
 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

 
MØTEPROTOKOLL 

NR 5 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen   
Møtedato: 30.05.2013 Tid: Kl. 16:00 – 20:30 

Temamøte: 

Etikk og korrupsjon i kommuner v/Tor Dølvik, 
Transparency International Norge. 

Presentasjonen vedlegges protokollen. 

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall       Møtt for 
Leder Kjell Børre Hansen FD  
Medlem Arnfinn Baksvær   
Medlem Liv Isabella E. Tangen FO  
Medlem Alf Henry Meier   
Medlem Anne Katrine Korneliussen FD  
Medlem Iren Rannekleiv   
Medlem Ståle Skjønhaug   
Medlem Steinar Larsen   
Medlem Gry Loe Haugaa FO  
Medlem Asbjørn Jarle Holth FO  
Medlem Eli Johanne Ruud FD  
Medlem Mons-Ivar Mjelde FD  
Medlem Anne Marie Brubråten   
Medlem Morten Ernestus   
Medlem Tone Bråten-Ellingsen FD  
Medlem Erna Skaugrud FO  
Nestleder Runar Johansen   
Medlem Elise Loftheim FO  
Medlem Dag Erik Henaug   
Medlem Berit Karen Wathne Andersen    
Medlem Arne Broberg   
Medlem Trond Hjerpseth   
Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   
Medlem Dag Haakon Henriksen FD  
Medlem Marit Hollerud   
Medlem Marit Elisabeth Bolstad   
Medlem Frode Østlund   
Medlem Helge Stiksrud   
Medlem Ole-Gunnar Øhren FO  
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Medlem Anne-Marit Lillestø   
Medlem Arnfinn J. Holten FO  
Medlem Dag Gunnar Stenersen   
Medlem Ole Johan Andersen   
Medlem Christine Kristiansen Hovland   
Medlem Nena Bjerke   
Medlem Magnus Herstad   
Medlem Ulf Magnussen   
Medlem Hans-Petter Aasen   
Medlem Lise H Kihle Gravermoen   
Medlem Kjersti Land Nyhus FO  
Medlem Karl-Petter Endrerud FO  
Medlem Einar Zwaig   
Medlem Nanna Kristoffersen   
Varamedlem Maria Nancy Amundsen  Liv Isabella E. Tangen 
Varamedlem Morten Løken Kværnstrøm  Gry Loe Haugaa 
Varamedlem Aase Moløkken  Asbjørn Jarle Holth 
Varamedlem Vigdis Meier  Erna Skaugrud 
Varamedlem Ivar Eskestrand  Elise Loftheim 
Varamedlem Frode Haugseth  Ole-Gunnar Øhren 
Varamedlem Per Askilsrud  Arnfinn J. Holten 
Varamedlem Tore Abelvik  Kjersti Land Nyhus 
Varamedlem Axel Sjøberg  Karl-Petter Endrerud 
Varamedlem            Viggo Elstad (sak 58 for Ole Johan Andersen) 
 
Følgende fikk innvilget permisjon og forlot møtet før behandling av sak 58/13: 
Kjell Hansen (Ap), Anne Katrine Korneliussen (Ap), Tone Bråthen Ellingsen (Ap) og Dag 
Haakon Henriksen (H).  Mons Ivar Mjelde (Ap) fikk innvilget permisjon og forlot møtet før 
behandling av sak 60. Eli Johanne Ruud (Ap) var innvilget permisjon under behandling av 
sakene 58, 59, 60, 61 og 62. 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Rådmann Wenche Grinderud, kommunalsjefene Knut E. Helland, 
Marianne Mortensen og Kirsten Orebråten. 

 
Merknader: Sak 65 ble behandlet før sak 49. 

Møtet ble ledet av varaordfører Runar Johansen f.o.m. sak 58/13. 
 
