plikt til å yte hjelp, f.eks. ut fra et forebyggende
perspektiv. Helse- og omsorgslovgivningen forutsetter at forvaltningen både skal avgjøre
den enkelte søknad etter en konkret individuell vurdering og at det skal utøves nødvendig
skjønn.
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«Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune» skal gi retningslinjer og føringer for
utøvelsen av skjønnet, og disse retningslinjene er de ansatte pliktige til å følge. Det er
imidlertid en forutsetning at disse kommunale retningslinjene ikke er i strid med
lovbestemmelsene.

Rådmannens vurdering

Hensikten med «Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune» er å sikre lik og
rettferdig vurdering og saksbehandling i tildeling av omsorgstjenester i kommunen.
Tjenestene som tildeles skal være i tråd med lovverket, politiske prioriteringer og
økonomiske rammer.
Saksdokumenter
• Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune – Eget vedlegg (22-13-01)

Ringerike kommune, 19.12.2012

Wenche Grinderud
Rådmann
Kommunalsjef: Elisabeth Vennevold
Saksbehandler: Heidi Lafton
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 12/5439-4

Arkiv: F00 &11

Sak: 4/13
REVIDERING AV VEILEDER - TILDELING AV OMSORGSTJENESTER
Vedtak i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd:
Revidert utgave av «Veileder for tildelingspraksis i Ringerike kommune» vedtas som
Ringerike kommunes retningslinjer for tildeling av helse- og omsorgstjenester.

Behandling i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.02.2013:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens innstilling til
formannskapet.
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TILBUD FRA BUSKERUD FYLKESKOMMUNE OM Å KJØPE
KOMMUNENS AKSJER I BUSKERUD KOLLEKTIVTRAFIKK AS

Saksprotokoll FS
Arkivsaksnr.: 12/4902-7

Arkiv: 026 N02

Sak: 18/13
TILBUD FRA BUSKERUD FYLKESKOMMUNE OM Å KJØPE KOMMUNENS AKSJER I
BUSKERUD KOLLEKTIVTRAFIKK AS
Vedtak i Formannskapet:
1. Ringerike kommune aksepterer Buskerud fylkeskommunes tilbud og selger
kommunens 278.168 aksjer i Buskerud Kollektivtrafikk AS for kr 1,00 pr aksje.
2. Salgssummen kr 278.168 inntektsføres og avsettes til ubundet investeringsfond:
D- 0.54800.690000.320 «Avsetning ubundet investeringsfond»
K- 253.080.1000 «Ubundet investeringsfond»

Behandling i Formannskapet 12.02.2013:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.

Saksframlegg - Kommunestyret
Arkivsaksnr.: 12/4902

Saksnr.:
18/13
23/13

Arkiv: 026 N02

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
12.02.2013
21.02.2013

Forslag til vedtak:
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3. Ringerike kommune aksepterer Buskerud fylkeskommunes tilbud og selger
kommunens 278.168 aksjer i Buskerud Kollektivtrafikk AS for kr 1,00 pr aksje.
4. Salgssummen kr 278.168 inntektsføres og avsettes til ubundet investeringsfond:
D- 0.54800.690000.320 «Avsetning ubundet investeringsfond»
K- 253.080.1000 «Ubundet investeringsfond»

Sammendrag
Buskerud fylkeskommune ønsker å endre eierskapsstrukturen i Buskerud Kollektivtrafikk AS
ved å kjøpe alle kommunenes aksjer i selskapet. Rådmannen anbefaler at tilbudet
aksepteres.

Innledning / bakgrunn
Buskerud Kollektivtrafikk AS ble stiftet den 26.10.2009. 18 kommuner gikk, sammen med
fylkeskommunen, inn med aksjer i selskapet.
Selskapets stiftelsesdokument, vedtekter og aksjonæravtalen følger som vedlegg til saken.
Aksjefordelingen er slik:
Kongsberg kommune
Ringerike kommune
Hole kommune
Flå kommune
Nes kommune
Gol kommune
Ål kommune
Hol kommune
Sigdal kommune
Krødsherad kommune
Modum kommune
Øvre Eiker kommune
Nedre Eiker kommune
Røyken kommune
Hurum kommune
Rollag kommune
Flesberg kommune
Hemsedal kommune
Sum kommuner

Ant aksjer
234 028
278 168
54 828
9 499
33 734
43 291
45 700
43 281
34 367
20 461
123 807
157 326
215 450
177 796
87 996
13 839
24 586
19 193
1 617 350

Eierandel
4,68 %
5,56 %
1,10 %
0,19 %
0,67 %
0,87 %
0,91 %
0,87 %
0,69 %
0,41 %
2,48 %
3,15 %
4,31 %
3,56 %
1,76 %
0,28 %
0,49 %
0,38 %
32,35 %

Fylkeskommunen eier øvrige aksjer d.v.s. 3.387 aksjer og 67,65 % av aksjene.
Hver aksje hadde en åpningsverdi på 1 kr og selskapets aksjekapital var således fra starten 5
mill kr.
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Selskapets hovedansvar er knyttet til innkjøp og utvikling av kollektivtransport og
skoleskyss. I 2012 forvaltet selskapet ca 265 mill kr for fylkeskommunen til disse formålene
samt ca 15 mill til TT-tjenesten.
Selskapet har også ansvar for grunnskoleskyssen i kommunene.
Hovedbegrunnelsen for å etablere selskapet med slik eierskap, er knyttet til at både
kommuner og fylkeskommuner rår over virkemidler som er/kan være av stor betydning for
kollektivtransporten og skoleskyssens utvikling. Samtidig var det viktig for kommunene å
kunne påvirke til satsing på kollektivtransport og behovsdekkende skoleskyss i egen
kommune gjennom eierskapet i selskapet.

Beskrivelse av saken
Buskerud fylkeskommune har etter to års drift fått evaluert selskapet. Analyse og Strategi
AS har utført evalueringen og konsulentens konklusjoner var bl.a. følgende:
Konsulenten anbefalte:
- Fylkeskommunen bør eie alle aksjene.
Dersom politikerne ønsker sterkere styring med selskapet enn hva som er vanlig i
aksjeselskap, bør andre selskapsmodeller vurderes. Alternativene er
Fylkeskommunalt foretak eller adm. enhet i fylkeskommunen slik man har i de fleste
fylkene.
- Det bør settes i gang arbeid for å velge nytt styre. Styret bør bestå av personer som
har tilstrekkelig fagkompetanse til å rettlede og styre et kollektivselskap.
- Det bør etableres kollektivforum der kommunene inviteres sammen med
fylkeskommunen til samarbeid med BK. (Som erstatning for eierskap og eiermøter.)
- Kommunikasjonen mellom styret og eierne må styrkes.
Hele rapporten kan leses her:
http://www.bfk.no/getfile.aspx/document/epcx_id/1320/epdd_id/5848
Fylkestinget behandlet rapporten den 18.10.2012 i sak 85/2012 og vedtok:
1. Evalueringsrapport om Buskerud Kollektivtrafikk AS (Brakar) av 24.9.2012 fra Analyse og
Strategi AS tas til orientering.
2. Rapporten legges fram for alle eierne av selskapet .Fylkeskommunen innkaller til
eiermøte for å drøfte evalueringen og videre prosess. Rapporten er et godt utgangspunkt
for å drøfte hvordan kollektivtrafikken i Buskerud bør organiseres og spesielt hvordan et
framtidig Buskerud Kollektivtrafikk AS bør eies og organiseres.
3. Fylkestinget anbefaler å endre eierstruktur i selskapet snarest mulig til et
fylkeskommunalt eiet aksjeselskap. Kommunene inviteres til å være med i et kollektivråd
eller brukerråd. Det innebærer videre nødvendige vedtektsendringer og valg av nytt styre
i henhold til anbefalingene i evalueringsrapporten.
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På denne bakgrunn ble det invitert til eiermøte den 26.11.2012. Det var forholdsvis få eiere
som var representert på møtet, men det ble gjort avtale om at fylkeskommunen følger opp
med å tilby kommune å kjøpe deres aksjer slik at selskapet kan bli 100 % eiet av
fylkeskommunen. Dette er i tråd med konsulentens anbefaling.
Buskerud fylkeskommune har i brev av 18.12.2012 tilbudt oppkjøp av kommunenes aksjer
til opprinnelig verdi/kurs, kr 1,- pr aksje. Det er en forutsetning at alle de kommunale
eierne takker ja til tilbudet.

Rådmannens vurdering
Rådmannen viser til den gjennomførte evalueringen av selskapet Buskerud Kollektivtrafikk
AS og til fylkestingets vedtak i saken. Det synes å være gode begrunnelser for å endre
eierstrukturen i selskapet slik fylkeskommunen foreslår. Rådmannen merker seg at det blir
opprettet et eget råd hvor kommunene kan delta og på den måten spille inn lokale ønsker
og behov.
Rådmannen anbefaler derfor at Ringerike kommunes aksjer selges til Buskerud
fylkeskommune.

Saksdokumenter
Trykte vedlegg:
• Brev fra Buskerud fylkeskommune 18.12.12.
• Stiftelsesdokument
• Vedtekter
• Aksjonæravtale
Ringerike kommune, 21.01.2013
Wenche Grinderud
Rådmann
Saksbehandler: Lars Olsen
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OVERORDNET EIERSTRATEGI FOR HADELAND OG RINGERIKE
AVFALLSSELSKAP

Saksprotokoll - FS

Arkivsaksnr.: 13/107-2

Arkiv: 255 M5

Sak: 15/13
OVERORDNET EIERSTRATEGI FOR HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP
Vedtak i Formannskapet:
Vedlagte eierstrategi for Hadeland og Ringerike Avfallselskap (HRA) vedtas.

Behandling i Formannskapet 12.02.2013:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til
kommunestyret.

Saksframlegg - Kommunestyret
Arkivsaksnr.: 13/107

Saksnr.:
15/13
24/13

Arkiv: 255 M5

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
12.02.2013
21.02.2013

Forslag til vedtak:
Vedlagte eierstrategi for Hadeland og Ringerike Avfallselskap (HRA) vedtas.
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Beskrivelse av saken
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) ble stiftet 2. november 1992 og har vært i
drift i 20 år. Det har aldri vært behandlet noen eierstrategi i kommunene eller formulert
noen måloppnåelse, krav eller forventninger ut over det som forefinnes i
stiftelsesdokumentene.
I brev av 16.3.2012 fra ordfører i Jevnaker ble det etterlyst en vedtatt eierstrategi for
Hadeland og Ringerike avfallsselskap. For å utferdige et forslag til en overordnet eierstrategi
for Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA) ble det satt ned en arbeidsgruppe bestående
av:
• Asle Aker, Leder teknisk drift Ringerike kommune,
• Trygve Rognstad, virksomhetsleder teknisk drift Gran kommune,
• Anne Grønvold, rådgiver Lunner kommune
• May-Britt Nordli, rådmann Jevnaker kommune
• Jon Morten Landrø, Kommuneplanlegger areal og byggesak Hole kommune
• Sveinung Homme, spesialrådgiver Ringerike kommune
Arbeidsgruppen har hatt fire arbeidsmøter, deriblant et temamøte med Svein Kamfjord,
fagsjef avfall KS-bedrift. Det har også vært gjennomført orienteringsmøte med daglig leder
for HRA.

