
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 6 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen   

Møtedato: 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 – 19:20 

Orientering: KVU for transportsystemet i Hønefoss- 

området v/Inger Kammerud, Statens vegvesen. 

Presentasjonen vedlegges protokollen. 

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen FO  

Medlem Arnfinn Baksvær   

Medlem Liv Isabella E. Tangen FO  

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Anne Katrine Korneliussen FO  

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Ståle Skjønhaug   

Medlem Steinar Larsen   

Medlem Gry Loe Haugaa   

Medlem Asbjørn Jarle Holth FO  

Medlem Eli Johanne Ruud   

Medlem Mons-Ivar Mjelde   

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 K. Wathne Andersen  FO  

Medlem Arne Broberg   

Medlem Trond Hjerpseth   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Dag Haakon Henriksen   

Medlem Marit Hollerud   

Medlem Marit Elisabeth Bolstad   

Medlem Frode Østlund   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Ole-Gunnar Øhren   

Medlem Anne-Marit Lillestø   

Medlem Arnfinn J. Holten FO  

Medlem Dag Gunnar Stenersen FD  
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Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Christine K. Hovland FO  

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Magnus Herstad FO  

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 FO  

Varamedlem Hans Arne Østlund  Kjell Børre Hansen 

Varamedlem Aase Moløkken  Liv Isabella E. Tangen 

Varamedlem John Andreas Bakken  Anne Katrine Korneliussen 

Varamedlem Svein Vargan  Asbjørn Jarle Holth 

Varamedlem Vigdis Meier  Erna Skaugrud 

Varamedlem Ivar Eskestrand  Elise Loftheim 

Varamedlem Jan Frantzen  Berit K. Wathne Andersen  

Varamedlem Per Askilsrud  Arnfinn J. Holten 

Varamedlem Viggo Emil Elstad  Christine K. Hovland 

Varamedlem Berit Kålhus  Magnus Herstad 

Varamedlem Tore Abelvik  Kjersti Land Nyhus 

Varamedlem Jon Halvor Ovrum  Karl-Petter Endrerud 

Varamedlem Brit Walbækken Bøhler  Nanna Kristoffersen 

Varamedlem Arne W. Benterud  Tone Bråten-Ellingsen 

Varamedlem Hans Ragnar Kålhus  Dag Stenersen 

Varamedlem Olav Bjotveit  Dag Henaug, sak 75 og 76. 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Rådmann Wenche Grinderud, kommunalsjefene Knut E. Helland, 

Marianne Mortensen, Magnar Ågotnes og Kirsten Orebråten samt 

Roger Mathiesen, budsjett og analyse. 

 

Merknader: Møtet ble ledet av varaordfører Runar Johansen. 

Einar Zwaig (Sol) var ikke til stede under behandling av sak 66/13.  

Dag Stenersen (Frp) fikk innvilget permisjon og forlot møtet etter 

behandling av sak 72/13. Hans R. Kålhus tiltrådte som vara. 

Tone Bråthen-Ellingsen fikk innvilget permisjon og forlot møtet 

etter behandling av sak 75/13. Arne W. Benterud tiltrådte som vara. 

 

Behandlede saker:  

 

Fra og med sak 66/13 

til og med sak  84/13 
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Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

 

Kjell B. Hansen (sett) 

 

 

 

 

Karl-Petter Endrerud (sett) Runar Johansen Dag G. Stenersen 

 

 

Møtesekretær: 

 

 

 

Kari Skålien 
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

66/13 13/2092  

 INTERPELLASJON FRA OLE JOHAN ANDERSEN (FRP) - 

RINGERIKE KOMMUNE SATSER PÅ ERNÆRING?  

 

67/13 13/91  

 REFERATSAKER  

 

68/13 13/1328  

 RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM 

ØKONOMISTATUS  

 

69/13 13/484  

 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2012- RINGERIKE 

KOMMUNE  

 

70/13 13/1793  

 1. TERTIALRAPPORT 2013  

 

71/13 13/1965  

 FINANSRAPPORT 1. TERTIAL 2013  

 

72/13 13/1927  

 NYTT SYKEHJEM I RINGERIKE KOMMUNE STATUS OG  

TENTATIV FREMDRIFT 

 

73/13 13/1434  

 FRAMTIDIG SKOLELØSNING I HØNEFOSS  

 

74/13 13/322  

 POLITISK KOMITE NEDSATT AV KOMMUNESTYRET 13.12.12 - 

MANDAT, PROSESS, ARBEIDSFORM OG OPPFØLGING 

 

75/13 11/3633  

 REVISJON AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR RINGERIKE 

KOMMUNE - VEDTAK  

 

76/13 12/4035  

 REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE - 

FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM  

 

77/13 13/1871  

 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2013  
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78/13 13/1324  

 NYTT DELEGERINGSREGLEMENT  

 

79/13 12/1403  

 PRINSIPPSPØRSMÅL OM STATLIG PLAN FOR VEI OG BANE  

 

80/13 13/1400  

 HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2015  

 

81/13 13/1774  

 DEMENSPLAN 2013 - 2020 - RINGERIKE KOMMUNE  

 

82/13 11/4105  

 WEBVISNING AV KOMMUNESTYREMØTER  

 

83/13 13/1726  

 SØKNAD OM ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN  

 

84/13 13/1918  

 STILLINGSSTØRRELSER I  HELSE OG OMSORG  
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66/13  

INTERPELLASJON FRA OLE JOHAN ANDERSEN (FRP) –  

RINGERIKE KOMMUNE SATSER PÅ ERNÆRING?  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Interpellasjonen ble besvart av ordfører: 

 

Ordførerens svar på interpellasjon fra representanten Ole Johan Andersen (FrP)  

 

Utgangspunkt 

Ordføreren viser til interpellasjon fremsatt av Ole Johan Andersen den 5. juni 20013. 