Behandlede saker:  

 
Fra og med sak 49/13 
til og med sak  65/13 

Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet 
satt. 
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Møteprotokollen godkjennes: 
 
 

Kjell B. Hansen 
 
 
 
 
Karl-Petter Endrerud (sett) Runar Johansen Dag G. Stenersen 
 
 
Møtesekretær: 
 
 
 
Kari Skålien 
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
49/13 13/91  
 REFERATSAKER  
 
50/13 13/1431  
 MÅNEDSRAPPORT PER MARS 2013  
 
51/13 13/1328  
 RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS  
 
52/13 13/579  
 KONTROLLUTVALGET - PROTOKOLL NR. 3/13   
 
53/13 13/1485  
 OVERFØRING AV INVESTERINGSMIDLER FRA 2012 TIL  2013  
 
54/13 13/1556  
 OVERSIKT OVER BEHANDLEDE SAKER M/STATUSRAPPORT - KJENTE SAKER 

SOM KOMMER TIL BEHANDLING 
 
55/13 13/1169  
 RINGERIKSBADET  -  UTVIDELSER OG FRAMTIDIG SAMARBEID  
 
56/13 13/795  
 EVALUERING HELSE OG OMSORG  
 
57/13 13/1693  
 PLEIE-OG OMSORGSTJENESTEN I RINGERIKE KOMMUNE INNRETNING OG 

STRATEGIER 
 
58/13 13/646  
 UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE  
 
59/13 13/938  
 BARNEHAGEOPPTAKET 2013 BEHOV FOR BARNEHAGEPLASSER 
 
60/13 10/1248  
 KLAGEBEHANDLING RV7 SOKNA- ØRGENVIKA REGULERINGSPLAN 315-1 
 
 
 
61/13 11/3476  
 FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR 
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STEINSFJORDEN  
 
62/13 13/324  
 BRUK AV HELTRE I KOMMUNALE BYGG  
 
63/13 13/1427  
 REKRUTTERING AV NY RÅDMANN - PROSESS OG FREMDRIFT  
 
64/13 13/1540  
 RÅDMANN I RINGERIKE KOMMUNE - KONSTITUERING  
 
65/13 13/1876  
 INTERPELLASJON FRA DAG STENERSEN (FRP) - VURDERING AV 

HJELPETILBUD FRA PASIENTOMBUDET I BUSKERUD  
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49/13  
REFERATSAKER  
 
Vedtak: 
 
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 
 
A BARNEHAGEOPPTAKET 2013 
 Notat fra rådmannen, datert 28.03.13. 
 
B KARTLEGGING AV BIOMANGFOLD I RINGERIKE KOMMUNE. 
 Notat fra rådmannen, datert 26.04.13. 
 
C ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I RINGERIKE KOMMUNE. 
 Notat fra rådmannen, datert 13.05.13. 
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50/13  
MÅNEDSRAPPORT PER MARS 2013  
 
Vedtak: 
 
Månedsrapport per mars tas til orientering. 
 
Behandling: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Månedsrapport per mars tas til orientering. 
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51/13  
RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS  
 
Vedtak: 
 
Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus ble tatt til orientering. 
 
Behandling: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus tas til orientering. 
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52/13  
KONTROLLUTVALGET - PROTOKOLL NR. 3/13   
 
Vedtak: 
 
Kontrollutvalgets protokoll nr. 3/13 ble tatt til orientering. 
 
Behandling: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Kontrollutvalgets protokoll nr. 3/13 ble enstemmig tatt til orientering. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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53/13  
OVERFØRING AV INVESTERINGSMIDLER FRA 2012 TIL 2013  
 
Vedtak: 
 

1. Ubenyttede investeringsmidler på prosjekter som hadde mindreforbruk i 2012 

overføres til 2013, til sammen kr 111 398 723,- (fordelt jf. tabell 1). 

2. Merforbruket på prosjekter i 2012 overføres til 2013, til sammen kr 7 873 908,- 

(fordelt jf. tabell 2). Merforbruket på prosjekter som har fått ny bevilgning i 2013 

dekkes av den nye bevilgningen.  Det vil bli fremmet ny sak om inndekning av 

resterende merforbruk. 