Rådmannens vurdering
HRA er et operativt og veldrevet selskap, som har vært i drift i mange år. Som det framgår i
sakens innledning, er det ikke presserende krav fra eier som foranlediger en politisk
behandling av eierstrategi for selskapet, men det faktum at kommunene ikke har hatt noen
gjennomarbeidet, samordnet og vedtatt strategi for hva man vil med eget selskap (HRA).
Kommunalt eide selskap er som regel opprettet fordi eier ser slik organisering som
hensiktsmessig og kostnadseffektiv organisering for å løse kommunale oppgaver, både
lovpålagte og andre viktige samfunnsoppgaver.
Kommunalt eide selskap opptrer ofte på kommunens vegne, og skal opptre som ansvarlige
samfunnsaktører som er seg bevisst sitt samfunnsansvar. Samfunnsansvar omfatter bl.a.
hensynet til lokalsamfunn, ansatte, miljø, menneskerettigheter, likestilling, lønns- og
bonusordninger mv. Selskapenes samfunnsansvar bør omtales i årsrapporten.
Langsiktighet og forutsigbarhet fra eierne skal legges til grunn slik at selskapet skal ha
tydelige rammer for sitt arbeid. Eierrollen krever at det utøves et synlig, tydelig, ryddig og
profesjonelt eierskap, og ved interkommunalt eierskap vil også et samordnet eierskap være
viktig.
Rådmannen slutter ser seg til arbeidsgruppens forslag til kommunenes (Gran, Jevnaker,
Lunner, Hole og Ringerike kommune) eierstrategi, og legger dette fram for politisk
behandling.
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Saksdokumenter
Trykte vedlegg:
• Kommunenes eierstrategi for Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA)
Grunnlagsdokumenter:
• Kommunedelplan for energi- og klima 2009 – 2014, Gran kommune
• Kommunedelplan for energi- og klima 2010 – 2020, Hole kommune
• Kommunedelplan for energi- og klima 2009 – 2014, Jevnaker kommune
• Kommunedelplan, Samfunnsutvikling 2012 – 2015, Lunner kommune
• Energi og Klimaplan 2010 – 2020, Ringerike kommune
• LOV 1981-03-13 nr. 06: Lov om vern mot forurensninger og om avfall
• Strategiplan for Hadeland og Ringerike Avfallsselskap as 2011
• Aksjonæravtalen av 14.11.2001
• Vedtekter for Hadeland og Ringerike Avfallsselskap as, rev. 5 11.2003
• Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt eide selskaper og
foretak, KS – mars 2010

Ringerike kommune, 08.01.2013
Wenche Grinderud
Rådmann
Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923
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EIERSTRATEGI
for
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA)
Eiet av kommunene Gran, Jevnaker, Lunner, Hole og Ringerike.

1. Formål med eierskapet
Eierkommunenes formål med sitt eierskap i HRA er:
1. Å oppfylle kommunenes forpliktelser etter Forurensingsloven, knyttet til innsamling
og gjenvinning av ressursene i husholdningsavfallet.
2. Å gi et fremtidsrettet og bærekraftig tjenestetilbud, som vektlegger eierkommunenes
ambisjoner om reduserte utslipp av klimagasser og lokal og regional utnyttelse av
ressursene i husholdningsavfallet, herunder gjenvinning av energi, materialer og
næringsstoffer på kommersiell basis.
3. Å gi et kostnadseffektivt tjenestetilbud.
4. Å gi et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig tjenestetilbud for innbyggerne, som på
en positiv måte stimulerer til bærekraftige holdninger og adferd. Selskapet er
eierkommunenes primærrådgiver i avfallsrelaterte spørsmål.

2. Oppgaver og handlingsrom
HRA skal ivareta de roller og utføre de oppgaver som eierne anser som hensiktsmessig for å
realisere eiernes formål med selskapet. Eierne ønsker med dette å gi selskapet et entydig
mandat og handlingsrom for sine strategiske og faglige vurderinger.
Selskapsstrategi
Som grunnlag for styringsdialogen mellom eierne og selskapet, forventes HRA å etablere en
selskapsstrategi som er forankret i relevante nasjonale og lokale ambisjoner og føringer,
samt eiernes eierstrategi og aksjonæravtalen.

Side 111 av 162 sider

Endringer i renovasjonsforskriftene
HRA har mandat til å foreta endringer i eierkommunenes lokale renovasjonsforskrifter,
dersom endringene skyldes endringer i nasjonale føringer og rammer for selskapets
virksomhet, f.eks. endringer i lov og forskrift.
Endringer i renovasjonsforskriftene som utløses av planlagte endringer i tjenestetilbudet,
skal legges frem for omforent politiske behandling i eierkommunene.
Endringer i renovasjonsgebyrene
I forbindelse med eierkommunenes behandling av økonomiplaner, skal HRA`s styre medio
oktober fremlegge beregningsunderlag for kommende års renovasjonsgebyr, og fremme
forslag om endringer i renovasjonsgebyret overfor den enkelte eierkommune.
Eierskap i andre selskaper
HRA kan etablere hel- eller deleide datterselskaper, der dette tjener selskapets formål. Det
legges til grunn at slike selskapsetableringer rettes mot å løse oppgaver som ikke løses på en
tilfredsstillende måte ved hjelp av eksisterende marked, samt at nye selskapsetableringer
ikke kommer i konflikt med andre eierinteresser kommunene måtte ha.
Etikk
HRA skal som en del av sitt kvalitetssikringssystem ha etiske retningslinjer, for medlemmer
styre, daglig ledelse og administrasjon.
Kostnadseffektivitet
Monopoldelen skal drives effektivt, slik at gebyrene for husstandene holdes lavest mulig.
Gebyrene skal ta høyde for nødvendige investeringer og betjening av selskapet gjeld i
monopoldelen.
Konkurranseutsatt virksomhet
Selskapet kan drive kommersiell virksomhet med utgangspunkt i formålet, i tillegg til
monopoldelen. Kommunene vil kunne ta ut utbytte fra denne delen av virksomheten.
Selskapet skal ikke ta uforsvarlig risiko i forhold til den konkurranseutsatte virksomheten.

3. Styringsdialogen mellom kommunene som eier og HRA
Styringsdialogen mellom selskapet og eierne forutsettes å skje gjennom årlige eiermøter og i
generalforsamlingen for å drøfte felles strategi og utfordringer, jf. aksjonæravtalen og
vedtektene
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NYTT EIERSKAP AV RINGKOLLSTUA AS – AKSJEOVERDRAGELSE

Saksprotokoll - FS

Arkivsaksnr.: 13/426-2

Arkiv: 255

Sak: 17/13
NYTT EIERSKAP AV RINGKOLLSTUA AS - AKSJEOVERDRAGELSE
Vedtak i Formannskapet:
1. Ringerike kommune overtar eiendomsselskapet vederlagsfritt 2 622 aksjer a kr.
1 000,- i Ringkollstua AS. Sammen med Ringerike kommunes tidligere aksjer i
selskapet, blir Ringerike kommune eneeier i selskapet.
2. Vedlagte forslag til eierstrategi fra ny eier (Ringerike kommune) vedtas.
3. Forretningsplan utarbeides innen et år.

Behandling i Formannskapet 12.02.2013:
Forslag fra Runar Johansen (H) p.v.a. Ap, H og Krf til tillegg i pkt. 1 og nytt pkt. 3:
Ringerike kommune overtar eiendomsselskapet vederlagsfritt 2 622 aksjer a kr. 1 000,- i
Ringkollstua AS. Sammen med Ringerike kommunes tidligere aksjer i selskapet, blir
Ringerike kommune eneeier i selskapet.
Nytt pkt. 3: Forretningsplan utarbeides innen et år.
Punktvis avstemming:
1. Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra Johansen og rådmannen, ble
Johansens forslag vedtatt mot 1 stemme (Karl-Petter Endrerud, Sol).
2. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
3. Johansens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (Karl-Petter Endrerud, Sol).
Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret.
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Saksframlegg - Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 13/426

Saksnr.:
17/13
25/13

Arkiv: 255

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
12.02.2013
21.02.2013

Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune overtar vederlagsfritt 2 622 aksjer a kr. 1 000,- i Ringkollstua AS.
Sammen med Ringerike kommunes tidligere aksjer i selskapet, blir Ringerike kommune
eneeier i selskapet.
2. Vedlagte forslag til eierstrategi fra ny eier (Ringerike kommune) vedtas.

Innledning / bakgrunn
Ringkollstua AS, - kort historikk
Gamle Ringkollstua ble bygd i 1895, og stod der Ringkollen kapell står i dag. Byggingen var
en følge av etableringen av Hønefoss og Omegn Turistforening i 1893. Foreningen kjøpte
tomta i 1894, på det som het «Germundboseter» og året etter ble den første hytta satt
opp.
Det offisielle navnet var «Ringkollen Turisthotell», men den gikk under navnet «Turisten».
Bygningen ble bygd ut i flere omganger, og ble etter hvert både et overnattingssted og café.
I 1949 kjøpte Skiforeningen Ringkollstua.
Høsten 1970 brant Ringkollstua ned til grunnen. Først i 1976 ble branntomta ryddet, og det
ble etter hvert besluttet å bygge et kapell på branntomta. Ringkollen kapell ble bygd i 1982,
men den nye Ringkollstua ble ikke bygd før i 1993, der den står i dag.
Ringkollstua eies og drives i dag av Ringkollstua AS. Ringkollstua AS har i dag følgende eiere:
Eier
Haugsbygd IF
Hønefoss Ballklubb
Ringerike turistforening
Ringerike O-lag
Ringerike og Hole Røde Kors
Ringerike kommune
Ringerike Blad AS
Ringerike Skogeierlag

Antall aksjer % andel aksjer
15
0,3
15
0,3
15
0,3
15
0,3
45
1,0
2000
43,3
150
3,2
50
1,1

Side 114 av 162 sider

Follum og Viul støttefond
Follum fabrikker hjelpefond
Follum Bruks Arbeiderforening
Åskameratene U. og I. - lag
Hønefoss Sparebank
Hønefoss bedriftsidrettsråd
Hønefoss Brug AS
Øvre Buskerud fagforening
Skiforeningen