Foruten interpellantens egne vurderinger stilles 8 spørsmål til ordføreren, som besvares i 

kommunestyremøte 20. juni 2013, ref. sak 66/13. 

 

Ordførerens generelle kommentar  

Ordføreren vil rose interpellanten for at han på denne måte setter fokus på temaet ernæring og 

at det i den forbindelse stilles spørsmål om kommunens satsing på dette området. 

Ordføreren vil ikke begi seg inn å kommentere de beskrivelser av situasjonen i Ringerike 

kommune som interpellanten fremfører og mener de står for interpellantens egen regning ut at 

ordfører behøver å si seg enig eller uenig i dette som fremføres. 

Likevel vil ordfører gjøre oppmerksom på at Ringerike kommune har kompetanse i forhold til 

ernæring og rutiner for behandling og forebygging av feil, - og underernæring. Ordfører har 

fått opplyst at kommunen har et godt og sterkt fagmiljø i helse- og omsorgstjenestene også 

når det gjelder ernæring. Bant annet er det opplyst at ernæring og kosthold inngår i pensum 

for alle yrkesgrupper i helse og omsorgssektoren. 

Det er åpenbart utfordrende å sikre riktig ernæring, ikke minst hos eldre, der andre helse-

utfordringer kan redusere appetitt og evne til å utnytte næringsstoffer. Sparsom matinntak, 

dårlig tannstatus, kroniske og akutte sykdommer og medisinering kan være eksempler på 

situasjoner som vanskeliggjør optimal ernæring. 

I følge de opplysninger ordfører har mottatt etablerte Ringerike kommune i 2011 et eget 

prosjekt om ernæring; «Ringerike satser på ernæring». Dette nettopp for å øke fokus og 

kompetanse i tjenestene. Ernæring er for øvrig et et nasjonalt satsningsområde, og det 

foreligger i dag sentrale faglige føringer og tilsynsrapporter som beskriver utfordringen og 

mulighetene.  

Dette ga muligheter for økonomisk støtte fra Helsedirektoratet. Ringerike kommune ble 

tildelt kr. 1 120 675,- gjennom samhandlingsreformmidler, for gjennomføring av prosjektet. 

Prosjektet lønnet egen prosjektleder i 80 % stilling for kun å arbeide med prosjektet fram til 

31. mai 2013.  

Prosjektet har nå pågått i ett og et halvt år, og ordfører deler interpellantens syn på at det nå 

etter prosjektavslutning, må arbeides videre med ernæring, men da organisert som et satsings-

område innen helse og omsorg og ikke fortsatt som et prosjekt med egen 

prosjektorganisering.  
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Nå dreier det seg om forebyggende arbeid og behandling.  Det handler om fokus i det daglige 

og som naturlig del av den ordinære driftsorganisasjonens oppgaver. 

 

Ordførerens svar på konkrete spørsmål 

Ordføreren gjengir ikke spørsmålene men viser til interpellasjonen og gir slike svar på de 8 

konkrete spørsmålene ut fra de faglige og administrative opplysninger ordfører har mottatt: 

 

1. Prosjektet avvikles, men videreføringen vil bli innarbeidet i driftsorganisasjonen. Så 

lenge prosjektet avvikles, vil stillingen som prosjektleder være overflødig. Ordfører 

har for øvrig fått opplyst at det planlegges å ha en «matansvarlig» innen hver 

driftsenhet. 

 

2. Driftsorganisasjonen vil selvsagt definere hvilke hjelpemidler og utstyr som trengs, 

f.eks. god nok tilgang på vekter. Dersom dette ikke lar seg realisere innenfor 

budsjettets rammer, må dette fremmes for politisk behandling i forhold til budsjett og 

handlingsprogram. 

 

3. Ordfører får opplyst at kompetansehevende tiltak innenfor kosthold, - og 

ernæringsaspektet er inntatt i helse og omsorgs kompetanseutviklingsplan. 

Administrasjonen oppgir at de vil utarbeide en handlings, -/tiltaksplan for 

gjennomføring/implementering. 

 

4. Ordføreren mener at brukere generelt skal vite at Ringerike kommune hele tiden 

arbeider med forbedringer. Det gjelder selvsagt innenfor feltet ernæring og der det er 

pekt på relevante svakheter.  

Imidlertid, interpellanten henviser til en rekke forhold som knytter seg til det fore-

byggende aspektet når det gjelder riktig kosthold og hvor angitte brukergrupper også 

omfatter de som enda ikke har tjenester fra helse og omsorgstjenesten.  

