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NR 7 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen   
Møtedato: 29.08.2013 Tid: Kl. 16:00 – 19:30 

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall        Møtt for 
Leder Kjell Børre Hansen   
Medlem Arnfinn Baksvær   
Medlem Liv Isabella E. Tangen FO  
Medlem Alf Henry Meier   
Medlem Anne Katrine Korneliussen   
Medlem Iren Rannekleiv   
Medlem Ståle Skjønhaug   
Medlem Steinar Larsen   
Medlem Gry Loe Haugaa FO  
Medlem Asbjørn Jarle Holth FO  
Medlem Eli Johanne Ruud   
Medlem Mons-Ivar Mjelde   
Medlem Anne Marie Brubråten   
Medlem Morten Ernestus   
Medlem Tone Bråten-Ellingsen FO  
Medlem Erna Skaugrud   
Nestleder Runar Johansen   
Medlem Elise Loftheim FO  
Medlem Dag Erik Henaug   
Medlem Berit Karen Wathne Andersen  FO  
Medlem Arne Broberg FO  
Medlem Trond Hjerpseth   
Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   
Medlem Dag Haakon Henriksen   
Medlem Marit Hollerud   
Medlem Marit Elisabeth Bolstad   
Medlem Frode Østlund FO  
Medlem Helge Stiksrud   
Medlem Ole-Gunnar Øhren   
Medlem Anne-Marit Lillestø   
Medlem Arnfinn J. Holten   
Medlem Dag Gunnar Stenersen   
Medlem Ole Johan Andersen   
Medlem Christine Kristiansen Hovland FO  
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Medlem Nena Bjerke   
Medlem Magnus Herstad FO  
Medlem Ulf Magnussen   
Medlem Hans-Petter Aasen   
Medlem Lise H Kihle Gravermoen   
Medlem Kjersti Land Nyhus   
Medlem Karl-Petter Endrerud   
Medlem Einar Zwaig   
Medlem Nanna Kristoffersen FO  
Varamedlem Morten Løken Kværnstrøm  Liv Isabella E. Tangen 
Varamedlem Anne Borghild Stugaard  Gry Loe Haugaa 
Varamedlem Aase Moløkken  Asbjørn Jarle Holth 
Varamedlem Vigdis Meier  Tone Bråten-Ellingsen 
Varamedlem Hans Fredrik Hotvedt  Elise Loftheim 
Varamedlem Leif Heieren  Berit K. Wathne Andersen  
Varamedlem Ivar Eskestrand  Arne Broberg 
Varamedlem Jan Frantzen  Frode Østlund 
Varamedlem Viggo Emil Elstad  Christine K. Hovland 
Varamedlem Hans Ragnar Kålhus  Magnus Herstad 
Varamedlem Axel Sjøberg  Nanna Kristoffersen 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

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

 
Merknader: Einar Zwaig tiltrådte møtet før behandling av sak 86. 

Sak 99 ble behandlet før sak 88. 
Kjersti Nyhus (Sp) stilte ordfører et begrunnet spørsmål vedr. tilsyn 
av kloakkanlegg i Strømsoddbygda.  Spørsmålet og ordførers svar 
vedlegges protokollen. 

Behandlede saker:  Fra og med sak 85/13 til og med sak  99/13 
Ordfører orienterte om ansettelsesprosess vedr. ny rådmann med bistand fra 
rekrutteringsfirmaet Experis. 
Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent med 
følgende merknader fra Arnfinn Holten (Krf) til sakslisten: 

 Div. utfordringer mht overgang til iPad. 

 Saksprotokoller fra hovedkomiteer og formannskap bør følge møteinnkallingen til KS 
på internett. 