470
50
255
3
200
3
10
801
525

10,2
1,1
5,5
0,1
4,3
0,1
0,2
17,3
11,4

Beskrivelse av saken
Ringkollstua AS, - status
Selskapet har i dag marginale inntekter, og drifter i stor grad på kassakreditt. Et lokalt firma er
engasjert for å opprettholde en viss åpningstid m/servering, men driften tilfører ikke selskapet
kapital. Utleie av «bestyrer/vaktmesterboligen» gir svært begrensede inntekter, men sikrer et
visst tilsyn med etablissementet. Slik driftssituasjonen er i dag må selskapet tilføres kapital i
størrelsesorden 200 – 250.000 kroner årlig for å dekke løpende utgifter (inkl. begrenset
vedlikehold).
Ringkollstua AS har arbeidet med en forretningsidé og investeringsplan for etablering av nytt
bygg eller hytter med 40 overnattingsplasser. Dette for å sikre framtidig drift av Ringkollstua. Det
er gitt følgende uttalelse fra departementet:
«Departementet vurderer dagens Ringkollstue som en tradisjonell markastue, som gir et tilbud til
utøvere av friluftsliv og idrett i Marka. Omsøkte utvidelse av Ringkollstua vil gi brukerne av denne
delen av Marka et enda bedre tilbud og bidra til økt bruk av Marka til friluftsliv og idrett. Et
overnattingstilbud på Ringkollstua vil etter departementets syn støtte opp om de idretts-, og
friluftsanleggene som allerede er på Ringkollen.
Vi viser til at Ringkollstua ligger i Markagrensas ytterkant og i et område som allerede har en
anleggsmessig bebyggelse i form av blant annet Ringkollen kapell, hytter, veger/infrastruktur,
idretts-, og friluftslivsanlegg inkludert hoppbakke og alpinbakke med heis, i tillegg til eksisterende
Ringkollstue. Det har tidligere vært overnattingskapasitet ved den gamle Ringkollstua som brant
ned i 1970 hadde 50 overnattingsplasser.
Departementet legger vekt på kommunens opplysning om at kommunen samt Ringkollstuas styre
gjennom utvikling av Ringkollstua ønsker å møte et marked for overnatting som knytter seg til
utøvere av idrett, friluftsliv og barnefamilier, og at det er viktig for kommunen at stua framstår
som bærekraftig og som et attraktivt mål for tur- og idrettsfolket. Vi finner på denne bakgrunn at
den begrenset utvidelse av Ringkollstua i form av et overnattingstilbud tilpasset brukerne av
Marka, vil være i samsvar med markalovens formål om å legge til rette for idrett og friluftsliv. En
slik utvidelse vil i tillegg bidra til å sikre videre drift av Ringkollstua for bruk i forbindelse med idrett
og friluftsliv.
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Ringkollstua ligger på en bakketopp, og det forutsettes at en eventuell ny bygningskropp plasseres
slik at den blir lite eksponert fra omgivelsene og uten å medføre vesentlige negative
landskapsvirkninger og reduserte opplevelsesverdier i området».
Selv om den holdning departementet her legger for dagen åpner for en viss endring i
dagens drift, gir ikke dette et bedret driftsgrunnlag på kort sikt. Nødvendige forberedelser
for å etablere en form for overnattingstilbud vil kreve omfattende prosjektering, regulering
og finansiering og et nytt driftskonsept ville med stor sikkerhet ikke kunne etableres før 3 –
5 år fram i tid. Samtidig melder departementet om at det tilskudd Ringkollstua har fått de
siste tre år, ikke kan påregnes videreført. Ringerike kommune ble informert om situasjonen,
og oppfattet at uten tilførsel av driftskapital ville styret ikke ha annet valg enn å gå til
skifteretten å begjære selskapet konkurs.
Som største eier tok Ringerike kommune initiativ til et møte med Miljøverndepartementet
og til et eiermøte for å drøfte situasjonen og for å initiere mulige tiltak.
Ordfører hadde et møte med Miljøverndepartementet 14. august 2012, og orienterte
departementet om den situasjonen som selskapet var i ferd med å manøvrere seg inn i. Det ble
her presisert at ansvaret klart ligger på eierne, og det ble stilt spørsmål om dagens
eierkonstellasjon var hensiktsmessig for videre utvikling av Ringkollstua. Ytterligere støtte eller
initiativ fra Miljøverndepartementet ville ikke bli gitt eller tatt slik dagens situasjon var.
Det er stor usikkerhet knyttet til investeringsbehov, kundegrunnlag, driftsformer og
finansieringsmuligheter ved tidligere skissert driftskonsept. Behov for ytterligere avkloakkering og
vannforsyning/brannvann måtte avklares og kostnadsberegnes/finansieres. Det var også stor
usikkerhet om inntjeningsmuligheter ved et overnattingstilbud ville kunne betjene
kapitalkostnadene ved en slik etablering.
I eiermøte 21. november 2012 ble det klart at eierkonstellasjonen hadde liten tro på at
overnattingskonseptet kunne realiseres. Investeringskostnadene er høye, og dersom man
beregner en riktig overnattingspris i forhold til kvalitet og kundegruppe, ser man et behov for en
utnyttelsesgrad/beleggprosent for å betjene investeringen som hverken er realistisk eller
forsvarlig.
Det var konsensus i eiermøtet om at:
• Ringkollstua vil uansett ikke kunne bestå som «åpen Markastue» i dagens form.
• Siden oppstart 1993 har det ikke vært mulig å oppnå et forsvarlig driftsgrunnlag på
Ringkollstua. Dagens driftsmodell har derfor i ikke livets rett.
• Drift av ei «Markastue» basert utelukkende på frilufts- og idrettslige formål, vil ikke
gi nødvendig inntjening til å dekke nødvendige investeringer og løpende utgifter.
• Uten nødvendige avklaringer vil Ringkollstua være konkurs ved årsskiftet.
Det ble i samme eiermøte enighet om en intensjonsavtale som etablerte Ringerike kommune som
eneeier av Ringkollstua AS (vedlagt). Intensjonsavtalen omfattet også en «underskuddsgaranti»
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på kr. 250 000,-/år i tre år, der tidligere aksjeeiere garanterer for sin andel av garantien i forhold
til tidligere eiersits. Rett etter årsskiftet hadde samtlige eiere undertegnet denne.

Økonomiske forhold

Ringkollstua har i dag en langsiktig gjeld på kr. 1 040 000,- og en kortsiktig gjeld på kr.
28 000,-. Selskapet er ikke i stand til å betjene denne gjelden, og ville, dersom ikke eierne
hadde aksjonert, måtte gå til skifteretten ved slutten av året 2012 og begjære seg konkurs.
Selskapet har kun inntekter fra utleie av «Bestyrerboligen» på kr. 3 500,-/mnd.
Utleieforholdet gir i tillegg selskapet et visst tilsyn med eiendommen. Årlige driftskostnader
ligger på kr. 250 – 300 000,-/år. Dette inkluderer et minimum vedlikehold, kapitalkostnader,
forsikringer og faste avgifter. Driften har vært opprettholdt med tilskudd fra
Miljøverndepartementet, et tilskudd som nå er terminert fra departementets side.
Styreformann, styremedlemmer og daglig leder mottar ingen godtgjøringer eller honorar
for det arbeidet som blir nedlagt.
Faste årlige driftsutgifter genereres også av gjeldsbyrden (langsiktig gjeld) som stammer fra
etableringen av «bestyrer/vaktmesterboligen». Ordfører har sammen med styreformann og
dagligleder for selskapet hatt sonderinger/drøftinger med Sparbank1 Ringerike og
Hadeland, som har resultert i at Ringkollstua ikke vil måtte håndtere rente og
avdragkostnader fram til 31.12.2015.

Rådmannens vurdering
Som det framgår av saksutredningen har Ringerike kommune gjennomført tiltak som sikrer
verdiene i Ringkollstua de neste tre år. Denne perioden må benyttes til å etablere et
bærekraftig driftskonsept, som sikrer formålbeskrivelsen i vedlagte forsalg til eierstrategi
for Ringkollstua AS:
«Eierkommunens formål med sitt eierskap av Ringkollstua AS:
•

Å sikre at Ringkollstua skal være en naturlig og nødvendig portal til Ringkollen og
Nordmarka. Ringkollstua skal tilrettelegge for idretts- og friluftsliv både i nærmiljøet
Ringkollen og videre innover i Nordmarka, sommer som vinter.

•

Ringkollstua skal tilby servering til alle grupper som ønsker å ta Nordmarka i bruk og være
et naturlig utgangspunkt for all aktivitet i Nordmarka med utgangspunkt på Ringkollen.
Ringkollstua skal være et naturlig midtpunkt for alle anlegg som er og vil bli etablert på og
rundt Ringkollen.

•

Det økonomiske grunnlag skal Ringkollstua finne så vel i det foranstående som i å tilby
stuas lokaliteter til faglige og sosiale arrangementer, kurs og møter.”

Denne utfordringen krever en langt smidigere organisering enn dagens eierstruktur tillater,
og det derfor en forutsetning at Ringerike kommune vedtar å overta samtlige aksjer i
selskapet, og dermed etableres som eneeier i selskapet. Likeledes må det være politisk
aksept for vedlagte forslag til eierstrategi.
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Dersom rådmannens forslag til vedtak får nødvendig politisk tilslutning, vil Ringerike
kommune innta en aktiv eierrolle for om mulig å realisere vedtatte formål med eierskapet. I
et kommunalt aksjeselskap utøver kommunen sin eierkompetanse gjennom
generalforsamlingen. Det er kommunestyret som iht. kommuneloven § 6, jf. aksjeloven § 52, må utstede fullmakt til den som skal representere kommunen på generalforsamlingen og
kan også treffe vedtak om hvordan kommunen skal stemme i en bestemt sak. Noen
kommuner har - for å sikre balansert representasjon - formannskapet til generalforsamling i
heleide kommunale aksjeselskaper.
Ved å utnytte de styringsmuligheter regelverket åpner for, vil en kommune i stor grad
kunne styre og kontrollere selskapet, også den daglige driften. En for inngående inngripen i
driften av selskapet vil imidlertid ikke være i samsvar med den rollefordeling aksjeloven
legger opp til. For heleide kommunale aksjeselskap vil det kunne være hensiktsmessig med
en viss uformell kontakt mellom selskapets og kommunens administrasjon. Aksjeloven er
ikke til hinder for dette. Man bør imidlertid passe på at denne type kontakt ikke blir så
omfattende at det oppstår uklare ansvarsforhold. Instrukser og andre vedtak som skal være
bindende for selskapet, må vedtas formelt på generalforsamlingen.
Rådmannen vil peke på det faktum at det ligger langt utenfor kommunens primæroppgaver
å drifte ei «markastue», selv om konseptet kan forankres både i friluftsliv, folkehelse,
friskvern og idrettslige aktiviteter. Det vil derfor være nødvendig i det videre arbeid å
vurdere en organisering knyttet til kommunens allerede etablerte selskap og/eller stiftelse.
Dersom alle formalia går i orden, vil Ringerike kommune ta initiativ til en større idédugnad
for å vurdere mulighetene for regningssvarende drift på Ringkollstua. Her vil driftsselskapet,
styret og daglig leder av Ringkollstua as (eiendomsselskapet), Jevnaker og Hole kommune,
RingeriksKjøkken, MENOVA, kommunale enheter innen folkehelse/aktivitetstilbud og andre
ressurspersoner m/gode ideer og erfaring bli invitert. Det vil være en klar målsetting å
dirigere aktivitet inn mot Ringkollstua i en slik størrelsesorden at det kan bli mulig å holde
åpent for «tur og marka-folket» i første omgang fredag/lørdag/søndag samt helligdager.
Det vil være svært viktig å bevare Ringkollstua og de verdier denne representerer for
allmennheten. Styret vil bli oppfordret til å utarbeide en vedlikeholdsplan for eiendommen,
både kort- og langsiktig.

Saksdokumenter

• Vedtekter for Ringkollstua vedtatt på ordinær generalforsamlingen 15.6.1993 (side 1
og 2)
• Intensjonsavtale mellom dagens aksjeeiere og Ringerike kommune inngått
v/årsskiftet 2012-2012.
• Forslag til Ringerike kommunes eierstrategi for Ringkollstua AS
• Kontrakt aksjeoverdragelse
Ringerike kommune, 30.01.2013
Wenche Grinderud
Rådmann

Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923
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Intensjonsavtale
Det er i dag inngått følgende intensjonsavtale mellom følgende eiere i Ringkollstua AS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haugsbygd IF,
IF Liv/Fossekallen,
Ringerike turistforening,
Ringerike O‐lag,
Ringerike Røde Kors,
AS Ringerike blad,
Ringerike skogeierlag,
Follum og Viul støttefond,
Follum fabrikker hjelpefond for ansatte,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Follum Bruks Arbeiderforening,
Åskameratene U.‐ og I.‐lag,
Hønefoss Sparebank,
Hønefoss bedriftsidrettsråd,
Hønefoss Brug AS,
Øvre Buskerud fagforening
Norpapp Industri AS,
Skiforeningen,
Ringerike kommune

1. Formål
I foreliggende intensjonsavtale forplikter eierne, i fellesskap, seg til å legge til rette for fortsatt utvikling av
Ringkollstua AS som en offisiell portal for friluftsliv, opplevelser og idrett i marka.
Ringerike kommune har som største eier tatt initiativ og er av de øvrige eierne gitt aksept for utarbeidelse av
forslag til fremtidige løsninger i samråd med selskapets styre.
Med denne intensjonsavtale slutter de øvrige eierne seg til løsningsskissen (jfr. vedlagte skisse) og har
fellesintensjon om endring av eierskap i selskapet etter løsningsalternativ nr. 2.
Eierne vil hver for sin del ta stilling til aksjeoverdragelse til Ringerike kommune, slik at kommunen blir 100 % eier
av selskapet. Partene i denne avtale har som mål at overdragelsene er gjennomført i 2012 og at Ringerike
kommune er heleier av selskapet fra og med 01.01.13.
2. Særvilkår
Opprinnelige eiere av Ringkollstua legger til grunn at dersom selskapet skulle bli videresolgt til annen eier,
forplikter Ringerike kommune seg til å ivareta allmenhetens interesser og enten tilbakeføre til opprinnelige
aksjonærer eventuelle overskudd i forhold til opprinnelig aksjeverdi/portefølje eller foreta avsetninger for
opprusting og tilrettelegging av området for allmenheten.
3. Ansvar
Eierne i Ringkollstua AS erkjenner i fellesskap fullt ansvar, etter lov om aksjeselskaper og inntil eventuelt eierskifte
som beskrevet i foreliggende avtale. Ved eierskifte av aksjene i Ringkollstua AS overtas ansvaret av Ringerike
kommune, som eneansvarlig.
4. Virketid
Eierne er enig om at foreliggende intensjonsavtale gjelder i tiden 1. desember 2012 ‐ 31. desember 2012 og at
avtalen opphører fra samme tidspunkt. Dersom eieroverdagelse til Ringerike kommune fra samme tidspunkt ikke
er mulig vil eierne anmode selskapets styre om innmelding til skifteretten.