 
Behandling: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ubenyttede investeringsmidler på prosjekter som hadde mindreforbruk i 2012 overføres til 

2013, til sammen kr 111 398 723,- (fordelt jf. tabell 1). 

2. Merforbruket på prosjekter i 2012 overføres til 2013, til sammen kr 7 873 908,- (fordelt jf. 

tabell 2). Merforbruket på prosjekter som har fått ny bevilgning i 2013 dekkes av den nye 

bevilgningen.  Det vil bli fremmet ny sak om inndekning av resterende merforbruk. 
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54/13  
OVERSIKT OVER BEHANDLEDE SAKER M/STATUSRAPPORT - KJENTE SAKER SOM KOMMER 
TIL BEHANDLING 
 
Vedtak: 
 
Oversikten tas til orientering. 
Behandling: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Oversikten tas til orientering. 
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55/13  
RINGERIKSBADET  -  UTVIDELSER OG FRAMTIDIG SAMARBEID  
 
Vedtak: 
 

 Det bevilges kr. 100 000,- som kommunens andel av kostnader til et forprosjekt for å 

etablere et tilfredsstillende terapibasseng m/tilhørende garderobefasiliteter ved 

Ringeriksbadet. 

 Beløpet bevilges av formannskapet disposisjonskonto, konto 149000712000180, 

som da settes til kr. 260 000,-. 

 Vi har en vedtatt regional strategi for idrettsanlegg, og det er en forutsetning at alle 
3 kommunene støtter opp om denne strategien gjennom økonomisk støtte. 

 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling: 
 

 Det bevilges kr. 100 000,- som kommunens andel av kostnader til et forprosjekt for å 

etablere et tilfredsstillende terapibasseng m/tilhørende garderobefasiliteter ved 

Ringeriksbadet. 

 Beløpet bevilges av formannskapet disposisjonskonto, konto 149000712000180, 

som da settes til kr. 260 000,-. 

 Vi har en vedtatt regional strategi for idrettsanlegg, og det er en forutsetning at alle 
3 kommunene støtter opp om denne strategien gjennom økonomisk støtte. 

 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

 Det bevilges kr. 100 000,- som kommunens andel av kostnader til et forprosjekt for å 

etablere et tilfredsstillende terapibasseng m/tilhørende garderobefasiliteter ved 

Ringeriksbadet. 

 

 Beløpet bevilges av formannskapet disposisjonskonto, konto 149000712000180, 
som da settes til kr. 260 000,-. 
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56/13  
EVALUERING HELSE OG OMSORG  
 
Vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar oversikten over aktiviteter til orientering 

2. Høring etter kommunestyrets reglement gjennomføres som en muntlig høring 
høsten 2013 etter gjennomført kartlegging i MKS-gruppene og brukerundersøkelse. 

 
Behandling: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar oversikten over aktiviteter til orientering 

2. Høring etter kommunestyrets reglement gjennomføres som en muntlig høring 
høsten 2013 etter gjennomført kartlegging i MKS-gruppene og brukerundersøkelse. 
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57/13  
PLEIE-OG OMSORGSTJENESTEN I RINGERIKE KOMMUNE INNRETNING OG STRATEGIER 
 
Vedtak: 
 
Saken sendes over til formannskapets strategikonferanse for forberedelse til endelig vedtak 
på kommunestyrets junimøte. 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Einar Zwaig (Sol): 
 
Saken sendes over til formannskapets strategikonferanse for forberedelse til endelig vedtak 
på kommunestyrets junimøte. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Zwaigs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken sendes over til formannskapets strategikonferanse for endelig behandling og vedtak. 
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58/13  
UTVIKLINGSPLAN I VESTRE VIKEN HF - HØRINGSUTTALELSE  
 
Vedtak: 
 
Vedlagte forslag til høringsuttalelse vedtas som Ringerike kommunes høringsuttalelse på 
«Utviklingsplan, - Vestre Viken HF». 
 