 
Møteprotokollen godkjennes: 
 

Kjell B. Hansen 
 
 

Karl-Petter Endrerud Runar Johansen Dag G. Stenersen 
 
Møtesekretær: 
 
Kari Skålien
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
85/13 13/91  
 REFERATSAKER  
 
86/13 13/2955  
 INTERPELLASJON FRA DAG STENERSEN (FRP)  EVT. DOKTORGRADSTUDIE I 

SAMARBEID MED RINGERIKE SYKEHUS 
 
87/13 13/2912  
 INTERPELLASJON FRA ELSA LILL PILTINGSRUD STRANDE (H) - TILGANG TIL 

SØNDRE PARK, LIVBANEN OG GRAVHAUGENE PÅ VEIEN SAMT TILGROING  
 
88/13 13/2267  
 MÅNEDSRAPPORT MAI 2013  
 
89/13 13/1328  
 RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS  
 
90/13 13/2420  
 INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG 

ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER 
 
91/13 12/5025  
 INVESTERINGSKOSTNADER VED ISTANDSETTING AV HEGGEN BARNEHAGE  
 
92/13 13/2404  
 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET I BUSKERUD OG OMEGN IS - 

REGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR 2012 
 
93/13 13/579  
 KONTROLLUTVALGET - PROTOKOLL NR. 4/13  
 
94/13 13/2593  
 NYTT SYKEHJEM I RINGERIKE KOMMUNE OPPDRAGSBESKRIVELSE 
 
95/13 13/1874  
 INNVANDRERRÅD  
 
96/13 11/1304  
 FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER  
 
97/13 13/2455  
 LÆRINGSSENTERET FOR VOKSNE - FRAMTIDIG LOKALISERING  
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98/13 11/4767  
 DETALJREGULERING NR.0605 - 369 "HOFSFOSSVEIEN 3" 2. GANGS 

BEHANDLING 
 
99/13 13/2987  
 INTERPELLASJON FRA KJERSTI NYHUS (SP) - DRIFT AV UTEAREAL SOKNA 

SKOLE  
 
          AVSLUTNING FOR RÅDMANN WENCHE GRINDERUD 
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85/13  

REFERATSAKER  
 
Vedtak: 
 
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 
 
A VURDERING AV HJELPETILBUD FRA PASIENTOMBUDET I BUSKERUD 
 Notat fra rådmannen, datert 25.07.13. 
 
B KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN – HELSE OG OMSORG 2012-2016 
 Kompetanseutviklingsplanen 
 
C LUNDER GAMLEHJEMS FOND 
 Årsberetning for 2012 
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86/13  

INTERPELLASJON FRA DAG STENERSEN (FRP)  EVT. 
DOKTORGRADSTUDIE I SAMARBEID MED RINGERIKE SYKEHUS 

 
Vedtak: 
 
Interpellasjonen ble besvart av ordfører: 
 
ORDFØRERENS SVAR PÅ INTERPELLASJON FRA REPRESENTANTEN DAG 

STENERSEN (FrP) TIL KOMMUNESTYRETS MØTE 29. AUGUST 2013 

Teamet er eventuell doktorgrad studie i samarbeid med Ringerike Sykehus. 

Ordføreren viser til Kommunestyrets saksliste og til interpellasjonen i sin helhet. 

Representanten Dag Stenersen (Frp) retter spørsmål til ordfører, som da besvares på samme 

måte som en interpellasjon. 

Spørsmålet 

Dag Stenersen skriver: 

«Jeg viser til tidligere innspill vedrørende mulighet for å samarbeide med Ringerike sykehus 

om å ta initiativ til/delta i finansiering av en doktorgrad studie om muligheter innenfor 

kommende samhandling. Et tema kan kanskje være hvordan kunnskap innen 

spesialisthelsetjenesten kan nyttes for å redusere sykelighet i Ringerike.» 

Ordførerens svar 

Ordføreren har drøftet saken med rådmannen og ut fra det valgt å besvare spørsmålet fra 

representanten slik:  

Ringerike kommune er, som kjent, inne i en omstillingsprosess med store utfordringer og 

krav til organisasjonen. Kompetansehevende tiltak er nødvendige, ikke minst for å møte de 

krav samhandlingsreformen representer.  Dette er utfordringer som må møtes her og nå. 