Hønefoss / ‐ 2012

_______________________________

________________________
Ordfører Ringerike kommune
Kjell Hansen
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FORSLAG

Vedtatt i Ringerike kommunestyre xx.x.xxx.

EIERSTRATEGI
for
Ringkollstua AS
Eiet av Ringerike kommune

1. Formål med eierskapet
Eierkommunens formål med sitt eierskap av Ringkollstua AS:
•
•

•

Å sikre at Ringkollstua skal være en naturlig og nødvendig portal til Ringkollen og
Nordmarka. Ringkollstua skal tilrettelegge for idretts‐ og friluftsliv både i nærmiljøet
Ringkollen og videre innover i Nordmarka, sommer som vinter.
Ringkollstua skal tilby servering til alle grupper som ønsker å ta Nordmarka i bruk og være
et naturlig utgangspunkt for all aktivitet i Nordmarka med utgangspunkt på Ringkollen.
Ringkollstua skal være et naturlig midtpunkt for alle anlegg som er og vil bli etablert på og
rundt Ringkollen.
Det økonomiske grunnlag skal Ringkollstua finne så vel i det foranstående som i å tilby
stuas lokaliteter til faglige og sosiale arrangementer, kurs og møter.

2. Oppgaver og handlingsrom
Selskapets oppgaver er å eie og leie bort Ringkollstua til et eget driftsselskap som skal ivareta
eiers formål og intensjoner med etablissementet.
Ringkollstua AS skal ivareta de roller og utføre de oppgaver som eier anser som
hensiktsmessig for å realisere eiers formål med selskapet. Eier ønsker med dette å gi
selskapet et entydig mandat og handlingsrom for sine strategiske og faglige vurderinger.
Selskapsstrategi
Som grunnlag for styringsdialogen mellom eier og selskapet, forventes Ringkollstua AS å
etablere en selskapsstrategi som er forankret i relevante nasjonale og lokale ambisjoner og
føringer, samt eiers eierstrategi og vedtektene.
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Eierskap i andre selskaper
Ringkollstua AS kan etablere hel‐ eller deleide datterselskaper, der dette tjener selskapets
formål. Det legges til grunn at slike selskapsetableringer rettes mot å løse oppgaver som ikke
løses på en tilfredsstillende måte ved hjelp av eksisterende marked, samt at nye
selskapsetableringer ikke kommer i konflikt med andre eierinteresser kommunen måtte ha.
Etikk
Ringkollstua AS skal som en del av sitt kvalitetssikringssystem ha etiske retningslinjer for
medlemmer i styre og for daglig ledelse.
Kostnadseffektivitet
Ringkollstua AS skal drives effektivt, slik at dekningsgrunnlaget blir tilfredsstillende.
Selskapets inntjening skal ta høyde for nødvendige innvesteringer og vedlikeholdskostnader,
samt betjening av kortsiktig gjeld (kassekreditt), og innen 31.12.2015 ha etablert balanse i
driften.
Kassekreditten må således ikke benyttes til å dekke løpende kostnader som ikke kan
påregnes dekket inn av selskapets inntjening. Den underskuddsgaranti som tidligere eiere
har stilt til rådighet, må ikke oppfattes som disponibel driftskapital.
Selskapet må heller ikke ta opp langsiktig gjeld uten eiers godkjenning, og må selv kunne
betjene egen gjeldsportefølje fra 1.1.2015.
Konkurranseutsatt virksomhet
Selskapet kan drive kommersiell virksomhet med utgangspunkt i formålet. Kommunen vil
kunne ta ut utbytte fra denne delen av virksomheten.
Selskapet skal ikke ta uforsvarlig økonomisk risiko.

3. Styringsdialogen mellom kommunen som eier og Ringkollstua AS
Den formelle styringsdialogen mellom selskapet og eier forutsettes å skje gjennom årlig
eiermøte og i generalforsamlingen, for å drøfte felles strategi og utfordringer, jf. vedtektene.
Da Ringerike kommune er eneeier vil også en viss uformell kontakt mellom selskapet og eier
(kommunens administrasjon) være hensiktsmessig.
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Mellom
Ringerike kommune, org. nr. ……………………, (nedenfor kalt Kjøper) på den ene side
og
…………………………………… (nedenfor kalt Selger) på den annen side,
heretter i fellesskap referert til som Partene, er det i dag inngått slik

AKSJEKJØPSAVTALE
Vedrørende overdragelse av Selgers registrerte aksjer i Ringkollstua AS, org. nr. 965 987 754,
heretter benevnt «Selskapet».
1. Selskapet
1.1 Selskapet har i dag en aksjekapital på NOK 4 622 000,- fordelt på 4 622 aksjer
a NOK 1 000,-. Samtlige aksjer er fullt innbetalt og lydende på navn.
Selger eier xxx aksjer (x,x %) i Selskapet.
1.2 Selskapet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund under
organisasjonsnummer som nevnt ovenfor.
2. Kjøpsgjenstand
Selger overdrar sine xxx aksjer a NOK 1 000,- (x,x %) i Selskapet til Kjøper.
3. Vederlag
Aksjene angitt under pkt. 2 overdras uten kontantvederlag med de rettigheter og
forpliktelser som måtte følge aksjene. Selger stiller en pro rate garanti, beregnet ut i fra
størrelsen på aksjebeholdningen, med et samlet garantibeløp på NOK 250 000,- pr. år i
tre (3) år framover. Ved et eventuelt framtidig salg av aksjene vil Kjøper tilby
selgende aksjonærer å ta tilsvarende del i et eventuelt overskudd som Ringerike
kommune måtte oppnå, eventuelt å ta spørsmålet opp om et slikt eventuelt overskudd
skal fondsavsettes til opprusting av Ringkollstuas nærområde til beste for
allmennheten, med tidligere eiere.
4. Oppgjør – overtakelse
4.1. Aksjene overdras med virkning fra 1. mars 2013, heretter referert til som
«Overtakelsesdato».
Pr. Overtakelsesdato forplikter Selger seg til å overlevere eventuelle aksjebrev for
de under pkt. 2 nevnte aksjer i transportert stand til Kjøper, fri for heftelser av
enhver art. Det skal erklæres at aksjene er fri for heftelser. Dersom aksjebrev ikke
er utstedt, kan Kjøper anmode Selskapet om utstedelse av aksjebevis etter at
overdragelsen er notert i aksjeboken. Partene har et felles ansvar for å melde om
aksjeoverdragelsen til Selskapet for registrering i aksjeboken.
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4.2 Fra og med Overtakelsesdato overtar Kjøper alle Selgers aksjonærrettigheter i
Selskapet. Selger fraskriver seg pr. Overtakelsesdato alle rettigheter denne måtte
ha i eller mot Selskapet.
5. Selgers opplysningsplikt – Kjøperens undersøkelsesadgang
5.1 Kjøper er hovedaksjonær i Selskapet med 2 000 aksjer (43,3 % av aksjene).
Kjøper innehar vervet som styreformann. Kjøper har, og har hatt tilgang til all
relevant informasjon av betydning for Selskapet, dets virksomhet og økonomiske
stilling. Selger skal på dette grunnlag ansees å ha tilfredsstilt sin opplysningsplikt
om Selskapet overfor Kjøper.
5.2 Kjøper har i egenskap av mangeårig aksjonær i Selskapet hatt anledning til innsyn
i Selskapets regnskapsbøker, selvangivelser, forretnings korrespondanse, løpende
avtaler/kontrakter mv.
6. Diverse
6.1 Hver av partene bærer selv risiko for skattemessige forhold knyttet til denne avtale
samt mulige endringer i lovgivningen som berører avtalen.
6.2 Uenighet om forståelse av avtalen, eller gjennomføring av avtalens bestemmelser,
skal avgjøres ved voldgift etter reglene i Voldgiftsloven. Voldgiftsretten skal bestå
av en (1) person, oppnevnt at partene i fellesskap og som skal være en erfaren og
forretningskyndig jurist.
Kommer ikke partene til enighet om utpeking av Voldgiftsmann innen 14 – fjorten –
dager etter det første forslaget, skal førstelagmann i Borgarting lagmannsrett
anmodes om å foreta oppnevningen.

---ooo0ooo---

Denne avtalen er utferdiget i 2 – to – eksemplarer hvorav partene beholder 1 – ett – eksemplar
hver.

Hønefoss 1. mars 2013

Ringerike kommune
____________________

_______________________
Kjell B. Hansen, ordfører
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0605_313-01 DETALJREGULERING FOR "BYPORTEN" - 2.
GANGSBEHANDLING

Saksprotokoll - Formannskapet

Arkivsaksnr.: 12/746-34

Arkiv: REG 313/01

Sak: 22/13
0605_313-01 DETALJREGULERING FOR "BYPORTEN" - 2. GANGSBEHANDLING
Vedtak i Formannskapet:

1. 0605_313-01 detaljregulering for «Byporten» med tilhørende reguleringsbestemmelser
vedtas.
2. De deler av detaljregulering nr.0605_313 Byporten, vedtatt 12.11.09, som blir berørt av
ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende
bestemmelser, oppheves.

Behandling i Formannskapet 12.02.2013:
Hovedkomiteens innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig
vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret.

Saksframlegg - Kommunestyret
Arkivsaksnr.: 12/746

Saksnr.:
92/12
18/13
22/13
26/13

Arkiv: REG 313/01

Utvalg
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Forslag til vedtak:

Side 126 av 162 sider

Møtedato
11.06.2012
04.02.2013
12.02.2013
21.02.2013

1. 0605_313-01 detaljregulering for «Byporten» med tilhørende reguleringsbestemmelser
vedtas.
2. De deler av detaljregulering nr.0605_313 Byporten, vedtatt 12.11.09, som blir berørt av
ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende
bestemmelser, oppheves.

Sammendrag

I forbindelse med bygging av rundkjøring ved Byporten må det gjøres en grunnavståelse fra
Storgaten 26. Formannskapet behandlet saken om makeskifte og grunnerverv den 08.05.12
sak. 80/12. Ringerike kommune overdrar 620 m2 av sin grunn til Statens vegvesen.
Rådmannen vil forhandle med Statens vegvesen om vederlag, og saken om økonomisk
kompensasjon vil fremlegges til politisk behandling. Det er ønske fra grunneier at området
BFK-2 som er Haugli sin eiendom pluss kommunens del som benyttes til makeskifte,
reguleres til bolig/forretning og kontor. Rundkjøringen må justeres noe for å tilpasses. Hele
planen oppdateres til ny planlov.

Beskrivelse av saken

Dagens situasjon
Reguleringsplan nr.313 «BYPORTEN» ble vedtatt 12.11.09 i kommunestyret. Bakgrunn for
denne reguleringen var å endre kvartalet Storgata – Owrensgate-Kongens gate – Sundgata
som er omtalt som «Fordkvartalet» til forretning /kontor/ bolig. Det medførte endringer av
vegarealer, rundkjøring og Haugli sin eiendom gnr. 318 bnr. 92. Området som er regulert
som park i gjeldende plan og er Ringerike kommune sin eiendom er vedtatt å brukes som
makeskifte. I forbindelse med planlagt bygging av rundkjøring på Fv 35 ved Byporten,
gjennomføres grunnavståelsen fra gnr. 318 bnr. 92, eier Storgaten 26 Hønefoss AS, ved
makeskifte. Ringerike kommune overdrar ca. 620 m² grunn fra sin eiendom, gnr. 318
bnr.337, til Statens vegvesen, som benytter arealet som makeskifteobjekt til Storgaten 26
Hønefoss AS. Betingelsene for ovennevnte er at arealet som overdras fra Ringerike
kommune til Statens vegvesen, godkjennes omregulert fra grøntareal til bolig eventuelt i
kombinasjon med forretning og kontor som primært ønske fra grunneier.
Planforslaget
Forslag til reguleringsplan for 0605_313-01 «BYPORTEN» er utarbeidet av Ringerike
kommune.
Planforslaget som foreligger til behandling består av
- Plankart ”BYPORTEN” i målestokk 1:1000, merket 2.gangsbehandling
- Forslag til reguleringsbestemmelser datert 30.10.12
Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet er i reguleringsplanen fra 12.11.09 regulert til forretning /kontor/ bolig i K1,
forretning /kontor i K2 og park helt i sør. I nytt forslag er K1 =BFK-1 og fortsatt bolig
/forretning/kontor med utnyttelsesgrad maks BRA 18000 m2. K2 som har benevnelsen BFK2 er endret fra forretning/kontor og maks BRA 2500 til bolig forretning og kontor med maks
BRA 4500 m2 og maks cote-høyde angitt på kartet på 85. Parkområdet er mindre i ny plan
og formålet er grønnstruktur / friområde. Flombautaen er koordinatfestet og skal bevares.
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Det er innenfor grøntområde, og det er bestemmelser om at den spesielle furuen skal
bevares. Gangforbindelsen merket SF-1 på nytt kart er flyttet inntil broen for å få en bedre
utnyttelse av området.
Plantype og avgrensning
Planen fremmes som en detaljregulering og har samme avgrensning som forrige plan.