Protokolltilførsel fra Hans-Petter Aasen (Sp): 
 
Det er svært viktig at Buskerud beholder 3 sykehus.  Dagens lokalsykehus må ha 
akuttkirurgisk beredskap og fullverdige fødeavdelinger for å sikre befolkningen i hele fylket 
nærhet til gode spesialisthelsetjenester. 
 
Behandling: 
 
Dag Stenersen (Frp) og Ole Johan Andersen (Frp) erklærte seg inhabile og forlot møtet. 
Viggo Elstad tok plass for Andersen. 
 
Forslag fra Einar Zwaig (Sol) til endring i høringsuttalelsen: 
 
Avsnitt 2 og den neste setning strykes.  
 
Isteden vedtas på dette sted: 
 
Velfungerende lokalsykehus, som inkluderer akuttfunksjoner innen indremedisin, kirurgi og 
fødselshjelp, er viktig for lokalsamfunn. 
 
Hans-Petter Aasen (Sp) tok opp sin protokolltilførsel fra formannskapet: 
 
Det er svært viktig at Buskerud beholder 3 sykehus.  Dagens lokalsykehus må ha 
akuttkirurgisk beredskap og fullverdige fødeavdelinger for å sikre befolkningen i hele fylket 
nærhet til gode spesialisthelsetjenester. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Zwaigs endingsforslg, ble 
formannskapets innstilling vedtatt mot 15 stemmer.  Mindretallet besto av Sol, Sp, Frp, V og 
Krf. 
Aasens protokolltilførsel følger saken. 
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Forslag til vedtak: 
 
Vedlagte forslag til høringsuttalelse vedtas som Ringerike kommunes høringsuttalelse på 
«Utviklingsplan, - Vestre Viken HF». 
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59/13  
BARNEHAGEOPPTAKET 2013 BEHOV FOR BARNEHAGEPLASSER 
 
Vedtak: 
 

1. Informasjon og status; barnehageopptaket tas til orientering. 
2. Det investeres i balansert ventilasjonsanlegg i Heggen barnehage. 
3. Planlegging og organisering av utvidelse av Heggen barnehage igangsettes 
4. Kostnader som følge av at antall barn med rett til barnehageplass har økt, vil bli 

innarbeidet i revidert budsjett 2013. 
5. Prosess med sikte på å opprette ny barnehage i sentrumsområdet iverksette snarest 

i tråd med kommunens handlingsplan 2013-16. Dette i sammenheng med at Heggen 
er vedtatt som et treårig prosjekt (kommunestyrevedtak fra 2012). 

6. Ny barnehage står klar høsten 2015, til barnehagestart i august.  
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Informasjon og status; barnehageopptaket tas til orientering. 
2. Det investeres i balansert ventilasjonsanlegg i Heggen barnehage. 
3. Planlegging og organisering av utvidelse av Heggen barnehage igangsettes 
4. Kostnader som følge av at antall barn med rett til barnehageplass har økt, vil bli 

innarbeidet i revidert budsjett 2013. 
5. Prosess med sikte på å opprette ny barnehage i sentrumsområdet iverksette snarest 

i tråd med kommunens handlingsplan 2013-16. Dette i sammenheng med at Heggen 
er vedtatt som et treårig prosjekt (kommunestyrevedtak fra 2012). 

6. Ny barnehage står klar høsten 2015, til barnehagestart i august.  
 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Informasjon og status; barnehageopptaket tas til orientering. 
2. Det investeres i balansert ventilasjonsanlegg i Heggen barnehage 
3. Planlegging og organisering av utvidelse av Heggen barnehage igangsettes 
4. Kostnader som følge av at antall barn med rett til barnehageplass har økt, vil bli 

innarbeidet i revidert budsjett 2013. 
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60/13  
KLAGEBEHANDLING RV7 SOKNA- ØRGENVIKA REGULERINGSPLAN 315-1 
 
Vedtak: 
 
1. Kommunestyret finner ikke grunn til å ta klage fra Aslaug Skogen til følge og slutter 

seg til rådmannens vurdering, slik det fremgår av saksframlegget.  
 
2. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf § 1-9 kan kommunestyrets endelige 
 vedtak om reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak 
 etter denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse: 
 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning slutter seg til rådmannens vurdering, 
 slik den fremgår av dette saksframlegget. 
 
3. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak på 
klagerens  eiendom (forvaltningslovens § 42). Bakgrunn for dette er at ulempene ved 
utsettelse  anses større enn ulempe som følge av eventuell tilbakeføring dersom klagen 
tas til  følge av Fylkesmannen.  
 
4. Kommunestyret vil imidlertid henvise til rådmannens kommentarer vedrørende 
 aktuelle avbøtende tiltak: 
 

 skjerming mot innsyn/lys for trafikk på ny vei 

 arrondering av tomt for bedring av landskapsvirkning og overflatehåndtering 

 eventuell inngjerding etter eiers ønske og 

 opparbeidelse av egnet adkomst, og anmoder Statens Vegvesen om å følge 
opp dette i det videre arbeid. 

 
5. Tiltakshaver bærer selv risikoen for eventuelle kostnader ved igangsetting før klagen 
 er endelig avgjort. Tiltakshaver må i samråd med klageren iverksette tiltak som 
 avbøter ulempene som påføres klagers eiendom.  
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling: 
 
1. Formannskapet finner ikke grunn til å ta klage fra Aslaug Skogen til følge og slutter 

seg til rådmannens vurdering, slik det fremgår av saksframlegget.  
 
2. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf § 1-9 kan kommunestyrets endelige 
 vedtak om reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak 
 etter denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse: 
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 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning slutter seg til rådmannens vurdering, 
 slik den fremgår av dette saksframlegget. 
 
3. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak på 
klagerens  eiendom (forvaltningslovens § 42). Bakgrunn for dette er at ulempene ved 
utsettelse  anses større enn ulempe som følge av eventuell tilbakeføring dersom klagen 
tas til  følge av Fylkesmannen.  
 
4. Hovedkomiteen vil imidlertid henvise til rådmannens kommentarer vedrørende 
 aktuelle avbøtende tiltak: 
 

 skjerming mot innsyn/lys for trafikk på ny vei 

 arrondering av tomt for bedring av landskapsvirkning og overflatehåndtering 

 eventuell inngjerding etter eiers ønske og 

 opparbeidelse av egnet adkomst, og anmoder Statens Vegvesen om å følge 
opp dette i det videre arbeid. 

 
5. Tiltakshaver bærer selv risikoen for eventuelle kostnader ved igangsetting før klagen 
 er endelig avgjort. Tiltakshaver må i samråd med klageren iverksette tiltak som 
 avbøter ulempene som påføres klagers eiendom.  
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret finner ikke grunn til å ta klagen fra Aslaug Skogen til følge. 

2. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak om reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak 

etter denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse: 

 Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 

saksframlegget. 

3. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak på klagerens 

eiendom (forvaltningslovens § 42). Bakgrunn for dette er at ulempene ved utsettelse 

anses større enn ulempe som følge av eventuell tilbakeføring dersom klagen tas til følge 

av Fylkesmannen.  

4. Tiltakshaver bærer selv risikoen for eventuelle kostnader ved igangsetting før klagen er 

endelig avgjort. Tiltakshaver må i samråd med klageren iverksette tiltak som avbøter 

ulempene som påføres klagers eiendom.  
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61/13  
FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR STEINSFJORDEN  
 
Vedtak: 
 
Planprogram for «Steinsfjorden og Kroksund», datert januar 2013, fastsettes. 
 