Det er grunn til å vise til at ernæringsprosjektet ble til da kommunen fortsatt hadde en 

sentral teambasert ressursenhet. Denne er nå avviklet i forbindelse med 

organisatoriske endringer og innsparingstiltak. 

Kommunestyret har tidligere bedt om at det utredes etablering av et forebyggende 

team innen helse og omsorgstjenesten. Meningen var at dette teamet kunne tilby 

hjemmebesøk hos alle ved f.eks. en viss alder, for å kartlegge og veilede i forhold til 

forebyggende tiltak som kunne sikre at vedkommende kunne greie seg lengere uten 

kommunal bistand. Slik ordfører ser det vil det grunnlagsarbeid som er nedlagt i 

ernæringsprosjektet kunne være et svært verdifullt hjelpemiddel i forbindelse med 

dette viktige forbedringsarbeid, som jo handler om veien fra svakheter til styrker. 

 

5. RingeriksKjøkkens meny er lagt i henhold til rådene i «Kosthåndboken» og merket i 

henhold til forskriftene fra Mattilsynet. Når det gjelder mineraler og vitaminer i 

maten, får ordfører opplyst at maten fra RingeriksKjøkken inneholder de anbefalte 

mengder.  

Disse mikroernæringsstoffene er nødvendige og viktige for kroppens funksjoner, men 

mengdebestemmelse for merking er komplisert, og vil i praksis ikke ha stor 
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betydning. Det viktigste er at brukeren får i seg nok mineraler og vitaminer, og det får 

man dersom porsjonene spises opp.  

 

6. Etter hva ordfører får opplyst anbefales det ikke å levere halve porsjoner som er 

beriket (tilsatt ekstra næringsstoffer) på en slik måte at bruker allikevel får i seg 

anbefalte verdier av næringsstoffer.  

Dette er jo mer en faglig vurdering og ordfører mener det er viktig å forholde seg til 

det.  Imidlertid mener ordfører at dersom enkelte brukere ikke får i seg nok mineraler 

og vitaminer fordi porsjonene deles/ikke spises opp, bør helsepersonellet sørge for 

relevant vitamin og/eller mineraltilskudd, eller at det iverksettes behandling med 

ekstra energitett mat.  Så har ordfører fått opplyst at slik behandling med ekstra 

energirik mat initieres som annen behandling av pasientens lege, og bør ikke etableres 

over lang tid. 

 

7. Ordførerens syn når det gjelder hvilken kompetanse som er nødvendig i det videre 

arbeid, vil dette måtte bygge på faglige vurderinger som ligger innenfor rådmannens 

ansvarsområde.  

Ordføreren viser til at helse- og omsorgstjenesten er under faglig tilsyn fra 

Helsetilsynet v/Fylkesmannen i Buskerud.  Ordfører er kjent med at Helsetilsynet har, 

med bakgrunn i de tidligere omtalte sentrale styringssignaler, spesiell fokus på å 

identifisere ernæringsmessig risiko og underernæring hos eldre personer. Det betyr 

brukere av sykehjem og hjemmetjenesten, og oppfølging av brukere i sykehjem og 

hjemmetjenesten for å forebygge og behandle underernæring. 

 

Ordføreren har fått opplyst at Kommunens ansvarsforhold er regulert av: 

 

 Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten 

 Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunen 

 Lov om helsepersonell 

 Forskrift om kvalitet i helse- og omsorgstjenesten 

 Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten 

 Forskrift om pasientjournal 

 

For å tilfredsstille nevnte lover og forskrifter, er det nødvendig at kommunen:  

 

 Har et godt nok internkontrollsystem for tjenestene i sykehjemmet og 

hjemmetjenesten. 

 Har et godt nok avvikssystem.  

 Har skriftlige rutiner/prosedyrer på området.  

 Dokumenterer systematiske og regelmessige vurderinger av ernæringsmessig 

risiko i pasientens journal. 

 Gjennomfører ekstern eller intern opplæring om ernæring og har gjort en 

vurdering av kompetansebehovet på området. 
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Slik ordfører oppfatter det, og ser det, er dette forhold som kvalitetsutvalget må følge 

opp i fortsettelsen. 

 

8. Ordfører vil ut fra en generell betraktning hevde at Ringerike kommune setter 

ernæring på dagsordenen, men ser også at forbedringsarbeid gjenstår før man kan 

betraktes som en foregangskommune innenfor helse- og omsorg og ernæring.    

 

Ordfører vil peke på at etableringen av Ringerikskjøkken, prosjektet «Ringerike satser 

på ernæring», kompetanseplan for helse og omsorgstjenesten, og matombringing til 

hjemmeboende er satt i system og er synlige beviser på Ringerike er på rett vei mot i 

forhold til å beherske begrepet «foregangskommune». 

 

Ordfører vil minne om at også eldre mennesker har ansvaret for seg selv og egne valg. 

For noen er mat dagens høydepunkt, og de som ønsker en sunn og næringsrik kost 

skal selvsagt få både hjelp og bistand til dette. Men mat er også kultur, - mat er kos og 

mye kosemat er usunt.  Men det er altså til syvende og sist oftest den enkeltes eget 

valg om man vil følge de råd om ernæring som gis ut over det generelle eller ikke. 