Tidligere behandlinger og vedtak
• Formannskapet behandlet saken om makeskifte og grunnerverv den 08.05.12 sak.

80/12.
• Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
og vedtatt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 11.06.12, sak
92/12.

Endringer etter 1.gangsbehandling

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er
• Revidert plankart og reguleringsbestemmelser for å imøtekomme innsigelse fra
Fylkesmannen. I brev av dato 03.09.12 fremmet Fylkesmannen innsigelse for felt
BFK-2 for mangelfull ivaretakelse av støyforhold og mangelfull redegjørelse for
status knyttet til luftforurensing.
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 21.06.12 – 10.09.12. I samme periode
ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens
tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 5 uttalelser. Disse følger som uttrykte
vedlegg. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert nedenfor.
Uttalelse fra Statens Vegvesen, dato: 21.09.12
Statens vegvesen har vurdert tiltaket til at endringen ikke vil gi vesentlige endringer i
trafikkbelastningen. Leilighetene ligger støyutsatt til og må skjermes i tråd med krav i
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy T-1442/2012.
Rådmannens kommentar:
Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte planforslaget.
Uttalelse fra TT Consult A/S, dato: 06.09.12
En utvidelse av Kongens gate til totalt 21 m reguleringsbredde med en gang og sykkelvei
lagt på gatens vestside vil medføre store tomteavståelser for alle grunneiere nordover av
Kongens gate. Ber om at den foreslåtte plasseringen av gangveien nordover langs Kongens
gate utsettes frem til en helhetlig plan foreligger.
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Rådmannens kommentar:
Planavgrensningen til reguleringsplan 313-01 Byporten er satt ut ifra en vurdering fra
forslagstiller som skal ta med gang og sykkelvei i denne planen, og kan ikke ta med seg en
vurdering av gang og sykkelvei videre nordover i Kongens gate. Videre gang og sykkelvei
nordover i Kongens gate vil ikke bli avklart i denne reguleringsplanen men vil ligge som
grunnlag for etablering av gang og sykkelveier i fremtidige reguleringsplaner nordover i
Kongens gate. Dette er noe som må avklares om og når det fremmes ønske om nye
reguleringsplaner i området.
Uttalelse fra Merete Cisilie Simonsen og Odd Magnar Nymoen, dato: 26.08.12
Har merknader i forbindelse med støy. Biler som står parkert på Haugli`s eiendom i dag
fungerer som en «støyskjerm» for naboene. Ved ny plan vil det ikke være mulig å parkere
biler i siktsonen og det vil ikke gi «støyskjerming» mot naboer. Planen vil bedre
trafikksituasjonen til dels i området men har betenkeligheter ved trafikksituasjon ved store
tilstelninger på Schjongslunden. Har forslag til tiltak som kan bedre trafikkflyt i området.
Skilting av max 30 km/t fra Kvernbergsund bru til og med Kongens gate kombinert med
fysisk fartsreduserende tiltak som opphevd gangfelt.
Rådmannens kommentar:
Det skal ikke parkeres biler i frisiktsone som legges til grunn i ny plan. Tiltak som naboer har
kommet med i forbindelse med støysikringstiltak er noe som Statens vegvesen må uttale
seg om. For øvrig vil det være mulig å kreve støysikringstiltak dersom verdiene etter
gjennomføring av planen ikke er tilstrekkelige i forhold til krav i Miljøverndepartementets
retningslinje for behandling av støy T-1442/2012.
Uttalelse fra Ringeriks-Kraft Nett, dato: 02.07.12
Ringeriks-Kraft Nett anmoder å bli informert i den videre planfasen for å kunne planlegge
eventuelle endringer eller flytninger av eksisterende anlegg og nye anlegg samtidig med
utbyggingen av planområdet.
Rådmannens kommentar:
Kommentar er tatt til orientering

Innsigelser

I brev av dato 03.09.12 har Fylkesmannen i Buskerud fremmet innsigelse til planforslaget
ved offentlig ettersyn. Etter dialog og ytterligere utredninger og derpå justeringer i
planforslaget og reguleringsbestemmelsene er innsigelsene nå trukket i brev av dato
19.11.12. Innkomne innsigelser til planen fremgår av ovenstående høringsuttalelser og
rådmannens kommentarer til disse.

Forholdet til overordnede planer

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til senterområdet og
friområde. Deler av det aktuelle området er i Grønn plakat for Hønefoss angitt som område
med stor verdi. I henhold til retningslinjer for saksbehandling skal det i plansaken inngå en
vurdering av tiltakets konsekvenser for grønnstrukturen.
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Det aktuelle området omfattes av Kommunedelplan for gående og syklende i
Hønefossområdet.
Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer.

Juridiske forhold

Naturmangfoldloven
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i Naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til
grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og
detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp.
Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er
søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom
kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til
føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet belastning
av tiltak i området skal vurderes.

Økonomiske forhold
Utdrag fra sak 80/12:

Dersom arealet som Storgaten 26 Hønefoss AS ønskes som makeskifteobjekt, blir godkjent
omregulert fra grøntareal til parkering/ bolig, vil det under forbehold av politisk
godkjennelse, bli inngått avtale mellom Statens vegvesen og Ringerike kommune.
Arealene vil avhengig av formål ha en verdi på 500 – 1000 kr/m2, dvs en potensiell inntekt
for Ringerike kommune på ½ - 1 million kr. Imidlertid vil kommunen på grunn av
flerbrukshallen indirekte betale ca 1/3 av dette beløpet i forbindelse med utbyggingsavtale /
finansieringsavtale av rundkjøringen.
Rådmannen gjør oppmerksom på at det ikke foreligger noen planer eller vedtak om salg
dersom det ikke skulle blitt bygd rundkjøring.

Rådmannens vurdering:
Byggeplanene
Etter grunneiers ønske om å regulere eiendommen ved BFK-2 til bolig /forretning og kontor
foreslår Rådmann at forslaget vedtas. De arealene som foreslås overdratt til Statens
Vegvesen er viktig for etablering av rundkjøring ved Byporten. Denne rundkjøringen har
stor positiv virkning for byutviklingen i Hønefoss og flere prosjekter, herunder Byporten og
ny flerbrukshall i Schjongslunden. Statens Vegvesen mener at disse verdiene veier så høyt
at Ringerike kommune bør avstå arealene vederlagsfritt. Men ut i fra kommunens
økonomiske situasjon, innstilte Rådmannen i sak. 80/12 på at det forhandles med Statens
Vegvesen om et vederlag.
Uteoppholdsareal og lekeplasser
Planen har bestemmelser som sikrer opparbeidelse uteoppholdsareal med lekeplasser før
det gis brukstillatelse for boligene.
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Fjernvarme
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller
innunder tilknytningsplikten.
Naturmangfold og grøntstruktur
Rådmann mener at de miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i Naturmangfoldloven er oppfylt,
og ivaretatt. Det er bestemmelse som ivaretar grønnstruktur i friområde.

Innkomne merknader

Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av ovenstående kommentarer.

Innsigelser

Det er gjort endringer i planforslaget for å imøtekomme innsigelsen fra Fylkesmannen.
Innsigelsen er nå trukket og kommunestyret kan gjøre endelig planvedtak.
Samlet vurdering:
Rådmannen er positiv til denne reguleringsendringen og ser på den som et viktig ledd i og få
på plass rundkjøring, nye sentrumsnære boliger og næring.
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at reguleringsforslaget 0605313-01 ”Byporten” vedtas slik det det nå foreligger.

Saksdokumenter

Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler
Trykte vedlegg:
1. Plankart 0605_313-01 BYPORTEN, målestokk 1:1000, merket ”2. gangs behandling”
2. Forslag til reguleringsbestemmelser, merket ”2.gangsbehandling”
3. Notat til Planbeskrivelse for 0605_313-01, datert 18.01.13
4. Innsigelse i brev fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 03.09.12.
5. Anmodning av trekking av innsigelse i brev datert 08.11.12.
6. Trekking av innsigelse i brev fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 19.11.12.
7. Epost fra Buttingsrud, datert 21.01.13
Utrykte vedlegg:
8. Høringsforslaget; plankart 1:1000 med tilhørende bestemmelser, merket ”Offentlig
høring”
9. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget, HMA 11.06.12.
10. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, HMA, sak 92/12.
11. Reguleringsplan nr 0605_313 Byporten, vedtatt dato 12.11.09
12. Planbeskrivelse datert 02.11.09
13. Grønn plakat for Hønefoss, vedtatt 30.11.00
14. Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet, vedtatt 29.06.95
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15. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, soneplan Hønefoss, vedtatt 30.08.2007, med
tilhørende bestemmelser.
16. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10.

Ringerike kommune, 11.01.2013

Wenche Grinderud
Rådmann
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen
Avdelingsleder Areal- og byplan: Grethe Tollefsen
Saksbehandler: Lars Magnus Walløe
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret
REGULERINGSBESTEMMELSER
For reguleringsplan nr. 313-01 “Byporten”
2. gangs behandling,
Utarbeidet av Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, 30.oktober 2012.
Oppstart av endring av gjeldende plan 12.05.12
1.gangsbehandling 11.06.12

Endringsliste:
Nr
endring
02

dato

sign

Reguleringsformål

Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål (Pbl § 12-5):
Reguleringsplanformål
1. Bebyggelse og anlegg
Bolig/forretning/kontor
BFK-1-2
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg
Gang-/sykkelveg
Annen veggrunn – teknisk anlegg

Kjøreveg
G/S-veg/fortau,SF-1
Annen veggrunn –
teknisk anlegg

3. Grønnstruktur
Friområde

GF-1

Hensynssoner
(Pbl § 12-6)

a1) Frisiktsone

H140_1

a2) Støysoner
Rød sone iht. T-1442
Gul sone iht. T-1442

H210_1
H220_1
1
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a3) Faresoner
Flomfare (200-årsflom)

H320_1

De ulike formålene er vist på plankartet.