b. I punkt 4,4 tas inn «og ny trase for Bergensbanen». 
Det er igangsatt planprosess for fremføring av ny E16 og mulig ny trase for Ringeriksbanen 
gjennom Hole. 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Einar Zwaig (Sol): 
 
b. I punkt 4,4 tas inn «og ny trase for Bergensbanen». 
Det er igangsatt planprosess for fremføring av ny E16 og mulig ny trase for Ringeriksbanen 
gjennom Hole. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Zwaigs forslag ble vedtatt mot 5 stemmer.  Mindretallet besto av Moløkken, Kværnstrøm, 
Skjønhaug og Rannekleiv (Ap) og Broberg (H). 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Planprogram for «Steinsfjorden og Kroksund», datert januar 2013, fastsettes. 
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62/13  
BRUK AV HELTRE I KOMMUNALE BYGG  
 
Vedtak: 
 

1. Ved planlegging og gjennomføring av alle nye kommunale bygg skal det som en del 
av utredningen vurderes mest mulig bruk av heltre. 

2. Hvis økonomi, bygg og branntekniske løsninger, klimaregnskap og livstidskostnader 
er like gode som andre alternativ, skal bruk av heltre prioriteres. 

 
Behandling: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 5 stemmer.  Mindretallet besto av Larsen, 
Kværnstrøm og Moløkken (Ap), Østlund (H) og Herstad (Frp). 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ved planlegging og gjennomføring av alle nye kommunale bygg skal det som en del 
av utredningen vurderes mest mulig bruk av heltre. 

2. Hvis økonomi, bygg og branntekniske løsninger, klimaregnskap og livstidskostnader 
er like gode som andre alternativ, skal bruk av heltre prioriteres. 
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63/13  
REKRUTTERING AV NY RÅDMANN - PROSESS OG FREMDRIFT  
 
Vedtak: 
 

1. Det opprettes et ansettelsesutvalg ledet av ordfører. 
 

2. Utvalget består av en representant fra alle de ulike politiske partiene og to 
hovedtillitsvalgte- Fagforbundet og UNIO. 
Ansettelsesutvalg (politisk valgte): 
Ordfører Kjell B. Hansen, Dag E. Henaug (H), Hans-Petter Aasen (Sp), Dag Stenersen 
(Frp), Nanna Kristoffersen (Sol), Helge Stiksrud (V), Arnfinn Holten (Krf) og Alf Meier 
(Ap). 
Ansvarlig for gjennomføring av intervjuer/arbeidsutvalg:  
Ordfører Kjell B. Hansen, Dag Henaug (H) og Hans-Petter Aasen (Sp) samt to utnevnt 
av organisasjonene. 
 

3. De kriterier for utvelgelse kommunestyret kommer frem til, legges til grunn for 
rekrutteringsarbeidet. 

 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Det opprettes et ansettelsesutvalg ledet av ordfører. 
 

2. Utvalget består av en representant fra alle de ulike politiske partiene og to 
hovedtillitsvalgte- Fagforbundet og UNIO. 
Ansettelsesutvalg (politisk valgte): 
Ordfører Kjell B. Hansen, Dag E. Henaug (H), Hans-Petter Aasen (Sp), Dag Stenersen 
(Frp), Nanna Kristoffersen (Sol), Helge Stiksrud (V), Arnfinn Holten (Krf) og Alf Meier 
(Ap). 
Ansvarlig for gjennomføring av intervjuer/arbeidsutvalg:  
Ordfører Kjell B. Hansen, Dag Henaug (H) og Hans-Petter Aasen (Sp) samt to utnevnt 
av organisasjonene. 
 