 

Avslutning 

 

Ordføreren har med foreliggende svar til interpellanten pekt på at Ringerike kommune er 

opptatt av og satser på ernæring.  Ut fra de informasjoner og fakta som ordfører har innhentet 

fra faglig hold opplever ordfører at Ringerike kommune gjør mye bra på dette området og at 

man er på riktig vei mot å kunne defineres som foregangskommune. 

 

Ordføreren vil til slutt vise til at svarene nødvendigvis er generelle da dette temaet som alt 

annet i helse og omsorgssektoren er av faglig karakter.  Ordføreren vokter seg vel for å ikke 

tråkke over grensen mellom politikk og fag i denne sammenheng. 

 

  

Ringerike, 20. juni 2013 

 

 

Kjell B. Hansen 

Ordfører 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
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67/13  

REFERATSAKER  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 

 

A OPPFØLGING AV FORPLIKTENDE PLAN 

 Brev fra fylkesmannen, dat. 29.05.13. 

 

B KVU FOR TRANSPORTSYSTEMET I HØNEFOSSOMRÅDET  

 Notat fra rådmannen, datert 31.05.13. 

 

C BRUK AV INVESTERINGSMIDLER 

 Notat fra rådmannen, dat. 14.06.13. 

 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
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68/13  

RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus tas til orientering. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus tas til orientering. 
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69/13  

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2012- RINGERIKE KOMMUNE  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2012 som er avlagt med et regnskapsmessig 

mindreforbruk (overskudd) på kroner 45.589.752,93 godkjennes. 

 

2. Rådmannens årsberetning for 2012 godkjennes. 

 

3. Rådmannens årsrapport for 2012 tas til orientering. 

 

4. Investeringsregnskapet for 2012 som er avsluttet i balanse godkjennes. 

 

5. Regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 45.589.752,93 benyttes i sin helhet til å 

redusere akkumulert underskudd, fra kroner 66.764.122,40 til kroner 21.174.369,47.  

Budsjett 2013 korrigeres slik at krav om tilbakeføring av tidligere års underskudd 

reduseres fra kroner 30.484.000,- med kroner 9.309.630,53 til kroner 21.174,47. 

 

Redusert krav til nedbetaling avsettes i sin helhet til disposisjonsfond konto 

154000.931000.880 som økes fra kroner 0,- til kroner 9.309.630,53.   

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Formannskapets innstilling: 

 

1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2012 som er avlagt med et regnskapsmessig 

mindreforbruk (overskudd) på kroner 45.589.752,93 godkjennes. 

 

2. Rådmannens årsberetning for 2012 godkjennes. 

 

3. Rådmannens årsrapport for 2012 tas til orientering. 

 

4. Investeringsregnskapet for 2012 som er avsluttet i balanse godkjennes. 

 

5. Regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 45.589.752,93 benyttes i sin helhet til å 

redusere akkumulert underskudd, fra kroner 66.764.122,40 til kroner 21.174.369,47.  

Budsjett 2013 korrigeres slik at krav om tilbakeføring av tidligere års underskudd 

reduseres fra kroner 30.484.000,- med kroner 9.309.630,53 til kroner 21.174,47. 

 

Redusert krav til nedbetaling avsettes i sin helhet til disposisjonsfond konto 

154000.931000.880 som økes fra kroner 0,- til kroner 9.309.630,53.   
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Hans-Petter Aasen (Sp) tok opp sitt forslag fremmet i formannskapet p.v.a. Sp, Sol og 

Frp: 

 

Tillegg til punkt 5: 

Av disse styrkes pleie og omsorgssektoren med 5 mill, med tanke på å bedre dekningene av 

kort og langtidsplasser, samt hjemmebasert omsorg. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Punkt 1 - 4: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Punkt 5:      Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Aasens forslag,  

                    fikk Aasens forslag 12 stemmer og falt. Mindretallet: Frp, Sol og Sp. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommunes driftsregnskap for 2012 som er avlagt med et regnskapsmessig 

mindreforbruk (overskudd) på kroner 45.589.752,93 godkjennes. 

 

2. Rådmannens årsberetning for 2012 godkjennes. 

 

3. Rådmannens årsrapport for 2012 tas til orientering. 

 

4. Investeringsregnskapet for 2012 som er avsluttet i balanse godkjennes. 

 

5. Regnskapsmessig mindreforbruk på kroner 45.589.752,93 benyttes i sin helhet til å 

redusere akkumulert underskudd, fra kroner 66.764.122,40 til kroner 21.174.369,47.   

 

6. Ved positivt vedtak i pkt. 5 foreslås det å foreta budsjettkorrigering i budsjett 2013, 

ved at krav om tilbakeføring av tidligere års underskudd reduseres fra kroner 

30.484.000,-, med kroner 9.309.630,53 til kroner 21.174.369,47.   