Ordfører er derfor ikke optimistisk til å prioritere ressurser inn mot en doktorgrad studie på 

nåværende tidspunkt.  

En slik studie oppgis til å kunne være tilgjengelig fire til seks år fram i tid, og det oppgis å 

være usikkert hvilket bidrag/effekt denne eventuelt vil gi til de utfordringer Ringerike 

kommune rent faktisk står ovenfor.  Et slikt samarbeid som interpellanten peler vil i forhold 

til vedtatte samarbeidsavtaler måtte inngås med Vestre Viken HF og ikke Ringerike Sykehus. 

Det er tydelig at Ringerike kommune trenger kompetansehevende tiltak i egen organisasjon. 

Dette er tiltak som begrenses i forhold til kommunens økonomiske situasjon. En doktorgrad-

studie på overlegenivå er anslagsvis oppgitt til en kostnad på ca. kr. 500.000,-/årlig i den 

perioden studien pågår.  
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I tillegg kommer det merarbeid studien genererer, både innen 1. og 2. linjetjenesten i forhold 

til bidrag og assistanse til innhenting av data og underlagsmateriell. Med de begrensede 

midler som Ringerike kommune kan benytte til kompetansehevende tiltak, vil en slik 

prioritering etter ordførers syn være vanskelig med mindre Kommunestyret vedtar 

tilstrekkelig med midler til generell kompetanseheving og i tillegg spesielt til en slik studie 

representanten peker på.  

Ordføreren er kjent med at temaet har vært luftet mellom Rådmann og Ringerike Sykehus, og 

bygger sitt svar også på den bakgrunn. 

 

Ringerike, 29.08.13 

 

Kjell B. Hansen (sign.) 

ordfører 
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87/13  

INTERPELLASJON FRA ELSA LILL PILTINGSRUD STRANDE (H) - 
TILGANG TIL SØNDRE PARK, LIVBANEN OG GRAVHAUGENE PÅ VEIEN 
SAMT TILGROING  
 
Vedtak: 
 
Interpellasjonen ble besvart av ordfører: 
 
ORDFØRERENS SVAR PÅ  
INTERPELLASJON FRA ELSA LILL PILTINGSRUD STRANDE, mottatt 19.08.13 
 
Temaet er tynning og tilgang til Søndre park, Livbanen, gravhaugene på Veien og tilgroing 
mellom E 16 og vannveien Sperillen 
 
Ordføreren besvarer interpellasjonen i Kommunestyremøte den 29.08.13. 
 

Ordførerens svar 

Søndre park 

Først litt om hjemmel.  Søndre park er kommunalt eid og er regulert til park /friområde i 
reguleringsplan «Peters øya» vedtatt i 1980. Av fellesbestemmelsenes § 5 c fremgår 
følgende: «Eksisterende vegetasjon bør søkes bevart.» 

Ut fra dette er det Ringerike kommune som skjøtter Søndre park.  

Ordføreren kjenner til at Hønefoss barnehage er flittig bruker av Søndre Park. Det kan 
nevnes at det vanligvis opparbeides skiløype rundt i parken vinterstid for aktiv bruk av 
barnehage-barna.   Dette er bra!  

Så er Søndre Park en viktig grønn perle/lunge midt i Hønefoss by.  I parken er det store 
muligheter for mange utendørs aktiviteter dersom dette er ønskelig. Egen scene og uteplass 
med tilhørende benker står bokstavelig talt og venter på å tas mere bruk.  Søndre park har 
et stort potensiale for mer bruk.  