FORMÅLSBESTEMMELSER
DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL
§ 1. Bebyggelse og anlegg
§ 1.0 Bebyggelse og anlegg - felles bestemmelser
1. Byggegrense
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet.
(Pbl § 12-7 nr. 2)
2. Byggehøyde
Gesimshøyder er vist på plankartet. Mindre tekniske takoppbygg (heis- og trappetårn,
rekkverk og lignende.) kan tillates over de angitte kotehøyder.
(Pbl § 12-7 nr. 1)
3. Utnyttingsgrad
Maks tillatt bruksareal (BRA) over terreng for området er vist på plankartet.
(Pbl § 12-7 nr. 1)
5. Parkering
Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal vedtekt for indre sone i Hønefoss.
(Pbl § 12-7 nr. 7)
6. Støy og solforhold
Støyforholdene utendørs skal dokumenteres gjennom en støyfaglig utredning for å sikre
at beboerne får tilgang til egnete utearealer med tilfredsstillende lydforhold med dagkveldnatt lydnivå Lden = 55 dBA eller lavere. For å oppnå tilfredsstillende støynivå på
uteplasser, skal det om nødvendig settes opp skjermingsvegger, eller utforme
bygningsmassen slik at den virker som støyskjerm. Det henvises til miljøverndepartementets
retningslinje T-1442.
Konkretisering av grenseverdiene gitt i retningslinje T-1442:
1. Støyforholdene innendørs skal være dokumentert gjennom en støyfaglig
utredning for å sikre at kravene til innendørs støynivå i teknisk forskrift ikke
overskrides.
2. Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom bruksformål kun har vinduer
mot støyutsatt side, må disse ha balansert mekanisk ventilasjon.
3. Alle boenheter innenfor avvikssonen skal ha en stille side Lden <55 dB og LAmax <70
dB.
4. Minimum 50 % av antall rom til støyfølsomme bruksformål i hver boenhet skal ha
vindu mot stille side. Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side.
2
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5. Vinduer i soverom på støyutsatt side og som samtidig er soleksponert, bør ha
utvendig solavskjerming. Behov for kjøling må også vurderes.
Ved søknad om rammetillatelse skal det dokumenteres via støyfaglig utredning at enhver
leilighet kan oppfylle de her satte bestemmelser for støy.
Det kan ikke søkes om rammetillatelse for boliger før det er dokumentert at støy er i tråd med
støyretningslinje T-1442/2012.
Støyskjermer og gjerder på takterrasser må trekkes minst 2 m inn fra gesims.
(Pbl § 12-7 nr. 4)
7. Luftforurensing
Det skal redegjøres for konsekvenser knyttet til luftforurensing i henhold til
Miljøverndepartementets retningslinje T-1520 før det søkes rammetillatelse. Boliger i BKF-2
skal ha mekanisk ventilasjon.
8. Utforming, plassering og høyde på gjerde
I planområdet kan det oppføres gjerde. Gjerde skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler,
vegkryss osv. I frisiktsone som er vist på plankart, samt i øvrige kryss og i utkjørsler, kan
gjerde ha høyde inntil 0,5 m. Gjerde skal plasseres i nabogrense og, kan, bortsett fra i
frisiktsoner, ha høyde inntil 1,0 m.
(Pbl § 12-7 nr. 2)
9. Radon
For ny bebyggelse skal det gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av
radongass i samtlige boliger – så fremt det ikke for den enkelte tomt er gjennomført
radonundersøkelser av byggegrunnen som dokumenterer at dette ikke er nødvendig.
(Pbl § 12-7 nr. 4)
10. Plassering av bebyggelse
Bebyggelsen skal som hovedprinsipp plasseres ut mot tilgrensende gatearealer med unntak for
underordnede ”innhakk” i forbindelse med inngangspartier, hjørner, varelevering og lignende.
byggegrensene for de nederste etasjene er sammenfallende med formålsgrense for
byggeområdet. For de øverste etasjene som er inntrukket, er det på plankartet vist
byggegrenser med angitte maksimalhøyder på bebyggelsen. Mellom bygningene og
gårdsrommene kan det plasseres støyskjermer, porter og mindre takoverbygg. Mindre
innbyrdes forskyvninger av tverrlamellene kan foretas for å få til optimal løsning i forhold til
parkeringsetasje og boligetasjer. Balkonger kan krages inntil 1,2 m over tilliggende fortau
eller grøntrabatt forutsatt det er min. 4,0 m. fri høyde over fortau. Overliggende etasjer over
kvartalsavrundingene i hjørnene i Sundgata kan krages ut i hjørnet som en forlengelse av
fasadene i gatene forutsatt at det er min 4,0 m fri høyde over fortauet. Ny bebyggelse skal
plasseres slik at trær beholdes i GF-1.
(Pbl § 12-7 nr. 2)
11. Utforming av bebyggelse
Ved utformingen av ny bebyggelse skal det legges vekt på at det arkitektoniske
utrykk harmonerer med sentrumsbebyggelsen i Hønefoss. Boligbebyggelsen skal deles opp og
plasseres slik at det dannes indre, ”stille” gårdsrom til rekreasjon, lekeplass og sandlekeplass.
Fasadene skal deles opp i tydelige sprang og forskyvninger for å dele opp bygningsvolumet
slik at det tilpasses dimensjonene i området. Materialbruk og farger skal sammen med
3
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volumoppbygging og sprang i vegg og tak bidra til å nedskalere prosjektet og tilpasse seg
stedets skala og formspråk.
(Pbl § 12-7 nr. 1)
12. Dokumentasjon ved byggesøknad
Ved søknad om oppføring av nye boliger innenfor planområdet skal følgende dokumentasjon
foreligge:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

Analyse og beskrivelse av nærområdets bebyggelsesstruktur med ny bebyggelse
innplassert. Bebyggelsens høyder (kote- og målsatt) og utformingen skal vises
sammen med eksisterende bebyggelse på nabotomter/ i nærområdet. Tiltakets
innvirkning på naboeiendommer i forhold til sol og miljøbelastninger, herunder
lokale trafikkforhold skal også belyses i saken.
Disponering av tomten: plassering av bebyggelse, atkomst, parkering, solforhold
og uteoppholdsareal med vegetasjon.
Analyse og beskrivelse av tiltakets plantegninger, snitt og fasader.
Dokumentasjon som viser at tiltaket ikke kommer i konflikt med automatisk
fredete kulturminner etter kulturminneloven.
Hensynet til universell utforming skal dokumenteres i henhold til den enhver tid
gjeldende teknisk forskrift.
Kapasitet i ledningsnettet og avstand til brannvannskum skal være etter de
gjeldende krav.

Ved søknad om rammetillatelser som omfatter ny støyfølsom arealbruk, skal det innenfor
støysonene foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av støykrav og aktuelle støytiltak.
Der kommunen finner det nødvendig kan det kreves ytterligere dokumentasjon.
For fradeling av tomt, mindre byggetiltak og andre mindre anlegg kan kommunen forenkle
kravene til dokumentasjon.
(Pbl § 12-7 nr. 2)
§ 1.1 Bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse
1. Formål
I område BFK-1 og 2 kan det oppføres bebyggelse for boliger, forretning og kontor med
tilhørende parkering.
Høyder på bygninger.
I område BFK-1 er gesimshøyder og omriss av etasjer vist på plankartet. Bebyggelsen skal
være på 4 etasjer (gesims maks cote 89,4), pluss 2 inntrukne etasjer langs Sundgata. (gesims
maks cote 95,0.) Tverrlamellene (nord/syd-retning) skal være på 4 etasjer og maks 3 etasjer
mellom lamellene i sør og nord. På tverrlamellene på 4 etasjer kan inntrukne trappe/heistårn
stikke opp over tak slik at de kan gi tilgang til takterrassene. I område BFK- 2 er maksimale
tillatte gesimshøyde vist på plankartet.
Plassering av ny bebyggelse
I området BFK-1 forutsettes eksisterende bygninger fjernet.
Bebyggelsen skal plasseres langs gatene. Inne i kvartalet kan det også plasseres
bebyggelse, men da lagt på en slik måte at det dannes to til tre indre gårdsrom.
Byggene må utformes slik at det er forbindelse mellom gårdsrommene. Parkering skal
4
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plasseres under terreng og under bebyggelsen og gårdsrommene. Taket/dekket over
parkeringen kan ligge 1-1,5 m over terreng i Sundgata, - dvs maks ca. cote 76,8, slik at
boliger i første etasje blir liggende noe høyere enn gatenivå. Ved en eventuell etappevis
utbygging av kvartalet, skal den delen som ikke er med i første utbyggingstrinn gis en
tiltalende utforming og holdes i orden slik at det ikke er til sjenanse for omgivelsene.
Hovedgangatkomst til boligene skal skje fra Storgata og/eller Sundgata, eller via
gårdsrommene.
I området BFK-2 kan eksisterende bebyggelse, - unntatt den nordre delen,
ombygges/påbygges. Ny bebyggelse kan plasseres på sørside av nåværende bygning.
Grad av utnytting
I område BFK-2 er maks tillatte bruksareal (BRA) over terreng 4500 m2.
I området BFK-1 er maks tillatt bruksareal (BRA) over terreng er 18 000 m2. Parkeringsareal
i kjeller opp til maksimalt 1,5 m over terreng, skal ikke regnes med i BRA.
(Pbl § 12-7 nr. 1)
Bil og sykkelparkering
Parkeringsanlegget skal dekke behovet for boligene og virksomhetene i kvartalet.
Parkeringsdekning for bil og sykkel skal være som angitt i forslag til kommunal vedtekt for
indre sone i Hønefoss. Dvs. én bilplass pr bolig uansett BRA. 1 s.3 av 3 sykkelplass pr bolig
opp til 60 m2 BRA, og 2 sykkelplasser pr bolig større enn 60 m2 BRA.Ved rammesøknad må
det vises en hensiktsmessig plassering og fordeling av sykkeloppstillingsplassene.
Bilatkomst og varelevering
Området BFK-1 skal ha biladkomst og varelevering fra Sundgata. Plassering av
atkomstpunkt(er) kan forskyves i forhold til pilsymbol som er vist på plankartet, men ikke
nærmere kryssene mot Kongens gate og Storgata enn 30 m målt fra kjørebanekant i hhv.
Kongens gate og Storgata. BFK-2 skal parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal
vedtekt for indre sone i Hønefoss, og skal ha bilatkomst og varelevering fra Tyristrandgata.
Uteoppholdsareal
Schjongslund ligger i nærhet til planforslaget og vil med dette kunne brukes til leke og
oppholdsareal for boligene i BFK-2. Det vil i GF-1 være mulig å opparbeide leke og
oppholdsareal for boligene. Hver bolig skal ha uteareal i form av balkong eller takterrasse og
disse skal utformes mot Tyristrandgata.
For boligbebyggelsen skal det settes av min 25 m2 uteoppholdsareal pr bolig. Felles
uteoppholdsarealet skal anlegges primært i gårdsrommene, som dannes i kvartalet
og behandles/utformes på en slik måte at gårdsrommene får preg av å være ”hagerom”.
Minst 10 % av utearealene i gårdsrommene skal være beplantet. (trær, grøntareal )
Det skal opparbeides sandlekeplasser med utstyr for barn som en del av fellesarealet,
men også sittegrupper og fellesanlegg for eldre. I BFK-1 skal også etableres en ballplass,
som kan fungere som en kvartalslekeplassfunksjon. Støyskjermede takterrasser kan også
inngå som en del av felles uteareal.
Riving av bygninger
Alle bygninger i området BFK-1 kan rives.
Utforming av ny bebyggelse
5
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Det skal legges ekstra vekt på god arkitektur og estetisk utforming når det gjelder
byggets fasade mot sør. Dette er noe som bør vektlegges på grunn av stor eksponering
mot brua, elva og den sentrale beliggenheten ved innfarten til Hønefoss by.
(Pbl § 12-7 nr. 1)

§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
§ 2.0 Felles bestemmelser for trafikkområder
1. Formål
Områdene skal nyttes til formål offentlig trafikkområde, med underformål som angitt på
plankartet. Kjøring over gangareal kan tillates der det på planen er angitt avkjøring. Plassering
av avkjørsler er vist på plankartet som prinsipp, og kan derfor forskyves innenfor samme
atkomstgate dersom dette under den videre detaljprosjektering av virksomhetene på arealene
viser seg hensiktsmessig. Bredden på areal avsatt til offentlig vegformål i Owrens gate og
Kongens gate er tilsammen 21,5 m. Innenfor dette arealet kan forholdet mellom breddene på
fortau, antall kjørefelter og ev. sykkelfelter endres dersom framtidige trafikkplaner, eller
planer for sykkeltrafikk i Hønefoss sentrum skulle tilsi det.
(Pbl § 12-7 nr. 1)
2. Tekniske planer
Anlegg som kommunen skal overta og ha vedlikehold av skal utføres i henhold til planer som
på forhånd er godkjent av kommunen / Statens vegvesen.
(Pbl § 12-7 nr. 4)
3. Vegstandard
Vei med tilhørende avkjørsler og lignende skal være utformet med en standard som det
fremgår av gjeldende kommunalteknisk vegnorm. Fortau skal ha 30 cm granitt kantstein.
(Pbl § 12-7 nr. 4)
4. Vegers stigningsforhold
Veg skal ha stigning maksimalt 10 %.
(Pbl § 12-7 nr. 4)
5. Avkjøringsforhold
Avkjørsler er vist på plankartet.
(Pbl § 12-7 nr. 4)
6. Fartsdemping
Det kan etableres fartsdempere på alle kjøreveger.
(Pbl § 12-7 nr. 4)
7. Stenging av innkjørsler
Stengt innkjørsel er merket på plankartet.
(Pbl § 12-7 nr. 7)
§ 2.1 Veg
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1. Formål
Områdene skal nyttes til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, med underformål veg.
(Pbl § 12-7 nr. 1)
2. Eiendomsforhold
Område veg skal være offentlig, og skal eies og driftes av kommunen.
(Pbl § 12-7 nr. 14)