 

Redusert krav til nedbetaling avsettes i sin helhet til disposisjonsfond konto 

154000.931000.880 som økes fra kroner 0,- til kroner 9.309.630,53.   
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70/13  

1. TERTIALRAPPORT 2013  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. 1. Tertialrapport 2013 tas til orientering 

2. Behov for justeringer av driftsbudsjettet: 

a. SLT- koordinator er organisatorisk flyttet fra rammeområde 4 (helse og 

omsorg) til rammeområde 3 (oppvekst og kultur). 518.574 kr flyttes fra 

rammeområde 4 til rammeområde 3.  

b. Ett merkantilt årsverk er organisatorisk flyttet fra rammeområde 2 (adm 

støtteenheter og fellesutg) til rammeområde 5 (tekniske områder). 500.492 kr 

flyttes fra rammeområde 2 til rammeområde 5. 

c. En negativ avsetning i forbindelse med bygging av budsjett 2013 skulle vært 

lagt på rammeområde 7 (avsetninger og overføringer) men ble feilaktig lagt på 

rammeområde 1 (rådmann, strategiske tiltak). –2.000.000 kr flyttes fra 

rammeområde 1 til rammeområde 7. 

3. Behov for justeringer av investeringsbudsjettet: 

a. Monserud renseanlegg:  

-Omdisponering av ubrukt bevilgning på 15.446.705 kr til følgende prosjekter: 

-Ombygging av mottakslager for slam med fordrøyningsbasseng, 2.000.000 kr 

-Prosjektering av utvidelse av Monserud renseanlegg, 500.000 kr 

-Prosjektering renseanlegg Nes i Ådal, 700.000 kr 

-Redusert bruk av lånemidler 2013, 12.246.705 kr. Disse lånemidlene brukes i  

2014 og 2015 til prosjektering av utvidelse Monserud renseanlegg (1.500.000 

kr), kommunal andel av VA- kostnader ved utbygging Brutorget (2.000.000 

kr), kommunal andel av VA- kostnader ved utbygging Øyaområdet (4.000.000 

kr) og fellesprosjekter VA Industrigata (4.746.705 kr) 

b. Hovedplan vann og avløp: 

Det flyttes 1.050.000 kr fra hovedplan vann og 750.000 kr fra hovedplan avløp 

for å dekke prosjekt sanering Nymoen – Hen med 1.500.000 kr og prosjekt 

Sokna vannverk – prosjektering med 300.000 kr 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 
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1. 1. Tertialrapport 2013 tas til orientering 

2. Behov for justeringer av driftsbudsjettet: 

a. SLT- koordinator er organisatorisk flyttet fra rammeområde 4 (helse og 

omsorg) til rammeområde 3 (oppvekst og kultur). 518.574 kr flyttes fra 

rammeområde 4 til rammeområde 3.  

b. Ett merkantilt årsverk er organisatorisk flyttet fra rammeområde 2 (adm 

støtteenheter og fellesutg) til rammeområde 5 (tekniske områder). 500.492 kr 

flyttes fra rammeområde 2 til rammeområde 5. 

c. En negativ avsetning i forbindelse med bygging av budsjett 2013 skulle vært 

lagt på rammeområde 7 (avsetninger og overføringer) men ble feilaktig lagt på 

rammeområde 1 (rådmann, strategiske tiltak). –2.000.000 kr flyttes fra 

rammeområde 1 til rammeområde 7. 

3. Behov for justeringer av investeringsbudsjettet: 

a. Monserud renseanlegg:  

Omdisponering av ubrukt bevilgning på 15.446.705 kr til følgende prosjekter: 

-Ombygging av mottakslager for slam med fordrøyningsbasseng, 2.000.000 kr 

-Prosjektering av utvidelse av Monserud renseanlegg, 500.000 kr 

-Prosjektering renseanlegg Nes i Ådal, 700.000 kr 

-Redusert bruk av lånemidler 2013, 12.246.705 kr. Disse lånemidlene brukes i  

2014 og 2015 til prosjektering av utvidelse Monserud renseanlegg (1.500.000 

kr),  

kommunal andel av VA- kostnader ved utbygging Brutorget (2.000.000 kr),  

kommunal andel av VA- kostnader ved utbygging Øyaområdet (4.000.000 kr) 

og fellesprosjekter VA Industrigata (4.746.705 kr) 

b. Hovedplan vann og avløp: 

Det flyttes 1.050.000 kr fra hovedplan vann og 750.000 kr fra hovedplan avløp 

for å dekke prosjekt sanering Nymoen – Hen med 1.500.000 kr og prosjekt 

Sokna vannverk – prosjektering med 300.000 kr 
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71/13  

FINANSRAPPORT 1. TERTIAL 2013  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  
Finansrapport per 1. tertial 2013 tas til orientering. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 
Finansrapport per 1. tertial 2013 tas til orientering. 
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72/13  

NYTT SYKEHJEM I RINGERIKE KOMMUNE STATUS OG  TENTATIV 

FREMDRIFT 

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. Status i arbeidet med etablering av nytt sykehjem i Ringerike kommune tas til 

orientering. 

2. Rådmannen kommer tilbake til HOV med oppdragsbeskrivelse på prosjektering av 

nytt sykehjem og eventuelle nye omsorgsboliger i HOVs augustmøte 2013. 

 

3. Påregnelig fremdrift må vurderes ved behandling av handlingsprogrammet. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Dag E. Henaug (H) erklært seg inhabil og forlot plassen. Olav Bjotveit (H) tok hans 

plass. 