Ordføreren viser til at det er igangsatt et prosjekt hvor det sees på muligheter og løsninger 
til å forbedre gangveiforbindelsen, langs Storelva fra Schjongslunden og opp til 
«Tippenområdet». Stien går langs med Søndre Park og i ned kant mot elva og det vil derfor 
bli ryddet i forhold til fremkommelighet og utsikt. Det søkes om eksterne midler for å 
iverksette tiltak i dette prosjektet.  Det vises for øvrig til den betydelige innsats som nå 
utføres av frivillige for og virkelig løfte utearealene i Hønefoss. Ordfører håper dette kan 
bidra til at Søndre park blir mer tilgjengelig og mer brukt. 

For øvrig er Søndre Park/langs elvene, et Prosjekt som Buskerud Fylkeskommune 
administrerer med midler fra "Gjensidigstiftelsen". Her kan det "bare" søkes midler til 
merking av stier og løyper.  Kommunen bistår interesserte foreninger med å søke midler i 
den forbindelse. Det nevnes at Stiftelsen Glatvedt brygge i samarbeid med Ringerike Turist-
forening og Hovsengas Venner søker om midler i dette viktige prosjektet. 
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Til slutt nevner ordfører at området fra Kongens gate og ned i selve parken bør sees i en 
helhet og at det selvsagt er slik parken til enhver tid bør fremstå som attraktiv.  Park og 
idrett forvalter etter nevnte fellesbestemmelse og innenfor de rammer som er tilstilt.     

Ordføreren svar på representantens 1. spørsmål er derfor Ja, men ordføreren vil i tillegg 
anmode kommunens og de nevnte organisasjoners dyktige medarbeider om at de i 
fellesskap sørger for at Søndre Park er oppdatert og attraktiv gjennom kontinuerlig og 
planmessig skjøtsel basert på faglige vurderinger.  Så ser ordfører et engasjement blant 
innbyggerne om hvordan man kan få økt aktivitet i parken.  Dette er bra og anmodningen 
inkluderer derfor også dette perspektivet. 

Livbanen 

Også her først litt om hjemmel. Livbanen er regulert i egen kvartalsregulering «Kvartal 25 
Livbanen» vedtatt i 1989. Her er deler regulert til parkering og noen gangveier og det meste 
til friområde/park, i tillegg er det offentlig bygning for barnehagen. «Friområdet skal nyttes 
til park med tilhørende gangveger, oppholds- og lekeplasser» (§2). 

Livbanen ble oppbygd på begynnelsen av 1990-tallet gjennom prosjekt Trafikk, oppvekst og 
Nærmiljø (TON). Og det ble bevilget betydelige beløp via miljøverndepartementet under 
paraplyen «Arbeid for Trygd». Egen utomhusplan ble vedtatt og arbeidene ble utført med 
de nevnte midlene.  

Det er også her Ringerike kommune som har det faglige ansvaret for skjøtselen for 
områdene. Lindene rundt Livbanen beskjæres med jevne mellomrom, ca. hvert 3. år.  En 
gartnerfaglig beskjæring av plantete busker er mulig dersom dette er ønskelig men må da 
prioriteres opp.  

Det sprøytes vann for islegging på deler av lekeområdet nær Hønefoss barnehage hver 
vinter. 

Ordførerens svar på representantens 2. spørsmål er at selvsagt ønskes også dette arealet 
mer benyttet.  Samtidig mener ordføreren at Ringerike kommune med sin faglige ansvarlige 
og utfører et planmessig vedlikehold i dette området og innenfor de rammer som gjelder.  
Selvsagt kan ting gjøres annerledes og bedre men poenget er uansett at JA man ønsker at 
området skal benyttes og fremstå attraktivt. 

Hringariki 

Også her gjelder det jo hjemler.  Eiendomsselskapet Veien Kulturminnepark står som 
hjemmelshaver på eiendommen, hvor det er vedtatt egen reguleringsplan for Veien 
Kulturminnepark. Her er det meste av området regulert til spesialområde kulturminnepark 
med egne bestemmelser som skal sikre og bevare områdets kulturhistoriske, arkitektoniske 
og miljømessige verdier.  