3. De kriterier for utvelgelse kommunestyret kommer frem til, legges til grunn for 
rekrutteringsarbeidet. 

 
 
Forslag fra Axel Sjøberg (Sol): 
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Nytt punkt 3: Det fremlegges en innstilling med 3 kvalifiserte kandidater til rådmann for 
kommunestyret. 
Nytt punkt 4: Utvalget skal behandle om åremål skal velges. 
Dagens punkt 3 som punkt 5. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Punktvis avstemming: 
 

1. Punkt 1 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
2. Punkt 2 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
3. Punkt 3 i Sjøbergs forslag fikk 6 stemmer (Sol og Sp) og falt. 
4. Punkt 4 i Sjøbergs forslag fikk 6 stemmer (Sol og Sp) og falt. 
5. Punkt 3 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 
Forslag til vedtak: 
 

1. Det opprettes et ansettelsesutvalg ledet av ordfører 
2. Utvalget består av en representant fra alle de ulike politiske partiene og to 

hovedtillitsvalgte- Fagforbundet og UNIO 
3. De kriterier for utvelgelse kommunestyret kommer frem til, legges til grunn for 

rekrutteringsarbeidet. 
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64/13  
RÅDMANN I RINGERIKE KOMMUNE - KONSTITUERING  
 
Vedtak: 
 
Knut Edvard Helland konstitueres som rådmann i Ringerike kommune i perioden fra 
1.9.2013 fram til ny rådmann formelt tiltrer stillingen. 
 
Stillingens arbeidsforhold og nåværende lønn, kr. 1.025.000,-/år videreføres i perioden. 
 
Behandling: 
 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Knut Edvard Helland konstitueres som rådmann i Ringerike kommune i perioden fra 
1.9.2013 fram til ny rådmann formelt tiltrer stillingen. 
 
Stillingens arbeidsforhold og nåværende lønn, kr. 1.025.000,-/år videreføres i perioden. 
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65/13  
INTERPELLASJON FRA DAG STENERSEN (FRP) - VURDERING AV HJELPETILBUD FRA 
PASIENTOMBUDET I BUSKERUD  
 
Vedtak: 
 
Interpellasjonen ble besvart av ordfører: 
 
Ordførerens svar på interpellasjon fra representanten Dag Stenersen, jfr. brev av 22. mai 

2013 

 

Innledning 

Ordfører viser til interpellasjonen og til interpellantens spørsmål:  

Mitt spørsmål til ordføreren er da om han vil sørge for at dette blir gjort kjent for alle 

brukere av våre tjenester, samt at det også eksempelvis blir omtalt og bekjentgjort i den 

ukentlige avisannonsen som kommunen har i Ringerikes Blad?   

Ordføreren viser til at brukere av omsorgstjenester har rett til å få hjelp til å vurdere sitt 

behov for tjenester fra PASIENTOMBUDET I BUSKERUD. 

 

Ordførerens svar 

Ja, ordføreren vil ta initiativ til at informasjon og rettigheter som knytter seg til 

pasientombudets virke skal bli bedre kjent i befolkningen generelt, og spesielt når det 

gjelder bruker av kommunens tjenester. 

Ordføreren vil derfor hermed anmode rådmannen om å vurdere på hvilke måter slik 

informasjon best og mest effektiv kan gis.  

Dette kan gjøres ved at kommunen ved utsendelse av melding om vedtak til den den 

enkelte eller dennes pårørende vedlegger en kortfattet og tilstrekkelig informasjon om 

pasient-ombudet og om hvordan man kan fremme sin sak.  Videre kan det nevnte 

informasjon distribueres via helsepersonell til brukere som bor i institusjon og eller i eget 

hjem. 

Bruk av kommunens plass i de ukentlige avisannonsene kan også være hensiktsmessig, men 

da i en mer begrenset form. 

 

For øvrig vil ordføreren opplyse om at malen på vedtakene i Gerica kan endres, slik at man 
kan informere om pasientombudet og med telefonnummer.  Det blir antakelig det mest 
effektive for brukerne. Det er opplyst at Pasientombudet hadde en informasjons-runde 
med enhetslederne i helse og omsorg høsten 2012. 
 

Avslutning 
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Ordføreren overlater ut fra dette til rådmannen å vurdere løsninger, herunder på hvilken 
måte bekjentgjøringen best og mest hensiktsmessig bør gjøres. 
 

 

Ringerike, 30.05.13. 

 

 

Kjell B. Hansen  

Ordfører     
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