 

Formannskapets innstilling: 

 

1. Status i arbeidet med etablering av nytt sykehjem i Ringerike kommune tas til 

orientering. 

 

2. Rådmannen kommer tilbake til HOV med oppdragsbeskrivelse på prosjektering av 

nytt sykehjem og eventuelle nye omsorgsboliger i HOVs augustmøte 2013. 

 

3. Påregnelig fremdrift må vurderes ved behandling av handlingsprogrammet. 

 

Forslag fra Einar Zwaig (Sol) til nytt punkt 4:  

 

Behovet for både langtids- og korttidsplasser øker fram mot den tid da nytt sykehjem kan stå 

ferdig, så antall sykehjemsplasser bør søkes innarbeidet, økt med 7 plasser pr. år. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Punktene 1,2 og 3 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Zwaigs forslag til nytt punkt 4 fikk 12 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sol, Sp og Frp. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Status i arbeidet med etablering av nytt sykehjem i Ringerike kommune tas til 

orientering. 

2. Rådmannen fortsetter arbeidet med etablering av nye sykehjemsplasser for å møte 

framtidig befolkningsutvikling i tråd med foreslåtte fremdriftsplan. 
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73/13  

FRAMTIDIG SKOLELØSNING I HØNEFOSS  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

 

1. Rådmannen forhandler om kjøp av eiendommene, Benterud, gårds- og bruksnr. 39/11, 

og eiendommen i Tanberglia gårds- og bruksnr. 37/69, for bruk som tomt til ny 

barneskole i Hønefoss syd. Forhandlingsresultatet legges frem for politisk behandling. 

 

2. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole i forslag til budsjett og 

handlingsprogram 2014 

 

3. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3 effektueres ved at Eikli skole, Vegård 

skole, Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole Hønefoss syd står klar. 

 

4. Kragstadmarka  opprettholdes som eventuell tomt for fremtidig oppvekstsenter, for å 

møte befolkningsvekst frem mot 2030. 

 

5. Det utarbeides planer for utbygging av Ullerål skole for å kunne motta opp mot 500 

elever. Når utbyggingen er gjennomført, vurderes Hønefoss skole nedlagt som 

barneskole, skolens opptaksområde justeres geografisk mellom opptaksområdene for 

Ullerål, Veien og ny skole Hønefoss syd. 

 

6. Det utarbeides planer for fremtidig bruk, eventuelt salg av nedlagte skoleeiendommer, 

parallelt med endringene i skolestrukturen i Hønefoss. 

 

7. Fremtidig økning i antall ungdomsskoleelever, ivaretas inntil videre ved om- og 

utbygging ved eksisterende ungdomsskoler. 

 

8. Hovedrapport ”Fremtidig skolestruktur i Hønefoss” med endret forslag til vedtak, 

legges ut på åpen høring, med høringsfrist 18. september 2013. Det legges fram en 

plan for informasjonsmøter før endelig politisk vedtak fattes. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Dag E. Henaug (H) og Lise Kihle Gravermoen (Sp) erklærte seg inhabile og forlot sine 

plasser. Olav Bjotveit (H) tok Henaugs plass. 

 

Forslag fra Arnfinn Baksvær (Ap) p.v.a.  Ap, H, V og Krf):  
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1. Rådmannen forhandler om kjøp av eiendommene, Benterud, gårds- og bruksnr. 39/11, 

og eiendommen i Tanberglia gårds- og bruksnr. 37/69, for bruk som tomt til ny 

barneskole i Hønefoss syd. Forhandlingsresultatet legges frem for politisk behandling. 

 

2. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole i forslag til budsjett og 

handlingsprogram 2014. 

 

3. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3 effektueres ved at Eikli skole, Vegård 

skole, Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole Hønefoss syd står klar. 

 

4. Kragstadmarka  opprettholdes som eventuell tomt for fremtidig oppvekstsenter, for å 

møte befolkningsvekst frem mot 2030. 

 

5. Det utarbeides planer for utbygging av Ullerål skole for å kunne motta opp mot 500 

elever. Når utbyggingen er gjennomført, vurderes Hønefoss skole nedlagt som 

barneskole, skolens opptaksområde justeres geografisk mellom opptaksområdene for 

Ullerål, Veien og ny skole Hønefoss syd. 

 

6. Det utarbeides planer for fremtidig bruk, eventuelt salg av nedlagte skoleeiendommer, 

parallelt med endringene i skolestrukturen i Hønefoss. 

 

7. Fremtidig økning i antall ungdomsskoleelever, ivaretas inntil videre ved om- og 

utbygging ved eksisterende ungdomsskoler. 

 

8. Hovedrapport ”Fremtidig skolestruktur i Hønefoss” med endret forslag til vedtak, 

legges ut på åpen høring, med høringsfrist 18. september 2013. Det legges fram en 

plan for informasjonsmøter før endelig politisk vedtak fattes. 

 

Hans Petter Aasen (Sp) tok opp sitt forslag fra formannskapet: 

 

1. Eventuell bygging og plassering av ny skole Hønefoss syd avgjøres som en del av 

kommuneplanarbeidet.  Dette for å kartlegge hvilke skoler det er naturlig å innlemme, 

hvilke områder det legges opp til vekst i og fremtidig elevgrunnlag.  Arbeidet må 

baseres på langsiktig tenkning. 