Det er kulturminneforvaltningen som har ansvaret for bl.a. skjøtsel av stiene og området 
etter en gjeldende skjøtselsplan som er godkjent av kulturminneforvaltningen. 
 
I planens §3.2 er det i punkt 6 om Skjøtsel i reguleringsbestemmelsene fremgår følgende:  
«Vegetasjon kan fjernes og gro opp i samsvar med tidligere vedtatt skjøtsel plan og etter 
godkjennelse fra det regionale kulturminnevernet.»   Andre tiltak som ikke er omtalt i 
bestemmelsene for disse områdene, er meldepliktige og må godkjennes av kulturminne-
forvaltningen. 
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Det er en egen bestemmelse som tillater at spesielle områder i et begrenset omfang kan 
nyttes til beite for småfe, etter godkjenning fra kulturminneforvaltningen. Mens «Annen 
landbruksdrift bortsett fra slått er ikke tillatt.» 
Tradisjonell hagebruk for historiske vekster kan bedrives på et spesielt avsatt område og et 
annet avsatt område kan dyrkes med visse betingelser. 
Ut fra disse bestemmelsene, er det en endring av skjøtselsplanene som kan endre 
vegetasjonsuttrykket der gravfeltene ligger. Oppstart av et slikt arbeid krever at en slik 
endring er ønskelig.  
 
Ordførerens svar til representantens 3. spørsmål er at området skjøttes på en måte i 
samsvar med nevnte bestemmelser. Likevel anmodes rådmannen om å vurdere behov og 
hensiktsmessighet hva gjelde endringer i skjøtselsplanene og at dette da drøftes med rette 
vedkommende som ansvarlig for eiendommen.  
 

Rydding mellom E16 og Sperillen 

Her også gjelder hjemler. Grunnen langs Sperillen eies av private og Vegvesenet. 
Ordføreren viser til at spørsmålet om rydding tid om annet blir fremført. Ut fra dette mener 
ordføreren at rådmannen bør ta et mer konkret initiativ til et møte med representanter fra 
private grunneiere, vegvesenet og kommunen.  Formålet bør være å søke drøfte tiltak og 
eventuelt få etablert et fellesprosjekt.  Ordføreren ser at man før en eventuell 
gjennomføring må kartlegge framdrift og kostnader samt avklare finansiering. 
For øvrig nevnes at det konkret arbeides med en forvaltningsplan for de statlig sikrede 
friområdene Skagnesodden og Finsandodden. Disse planene må godkjennes av Buskerud 
fylkeskommune og Fylkesmannen i Buskerud for de kan settes ut i livet. Planen er å ta med 
kommunens eiendom, Bekkevold i dette.  
Forvaltningsplanen går ut på hogst, tynning og rydding av lauv langs strendene. Målet er en 
åpen, mer parkpreget skog til frilufts formål. Planen omfatter også opprusting av veier og 
parkeringsplasser. Det ventes at attraktiviteten vil styrkes. 
 
Ordførerens svar på representantens 4. spørsmål er ubetinget JA og viser da til svaret 
knyttet til rydding mellom E 16 og Sperillen, men også om friluftsområdene Skagnesodden-
Finsandodden samt Bækkevold. 
 
 
Ringerike 29.08.13 
 
 
Kjell B. Hansen (sign.) 
Ordfører  
 

Ordføreren opplyste på spørsmål fra Dag Stenersen (Frp) at kommunestyret i sitt neste 
møte ville bli orientert om plan for fremdrift i denne saken. 
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88/13  

MÅNEDSRAPPORT MAI 2013  
 
Vedtak: 
 
Månedsrapport per mai tas til orientering. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Månedsrapport per mai tas til orientering. 
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89/13  

RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS  
 
Vedtak: 
 

1. Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus tas til orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmannen snarest fremme sak om hvordan kommunen raskt 

kan øke sykehjemsdekningen. 
 