§ 2.3 Gang/sykkelveg og fortau
1. Formål
Område skal nyttes til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, underformål gang-/
sykkelveg og fortau.
(Pbl § 12-7 nr. 1)
2. Eiendomsforhold
Område skal være offentlig, og skal eies og driftes av kommunen.
(Pbl § 12-7 nr. 14)
3. Bruk
Område samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, underformål gang-/ sykkelveg og fortau
skal brukes til gang- og sykkeltrafikk.
Områdene kan nyttes av kjøretøyer for vedlikehold, brann og redning.
(Pbl § 12-7 nr. 1)

§ 3. Grønnstruktur
§ 3.1 Friområde (GF-1)
1. Formål
Områdene GF-1 skal nyttes til formål grønnstruktur, med underformål friområde. Det gamle
furutreet skal beholdes, men ellers kan området opparbeides på en parkmessig måte.
Flombautaen skal bevares og allmennheten skal ha tilgang til den. Det er ikke tillatt å drive
virksomhet som er til hinder for områdets bruk som friområde.
(Pbl § 12-7 nr. 1)
Bygg og anlegg
Gangstier og benker tillates opparbeidet i friområdet. Det kan også plasseres lekeapparater.
Bygninger tillates ikke oppført i friområdet.
(Pbl § 12-7 nr. 1,2)

§ 4. Hensynsoner
§ 4.1 Frisiktsone ved vei
1. Reguleringsformål
7
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Områdene med frisiktsone er vist med skravur på plankartet og har betegnelse H140_1.
(Pbl § 12-7 nr. 1)
2. Høyde
I frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum.
§ 4.2 Flomfare
1. Bruk
Områdene med flomfare er vist med rød skravur på plankartet og har betegnelse H320_1, og
skravuren angir 200-års flom.
Det tillates ikke nye boenheter innenfor område med flomfare slik terrenget er i dag. Skal det
etableres boenheter innenfor faresonen må det gjøres grundige undersøkelser og tiltak som
gjør at det ikke lenger kommer under betegnelsen 200 års-flom.
(Pbl § 12-7 nr. 4)
2. Vilkår
Vilkår for å etablere virksomhet på område med flomfare, er at flomsikringstiltak
gjennomføres.
(Pbl § 12-7 nr. 4)
§ 4.3 Støysoner
1. Reguleringsformål
I område BFK-2 er det vist støysoner med skravur på plankartet. Rød sone har betegnelsen
H210_1 og gul sone H220_1.
(Pbl § 12-7 nr. 1)

§ 5. Rekkefølgebestemmelser
1. Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygge- og anleggsarbeider på BFK-1-2 før
det er etablert utbyggingsavtaler/gjennomføringsavtaler mellom utbygger, kommunen
og vegvesen/fylkeskommune. Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må
utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske anlegg mellom kommunen og utbygger
foreligge før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene. Dersom
vegvesen/fylkeskommune skal overta tekniske anlegg, må gjennomføringsavtale og
godkjenning av tekniske anlegg mellom vegvesen/fylkeskommune og utbygger foreligge før
det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene.
(Pbl § 12-7 nr. 10)
2. Brannvann
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at
brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav.
(Pbl § 12-7 nr. 10)
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3. VA-anlegg
Det skal være minimum 4 meters avstand fra kommunens VA-ledninger og signalkabler til
bygninger og faste konstruksjoner. Hvis bygg/konstruksjoner kommer i konflikt med
eksisterende VA-anlegg, må disse flyttes. Det kan ikke gis igangsettingstillatelser før disse er
flyttet og opparbeidet i henhold til utbyggingsavtale med kommunen.
(Pbl § 12-7 nr. 10)
4. Flomsikring
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at alle bygg og
installasjoner sikres mot 200-årsflommen inkludert en sikkerhetsmargin på 0,5, slik at de ikke
tar skade av flom opp til kote + 69,7.
Før det blir gitt igangsettingstillatelse for veier og bygninger må det dokumenteres at veier
fungerer som sikre rømningsveier ved eventuell flom.
(Pbl § 12-7 nr. 10)
5. Utbygging av regulert offentlig trafikkareal.
Det forutsettes at det er dokumentert før planvedtak at utbyggingen av BFK-1, byggetrinn
1 ikke skaper mer trafikk enn trafikkmengden fra tidligere virksomhet i kvartalet, dvs
en årsdøgntrafikk opp til 412 kjt/døgn. Det kan ikke gis brukstillatelse for BFK-1, byggetrinn
1 som vist på plankartet før tilliggende fortausareal er opparbeidet. Det kan ikke gis
brukstillatelse for BFK-1,byggetrinn 2 som vist på plankartet før alt trafikkareal som er vist på
plankartet er opparbeidet og overlevert i tråd med utbyggingsavtaler/gjennomføringsavtaler
mellom utbygger, kommunen og vegvesen/fylkeskommune.
6. Uteoppholdsareal.
Det kan ikke gis brukstillatelse eller ferdigattest for boliger før felles uteoppholdsareal med
lekeplasser er opparbeidet. Ved etappevis utbygging av kvartalet skal det være opparbeidet
felles uteoppholdsareal med beplantning til boligene i den enkelte utbyggingsetappe ut i fra
kravet i pkt. 2.10.

Til informasjon (ikke en del av planens juridiske bestemmelser):
Kulturminner
Dersom det fremkommer automatisk fredete kulturminner i forbindelse med anleggsarbeid eller
annen virksomhet i planområdet, må arbeidet straks stanses og fylkeskommunen varsles, jmf.
Kulturminneloven § 8.2.
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

NOTAT TIL PLANBESKRIVELSE
for 0605_313-01 Detaljregulering for «Byporten», datert 18.01.13
Utdrag fra planbeskrivelse for reguleringsplan 0605_313, datert 02.11.09:
Storgata 22 AS (forslagstiller) arbeider med et prosjekt for utbygging av kvartalet mellom
Storgata, Sundgata, Kongensgate og Owrens gate, tidligere kalt ”Fordtomta”, og fremmer
her et forslag til reguleringsplan for området kalt ”Byporten”.
I forkant av, og parallelt med reguleringsplanarbeidet , har arkitektkontoret Moe & Løvseth
utarbeidet konsept og løsning for bebyggelsen. På grunnlag av dette har Asplan Viak As på
oppdrag fra Storgata 22 AS utarbeidet reguleringsplanforslaget med denne beskrivelsen.
Asplan Viak har også utført trafikkutredninger.
Brekke &Strand Akustikk AS har foretatt støyberegninger ut i fra trafikkutredningene og
bygningenes utforming . Støyberegningen og trafikkanalysen følger som vedlegg, men et
sammendrag inngår i denne beskrivelsen. Illustrasjonsprosjektet til arkitektkontoret Moe &
Løvseth er også vedlegg til reguleringsplanen.
Underveis i arbeidet har det vært flere koordineringsmøter med kommunen og møter med
vegvesenet og fylkesmannens miljøvernavdeling for å drøfte løsningene.
Reguleringsplanen bygger på skisseprosjektet til arkitektkontoret Moe & Løvseth for
kvartalet. Kommunen og vegvesenet har imidlertid satt som krav at reguleringsplanen også
skal vise en løsning for krysset Storgata/ Owrens gate med en fullverdig tilknytning for
Schjongs gate. Dette har medført at hele kryssområdet og eiendommen på sørsiden (dvs
bilforretningen m.m.) inngår i planområdet. Likeledes inngår hele gateløpene i de
tilgrensende gatene i planområdet.
Sammendrag av foreslått endring til reguleringsplan 0605_313-01
Planområdet er i reguleringsplanen fra 12.11.09 regulert til forretning /kontor/ bolig i K1,
forretning /kontor i K2 og park helt i sør. I nytt forslag er K1 =BFK-1 og fortsatt bolig
/forretning/kontor med utnyttelsesgrad maks BRA 18000 m2.
K2 som har benevnelsen BFK-2 er endret fra forretning/kontor og maks BRA 2500 til bolig
forretning og kontor med maks BRA 4500 m2 og maks cote-høyde angitt på kartet på 85.
Parkområdet er mindre i ny plan og formålet er grønnstruktur / friområde. Flombautaen er
koordinatfestet og skal bevares. Det er innenfor grøntområde, og det er bestemmelser om at
den spesielle furuen skal bevares. Gangforbindelsen merket SF-1 på nytt kart er flyttet inntil
broen for å få en bedre utnyttelse av området.
Viktigste endringer
Den viktigste endringen i nytt planforslag fra reguleringsplan 0605_313 til 0605_313-01 er å
endre formål i BFK-2 fra forretning/kontor til bolig/forretning/kontor. Samt endret noe av
grøntområde til parkering, og at flombautaen er koordinatfestet og skal bevares i ny plan.
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø- og arealforvaltning
Areal- og byplankontoret

Fylkesmannen i Buskerud
Postboks 1604
3007 DRAMMEN
v/Lise Økland

Saksnr.
12/746-28

Løpenr.
25667/12

Arkivkode
L12

Deres ref.

Dato
08.11.2012

REGULERINGSPLAN - 0605-313-01-BYPORTEN
TREKKING AV INNSIGELSE
Viser til brev av dato 03.09.12 med innsigelse til forslag til reguleringsplan Byporten:
- Innsigelse til mangelfull ivaretakelse av støyforhold jf. Miljøverndepartementets
retningslinje T-1442/2012. Vi ber om at det må tas inn i bestemmelsene for felt BFK-2 at
nye boliger ikke tillates i rød støysone.
- Innsigelse ut fra manglende redegjørelse for status knyttet til luftforurensing, jf.
Miljøverndepartementets retningslinje T-1521.
På bakgrunn av brev av 03.09.12 er følgende endringer gjort i reguleringsbestemmelsene:

Støyskjerming.
Støyretningslinje T-1442/2012 legges til grunn og skal settes krav til i bestemmelsene:
Alle boenheter innenfor avvikssonen skal ha en stille side Lden <55 dB og LAmax <70 dB.
Minimum 50 % av antall rom til støyfølsomme bruksformål i hver boenhet skal ha vindu mot
stille side. Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side.
Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom bruksformål kun har vinduer mot
støyutsatt side, må disse ha balansert mekanisk ventilasjon.
Vinduer i soverom på støyutsatt side og som samtidig er soleksponert, bør ha utvendig
solavskjerming. Behov for kjøling må også vurderes.
For å oppnå tilfredsstillende støynivå på uteplasser, skal det om nødvendig settes opp
skjermingsvegger, eller utforme bygningsmassen slik at den virker som en støyskjerm.
Ved søknad om rammetillatelse skal det dokumenteres via støyfaglig utredning at enhver
leilighet kan oppfylle de her satte bestemmelser for støy.
POSTADRESSE
Postboks 123 Sentrum
3502HØNEFOSS

KONTORADRESSE

TELEFAX

TELEFON

Storgt. 13

32 11 77 13

32 11 74 00

e-postadresse: postmottak@ringerike.kommune.no
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Det kan ikke søkes om rammetillatelse for boliger før det er dokumentert at støy er i tråd med
støyretningslinje T-1442/2012.
Mulig løsning:
Det er i vedlegg lagt med prinsippskisser på hvordan et tenkt nybygg kan utformes. Det viser
eksisterende bygning med påbygg mot sør. En tett vegg i 2 etasjer mot sør og vest kan løse
støyproblematikken, og med inntrukne balkonger bak denne vil boenhetene ha mulighet til
uteoppholdsarealer utenfor rød støysone. I denne delen av bygningen kan det være bodareal til
beboerne. Det er i prinsippskissen vist en 3. etasje som er inntrukket både mot nord og sør.
En tettvegg som vist i prinsippskissen vil i utgangspunktet fungere bedre enn en vanlig
støyskjerm i og med at det i denne veggen vil være naturlig å ha isolert yttervegg med kledning
etter TEK 10, og ikke bare kledning uten isolasjon på en side som er vanlig på støyskjermer.
Luftforurensing.
Krav i bestemmelser:
Ved søknad om rammetillatelse skal det redegjøres for konsekvenser knyttet til luftforurensing
i henhold til Miljøverndepartementets retningslinje T-1520.
Boliger i BFK-2 skal ha mekanisk ventilasjon.
Det bør planlegges slik at inntak av friskluft blir ført mot Tyristrandgata.
Det skal vurderes bruk av miljøvennlige materialer ved bebyggelse av området.
Vurdering av området:
Områdeavgrensingen retter seg i hovedsak mot Tyristrandgaten og Schjongslunden hvor det er
bebyggelse av eneboliger og rekkehus. Elven og den spredte bebyggelsen vil i området BFK-2
bidra til økt friskluftstrømming. Da bebyggelsen i stor grad retter seg mot Schjongslunden og
Tyristrandgata vil luftforurensingen mot sør og øst være av mindre karakter enn mot Osloveien
hvor trafikken er verst.
På bakgrunn av disse endringene i reguleringsbestemmelsene ber vi om at Fylkesmannen
i Buskerud trekker sine innsigelser i saken.
Vi håper på snarlig tilbakemelding angående forespørsel om å trekke innsigelsene, og senest
29. november 2012.