2. Det pekes særlig på den økonomiske krevende situasjonen kommunen er, noe som 

gjør at en eventuell bygging ikke er realistisk de nærmeste årene.  Påregnelig fremdrift 

i prosjektet må således vurderes gjennom behandling av handlingsprogrammet. 

3. En eventuell bygging må ikke gå på bekostning av nødvendig vedlikehold ved andre 

skoler. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra Baksvær og Aasen, fikk Aasens forslag 10 

stemmer og falt.  

Mindretallet besto av: Sol, Aasen og Abelvik (Sp), H. Kålhus, Andersen, Bjerke, Elstad og 

Magnussen (Frp). 
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&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

1. Benterud, gårds- og bruksnummer 39/11, velges som tomt for ny barneskole i Hønefoss 

syd. 

Planleggingen av ny skole startes i 2013, og skolen ferdigstilles innen skolestart i august 

2017. 

2.   Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole i forslag til budsjett og 

handlingsprogram 2014. 

3.   Rådmannen forhandler om kjøp av eiendommen. Forhandlingsresultatet legges fram for 

politisk godkjenning. 

4.   Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3 effektueres ved at Eikli skole, Vegård skole, 

Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole på Benterud står klar. 

5.   Hovedrapport, framtidig skoleløsning i Hønefoss, legges ut på åpen høring med 

høringsfrist 3. juli.   

6.    Framtidig bruk av Hønefoss skole utredes og legges fram til politisk behandling i løpet av 

2014.      
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74/13  

POLITISK KOMITE NEDSATT AV KOMMUNESTYRET 13.12.12 - MANDAT, 

PROSESS, ARBEIDSFORM OG OPPFØLGING 

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Rådmannen gis i oppdrag å utforme en handlingsplan i tråd med forslagene fra 

arbeidsgruppen, reduksjon av sykefravær, effektiv arealbruk og sikre kostnadseffektiv 

oppgaveløsning og tjenesteyting. 

 

Planen legges fram i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2014. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Forslag fra Helge Stiksrud (V) p.v.a. Ap, H, V og Krf: 

 

Rådmannen gis i oppdrag å utforme en handlingsplan i tråd med forslagene fra 

arbeidsgruppen, reduksjon av sykefravær, effektiv arealbruk og sikre kostnadseffektiv 

oppgaveløsning og tjenesteyting. 

 

Planen legges fram i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2014. 

 

Forslag fra Einar Zwaig (Sol): 

 

KS tar rapporten til orientering. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra Stiksrud og Zwaig,  fikk  Zwaigs forslag 6 

stemmer og falt. Mindretallet besto av Sol og Sp. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Saken fremmes uten forslag til vedtak da det er formannskapet som iht. fastsatt plan skal 

fremme innstilling i saken.   



  

Side 23 av 32 

 

 

 

  

75/13  

REVISJON AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR RINGERIKE KOMMUNE - 

VEDTAK  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Revidert kommunal planstrategi for Ringerike kommune, datert 28.05.13 vedtas, iht. plan- og 

bygningsloven § 10-11. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Revidert kommunal planstrategi for Ringerike kommune, datert 28.05.13 vedtas, iht. plan- og 

bygningsloven § 10-11. 
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76/13  

REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR RINGERIKE KOMMUNE - 

FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Planprogram for revisjon av kommuneplan for Ringerike kommune, datert 28.05.13 

fastsettes, iht. plan- og bygningsloven § 11-13. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Planprogram for revisjon av kommuneplan for Ringerike kommune, datert 28.05.13 

fastsettes, iht. plan- og bygningsloven § 11-13. 
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77/13  

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2013  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Vedlagte risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Ringerike kommune tas til etterretning. 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

 

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Formannskapets innstilling: 

 

Vedlagte risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Ringerike kommune tas til etterretning. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Ringerike kommune tas til orientering. 
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78/13  

NYTT DELEGERINGSREGLEMENT  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

1. Fremlagte forslag til delegeringsreglement vedtas. 

 

2. Det nedsettes et utvalg som skal gjennomgå og fremlegge evnt. endringer av 

delegeringsreglementet samt godtgjøringsreglementet.  Fremlegget må gjøres slik at 

dette evnt. kan innarbeides i budsjettet for 2015.  Utvalget skal bestå av alle 

gruppeledere. 

 

3. Rådmannen stiller til rådighet sekretær for gruppen. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Forslag fra Alf Meier (Ap) p.v.a. Ap, H, V og Krf:  

 

1. Fremlagte forslag til delegeringsreglement vedtas. 

 

2. Det nedsettes et utvalg som skal gjennomgå og fremlegge evnt. endringer av 

delegeringsreglementet samt godtgjøringsreglementet.  Fremlegget må gjøres slik at 

dette evnt. kan innarbeides i budsjettet for 2015.  Utvalget skal bestå av alle 

gruppeledere. 

 

3. Rådmannen stiller til rådighet sekretær for gruppen. 

 

Avstemming: 

 

Meiers forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Fremlagte forslag til delegeringsreglement vedtas. 