Protokolltilførsel fra Lise Kihle Gravermoen (Ap): 
Forebygge utviklingen med økte sosiale kostnader. 
Flott med prosjektet AKTIV KOMMUNE.  Gi ungdom arbeidserfaring.  Viktig for hvert 
menneske å ha jobb og ha følelsen av å være til nytte i samfunnet.  Søk erfaring fra Modum 
kommune. 
 
Behandling: 
 
Protokolltilførsel fra Lise Kihle Gravermoen (Ap): 
 
Forebygge utviklingen med økte sosiale kostnader. 
Flott med prosjektet AKTIV KOMMUNE.  Gi ungdom arbeidserfaring.  Viktig for hvert 
menneske å ha jobb og ha følelsen av å være til nytte i samfunnet.  Søk erfaring fra Modum 
kommune. 
 
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) og Karl-Petter Endrerud (Sol) til nytt punkt 2: 
 
Kommunestyret ber rådmannen snarest fremme sak om hvordan kommunen raskt kan øke 
sykehjemsdekningen. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Punktvis avstemming: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt som punkt 1. 
Forslag fra Aasen/Endrerud ble enstemmig vedtatt som punkt 2. 
Gravermoens protokolltilførsel følger saken. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus tas til orientering. 
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90/13  

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 
OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER 
 
Vedtak: 
 

1. Inndekning av resterende merforbruk 2012 foretas ved følgende omdisponeringer 
av budsjettmidler: 

 Debet kto. 656000.047050.381.0062 kr 58 400,- (til ref. anleggsleie Hfs ballklubb) 

 Kredit kto. 690000.091000.870.0001 kr 58 400,- (fra bruk av lån) 

 Debet kto. 656000.028000.315.0096 kr 12 656,25 (til omkostninger kjøp/salg) 

 Kredit kto. 656000.028000.315.0309 kr 12 656,25 (fra salg av grunn) 

 Debet kto. 656000.027000.315.0313 kr 16 875,- (til salg av bygninger/anlegg) 

 Kredit kto. 656000.027000.315.0309 kr 16 875,- (fra salg av grunn) 

 Debet kto. 651000.023000.353.0186 kr 5 614,03 (til Hønengt. avløp) 

 Kredit kto. 651000.023000.353.0155 kr 5 614,03 (fra Sanering Flattum-Hov) 

 Debet kto. 655000.023000.332.0206 kr 74 353,- (til Eikli sør næringsområde) 

 Kredit kto. 655000.023000.332.0403 kr 74 353,- (fra Teknisk – kommunale veier) 

 Debet kto. 656000.023000.393.0210 kr 443 702,48 (til Urnelund Hfs kirkegård) 

 Kredit kto. 656000.023000.390.0225 kr 443 702 ,48 (fra Oppgradere varmekilder) 

 Debet kto. 656000.023000.261.0214 kr 116 946,59 (til Heis Tyribo) 

 Kredit kto. 656000.023000.261.0222 kr 116 946,59 (fra Utskifting heiser) 

 Debet kto. 656000.027000.390.0223 kr 158 437,50 (til Gjenoppbygging Hfs kirke) 

 Kredit kto. 656000.023000.390.0141 kr 158 437,50 (fra Kirker – Oppgradering) 

 Debet kto. 656000.023000.221.0236 kr 970 466,20 (til barnehage Heggen) 

 Kredit kto. 656000.023000.130.0197 kr 970 466,20 (fra Samlokalisering teknisk) 

 Debet kto. 651000.023000.353.0374 kr 28 747,50 (til Hovedplan avløp utredning) 

 Kredit kto. 651000.023000.353.0364 kr 28 747,50 (fra Hovedplan avløp) 

 Debet kto. 652100.020061.301.0717 kr 11 340,- (til Digital plandialog) 

 Kredit kto. 520300.020061.301 kr 11 340,- (fra driftsansvar Areal-, reg.- og byplan) 
 
2. Det foretas en budsjettregulering av rentable investeringer som følger: 

 Debet kto. 690000.091000.870.0001 kr 15 500 000,- (redusert bruk av lån) 