Vedlegg:
Reguleringsbestemmelser datert: 30.10.12
Prinsippskisse situasjonsplan og snitt.
Prinsippskisse perspektiv.
Kopi: Sverre Haugli Bilforretning A/S
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Med hilsen
Gunnar Hallsteinsen
Virksomhetsleder

Saksbehandler: Lars Magnus Walløe
telefon: 32 11 74 60
e-post: lars.magnus.walloe@ringerike.kommune.no
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VALG AV REPRESENTANTER TIL UTVALG VEDR.
RUSPROBLEMATIKK. JF. PKT. 5.2.5 I ALKOHOLPOLITISK
HANDLINGSPLAN

Saksprotokoll - Valgnemda

Arkivsaksnr.: 12/4106-9

Arkiv: 033 F6

Sak: 3/13
VALG AV REPRESENTANTER TIL UTVALG VEDR. RUSPROBLEMATIKK. JF. PKT. 5.2.5 I
ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN
Vedtak i Valgnemnda:
Som medlemmer til utvalget velges:
1.
Vidar Nordby (Ap)
2.
Christine Hovland (Frp)
3.
Per Askilsrud (Krf)
Som varamedlemmer velges
1.
Runar Johansen (H)
2.
Dag Stenersen (Frp)
3.
Arnfinn Holten (Krf)

Behandling i Valgnemnda 12.02.2013:
Som medlemmer til utvalget velges:
1.
Vidar Nordby (Ap)
2.
Christine Hovland (Frp)
3.
Per Askilsrud (Krf)
Som varamedlemmer velges
1.
Runar Johansen (H)
2.
Dag Stenersen (Frp)
3.
Arnfinn Holten (Krf)
Dette ble enstemmig vedtatt som valgnemndas innstilling til kommunestyret.
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Saksframlegg - Kommunestyret
Arkivsaksnr.: 12/4106

Saksnr.:
3/13
27/13

Arkiv: 033 F6

Utvalg
Valgnemnda
Kommunestyret

Møtedato
12.02.2013
21.02.2013

Forslag til vedtak:
Som medlemmer til utvalget velges:
1.
2.
Som varamedlemmer velges
1.
2.

Innledning / bakgrunn

Kommunestyret vedtok i sak 60/12 å nedsette et utvalg bestående av representanter fra
kommunen, politiet, næringslivet og politikerne. Utvalgets formål er å holde seg orientert
om utviklingen knyttet til rusproblematikken i Ringerike, og skal møtes minst hvert kvartal.
Rådmannen skal lede og innkalle til møtene.
Salgsnæringen har valgt Berit Nyhagen som sin representant
Skjenkenæringen har valgt Hans Chr. Svendsen, Anne Rua og Tage Hybertsen.
Politiets representant i utvalget vil være Geir Hermansen.

Vurdering

Leder av valgnemnda er av den oppfatning at leder av kontrollutvalget for salgs- og
skjenkesaker bør være representert i utvalget. Likeledes bør formannskapet være
representert.
Hvis valgnemnda er av den mening at både posisjon og opposisjon bør være med i utvalget,
vil leder av nemda foreslå at utvalget utvides til 3 politiske medlemmer, slik at dette ikke
går på bekostning av representanten fra kontrollutvalget.

Saksdokumenter

Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler
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Ringerike kommune, 17.01.2013
Kjell B. Hansen
Leder av valgnemnda
Saksbehandler: Harald Lillo Pedersen
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MARI SKARSGARD - FRITAK FRA VERV

Saksprotokoll

Arkivsaksnr.: 12/4562-3

Arkiv: 033 &16

Sak: 2/13
MARI SKARSGARD - FRITAK FRA VERV
Vedtak i Valgnemnda:
1. Mari Skarsgard gis fritak som medlem av hovedkomiteen for oppvekst og kultur,
ungdomsrådet og samarbeidsutvalget til Kirkeskolen.
2. Nye medlemmer velges som følger:
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur: Asbjørn Skille
Ungdomsrådet: Navn på nytt medlem innmeldes senere.
SU ved Kirkeskolen: Arne Broberg, som ny vara Runar Johansen
Behandling i Valgnemnda 12.02.2013:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med følgende merknad:
Punkt 2: Navn på nytt medlem til ungdomsrådet innmeldes senere.
Dette som valgnemndas innstilling til kommunestyret.

Saksframlegg - Kommunestyret
Arkivsaksnr.: 12/4562

Saksnr.:
2/13
28/13

Arkiv: 033 &16

Utvalg
Valgnemnda
Kommunestyret

Møtedato
12.02.2013
21.02.2013

Forslag til vedtak:
3. Mari Skarsgard gid fritak som medlem av hovedkomiteen for oppvekst og kultur,
ungdomsrådet og samarbeidsutvalget til Kirkeskolen.
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4. Nye medlemmer velges som følger:
Hovedkomiteen for oppvekst og kultur: Asbjørn Skille
Ungdomsrådet:
SU ved Kirkeskolen: Arne Broberg, som ny vara Runar Johansen

Innledning / bakgrunn
Mari Skarsgard, Høyre, søker om fritak fra hovedkomiteen for oppvekst og kultur,
ungdomsrådet og samarbeidsutvalget til Kirkeskolen. Søknaden er begrunnet med studier i
Bergen.
Dersom et medlem av et annet utvalg enn kommunestyret trer endelig ut, velges nytt
medlem selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe
som den uttredende tilhørte, jf. Kommunelovens § 16. nr. 3.
Ved suppleringsvalg etter nr. 3 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke
inn på den ledige plassen.

Vurdering:
Leder av valgnemnda ser at det kan være vanskelig å skjøtte vervet som medlem av div.
utvalg så lenge medlemmet studerer på andre kanter av landet. Det foreslås ut fra dette at
Mari Skarsgard fritas fra hovedkomiteen for oppvekst og kultur, ungdomsrådet og
samarbeidsutvalget til Kirkeskolen for resten av valgperioden.
Gruppa selv har foreslått Asbjørn Skille som nytt fast medlem av hovedkomiteen for
oppvekst og kultur, og Arne Broberg som representant i SU ved Kirkeskolen. Som ny vara til
SU ved Kirkeskolen foreslås Runar Johansen.
Forslag på nytt medlem til ungdomsrådet legges fram i møte.
Leder av valgnemnda finner ikke grunnlag for å komplettere varamannsrekka til
hovedkomiteen på nåværende tidspunkt.

Ringerike kommune, 17.01.2013

Kjell B. Hansen
Leder av valgnemnda
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Virksomhetsleder: Harald Lillo Pedersen
Saksbehandler: Kari Skålien
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TILSYNSRÅD KRIMINALOMSORGEN -FENGSLER 01.01.1331.12.14

Saksprotokoll

Arkivsaksnr.: 13/335-3

Arkiv: 033 X34

Sak: 4/13
TILSYNSRÅD KRIMINALOMSORGEN -FENGSLER 01.01.13-31.12.14
Vedtak i Valgnemnda:
Ringerike kommune fremmer følgende forslag på medlem/varamedlem i tilsynsrådet ved
kriminalomsorgens fengsler og friomsorgsområder for perioden 01.01.2013 - 31.12.2014:
1. Erik Fred Mathiessen
2. Tove Raastad Breien

Behandling i Valgnemnda 12.02.2013:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som valgnemndas innstilling til kommunestyret.

Saksframlegg - Kommunestyret
Arkivsaksnr.: 13/335

Saksnr.:
4/13
29/13

Arkiv: 033 X34

Utvalg
Valgnemnda
Kommunestyret

Møtedato
12.02.2013
21.02.2013

Forslag til vedtak:
Ringerike kommune fremmer følgende forslag på medlem/varamedlem i tilsynsrådet ved
kriminalomsorgens fengsler og friomsorgsområder for perioden 01.01.2013 - 31.12.2014:
3. Erik Fred Mathiessen
4. Tove Raastad Breien
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Innledning / bakgrunn
Fylkesmannen har gjort henvendelse til Ringerike kommune om forslag på medlem og
varamedlem fra Ringerike kommune som skal dekke funksjonen som tilsynsråd for
Ringerike, Drammen og Hassel fengsler, Drammen overgangsbolig samt kriminalomsorgen
Buskerud friomsorgskontor
Fylkesmannen påpeker at det er greit med gjenvalg.

Vurdering
Leder av valgnemnda finner ikke grunnlag for å skifte ut de som har hatt funksjonene i
foregående periode, og vil foreslå at disse fremmes som Ringerike kommunes forslag til
medlem/ varamedlem til ovennevnte tilsynsråd. Personene er forespurt og sagt ja.

Saksdokumenter
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler
Ringerike kommune, 01.02.2013
Kjell B. Hansen
Leder av valgnemnda
Saksbehandler: Harald Lillo Pedersen
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ELIN FLEISCHER - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV

Saksprotokoll - valgnemda

Arkivsaksnr.: 12/3769-3

Arkiv: 033 &16

Sak: 1/13
ELIN FLEISCHER - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV
Vedtak i Valgnemnda:
1. Elin Fleischer Johnsrud gis fritak som medlem av hovedkomiteen for helse, omsorg
velferd.
2. Som nytt medlem velges Frode Østlund.

Behandling i Valgnemnda 12.02.2013:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, som valgnemndas innstilling til kommunestyret.

Saksframlegg - Kommunestyret
Arkivsaksnr.: 12/3769

Saksnr.:
1/13
30/13

Arkiv: 033 &16

Utvalg
Valgnemnda
Kommunestyret

Møtedato
12.02.2013
21.02.2013

Forslag til vedtak:
3. Elin Fleischer Johnsrud gis fritak som medlem av hovedkomiteen for helse, omsorg
velferd.
4. Som nytt medlem velges Frode Østlund.

Innledning:
Elin Fleischer Johnsrud, Høyre, søker om fritak fra hovedkomiteen for helse, omsorg og
velferd for resten av valgperioden. Søknaden er begrunnet med studier i Horten.
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Dersom et medlem av et annet utvalg enn kommunestyret trer endelig ut, velges nytt
medlem selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe
som den uttredende tilhørte, jf. Kommunelovens § 16. nr. 3.
Ved suppleringsvalg etter nr. 3 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke
inn på den ledige plassen.

Vurdering:
Leder av valgnemnda ser at det kan være vanskelig å skjøtte vervet som medlem av
hovedkomiteen så lenge medlemmet studerer på andre kanter av landet. Det foreslås ut fra
dette at Elin Fleischer Johnsrud fritas fra hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd for
resten av valgperioden.
Gruppa selv har foreslått Frode Østlund som nytt fast medlem av hovedkomiteen for helse,
omsorg og velferd.
Prinsippet om kjønnsmessig representasjon i utvalget er ivaretatt med det forslag som
foreligger.

Leder av valgnemnda finner ikke grunnlag for å komplettere varamannsrekka på nåværende
tidspunkt.

Ringerike kommune, 20.09.2012

Kjell B. Hansen
leder i valgnemnda

Virksomhetsleder: Harald Lillo Pedersen
Saksbehandler: Kari Skålien
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