  

Side 27 av 32 

 

 

 

  

79/13  

PRINSIPPSPØRSMÅL OM STATLIG PLAN FOR VEI OG BANE  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Ringerike kommunene vil anmode om at Staten tar ansvar som planmyndighet for de to 

viktige samferdselstiltakene E16 Skaret – Hønefoss og Ringeriksbanen fra Sandvika til 

Hønefoss. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (Sp). 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommunene vil anmode om at Staten tar ansvar som planmyndighet for de to 

viktige samferdselstiltakene E16 Skaret – Hønefoss og Ringeriksbanen fra Sandvika til 

Hønefoss. 
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80/13  

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2015  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Formannskapet tilrår at Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 vedtas. 

 

Det gis tilbakemelding på kommunens mulighet til å ha mer praktisk undervisning i skolen 

for elever der dette er et godt alternativ til teoretisk undervisning.  Det fremlegges en konkret 

plan for å forhindre frafall og oppfølging av de som likevel ikke gjennomfører.  

Tilbakemelding gis innen kommunestyrets oktobermøte. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Forslag fra Nena Bjerke (Frp) til endring i formannskapets innstilling: 

 

Nest siste setning endres til:  

Det fremlegges en konkret plan for å forhindre frafall og oppfølging av de som likevel ikke 

gjennomfører.   

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling med Bjerkes endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for oppvekst og kultur tilrår at Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 

vedtas. 
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81/13  

DEMENSPLAN 2013 - 2020 - RINGERIKE KOMMUNE  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

 

1. Vedlagte planforslag vedtas som Ringerike kommunes ”Demensplan 2013 – 2020”. 

2. Demens er et økende problem innen eldreomsorgen i Ringerike kommune. Foreslåtte 

tiltak i planen bør derfor prioriteres. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Formannskapets innstilling: 

 

1. Vedlagte planforslag vedtas som Ringerike kommunes ”Demensplan 2013 – 2020”. 

2. Demens er et økende problem innen eldreomsorgen i Ringerike kommune. Foreslåtte 

tiltak i planen bør derfor prioriteres. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte planforslag vedtas som Ringerike kommunes ”Demensplan 2013 – 2020” 
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82/13  

WEBVISNING AV KOMMUNESTYREMØTER  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å fremme sak for kommunestyret i september som 

omhandler et helhetlig system for visning av kommunestyremøter på nett.  Dette inkluderer 

nytt mikrofon/høyttaleranlegg, avstemming system og en god integrasjon mot «sakssystemet» 

Ringerike kommune bruker.  På den måten vil innbyggerne på en god måte kunne følge saker 

som blir behandlet via kommunens nettsider med godt bilde, god lyd og mulighet for å 

interaktivt kunne følge sak og avstemming. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Forslag fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) p.v.a. Ap, H, V og Krf: 

 

Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å fremme sak for kommunestyret i september som 

omhandler et helhetlig system for visning av kommunestyremøter på nett.  Dette inkluderer 

nytt mikrofon/høyttaleranlegg, avstemming system og en god integrasjon mot «sakssystemet» 

Ringerike kommune bruker.  På den måten vil innbyggerne på en god måte kunne følge saker 

som blir behandlet via kommunens nettsider med godt bilde, god lyd og mulighet for å 

interaktivt kunne følge sak og avstemming. 

 

Avstemming: 

 

Mjeldes forslag ble vedtatt mot 9 stemmer.  Mindretallet besto av H. Kålhus og Magnussen 

(Frp), Østlund (H), Sol og Sp. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

1.  Det installeres mulighet i kommunestyresalen for direktesending av lyd og bilder på 

 internett inklusive integrasjon mot Ringerike kommunes saks- og arkivsystem. 

2.  Totalkostnaden over 4 år, kr 330 000,-, finansieres innenfor drifts- og 

 investeringsrammene for IKT. 

 



  

Side 31 av 32 

 

 

 

  

83/13  

SØKNAD OM ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

 Kommunen kan tilby fastrente ved tildeling av startlån. 

 Kommunen kan tilby 30.års nedbetalingstid av startlån. 

 Kommunen kan tilby avdragsfrihet. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

 Kommunen kan tilby fastrente ved tildeling av startlån. 

 Kommunen kan tilby 30.års nedbetalingstid av startlån. 

 Kommunen kan tilby avdragsfrihet. 
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STILLINGSSTØRRELSER I HELSE OG OMSORG  

 

Vedtak: 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen  

Vedlagte retningslinjer for bruk av deltid innen helse og omsorgstjenesten, - ”Helse og  

omsorg i Ringerike kommune tar heltidsvalget”, tas til orientering. 

 

Zwaigs forslag som følger saken: 

Målet for gjennomsnittsprosent-stilling er 80% i 2017. 

 

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen  

Behandling: 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen  

Forslag fra Einar Zwaig (Sol): 

 

Tillegg: 

2.Målet for gjennomsnittsprosent-stilling er 80% i 2017. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Zwaigs forslag følger saken. 

 

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte retningslinjer for bruk av deltid innen helse og omsorgstjenesten, - ”Helse og 

omsorg i Ringerike kommune tar heltidsvalget”, tas til orientering. 

 

 

  