 Kredit kto. 651000.023000.350.0153 kr 2 500 000,- (utsettelse Monserud sentrifuge) 

 Kredit kto. 651000.023000.345.0199 kr 2 500 000,- (utsettelse fellesprosjekter VA) 

 Kredit kto. 651000.023000.353.0199 kr 2 500 000,- (utsettelse fellesprosjekter VA) 

 Kredit kto. 651000.023000.345.0228 kr 5 000 000,- (utsettelse utv. HB Kilemoen) 

 Kredit kto. 651000.023000.345.0375 kr 3 000 000,- (utsettelse Vannverk Nes i Ådal) 
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Behandling: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1.  Inndekning av resterende merforbruk 2012 foretas ved følgende omdisponeringer av   
     budsjettmidler: 

 Debet kto. 656000.047050.381.0062 kr 58 400,- (til ref. anleggsleie Hfs ballklubb) 

 Kredit kto. 690000.091000.870.0001 kr 58 400,- (fra bruk av lån) 

 Debet kto. 656000.028000.315.0096 kr 12 656,25 (til omkostninger kjøp/salg) 

 Kredit kto. 656000.028000.315.0309 kr 12 656,25 (fra salg av grunn) 

 Debet kto. 656000.027000.315.0313 kr 16 875,- (til salg av bygninger/anlegg) 

 Kredit kto. 656000.027000.315.0309 kr 16 875,- (fra salg av grunn) 

 Debet kto. 651000.023000.353.0186 kr 5 614,03 (til Hønengt. avløp) 

 Kredit kto. 651000.023000.353.0155 kr 5 614,03 (fra Sanering Flattum-Hov) 

 Debet kto. 655000.023000.332.0206 kr 74 353,- (til Eikli sør næringsområde) 

 Kredit kto. 655000.023000.332.0403 kr 74 353,- (fra Teknisk – kommunale veier) 

 Debet kto. 656000.023000.393.0210 kr 443 702,48 (til Urnelund Hfs kirkegård) 

 Kredit kto. 656000.023000.390.0225 kr 443 702 ,48 (fra Oppgradere varmekilder) 

 Debet kto. 656000.023000.261.0214 kr 116 946,59 (til Heis Tyribo) 

 Kredit kto. 656000.023000.261.0222 kr 116 946,59 (fra Utskifting heiser) 

 Debet kto. 656000.027000.390.0223 kr 158 437,50 (til Gjenoppbygging Hfs kirke) 

 Kredit kto. 656000.023000.390.0141 kr 158 437,50 (fra Kirker – Oppgradering) 

 Debet kto. 656000.023000.221.0236 kr 970 466,20 (til barnehage Heggen) 

 Kredit kto. 656000.023000.130.0197 kr 970 466,20 (fra Samlokalisering teknisk) 

 Debet kto. 651000.023000.353.0374 kr 28 747,50 (til Hovedplan avløp utredning) 

 Kredit kto. 651000.023000.353.0364 kr 28 747,50 (fra Hovedplan avløp) 

 Debet kto. 652100.020061.301.0717 kr 11 340,- (til Digital plandialog) 

 Kredit kto. 520300.020061.301 kr 11 340,- (fra driftsansvar Areal-, reg.- og byplan) 
 

2.   Det foretas en budsjettregulering av rentable investeringer som følger: 

 Debet kto. 690000.091000.870.0001 kr 15 500 000,- (redusert bruk av lån) 

 Kredit kto. 651000.023000.350.0153 kr 2 500 000,- (utsettelse Monserud sentrifuge) 

 Kredit kto. 651000.023000.345.0199 kr 2 500 000,- (utsettelse fellesprosjekter VA) 

 Kredit kto. 651000.023000.353.0199 kr 2 500 000,- (utsettelse fellesprosjekter VA) 

 Kredit kto. 651000.023000.345.0228 kr 5 000 000,- (utsettelse utv. HB Kilemoen) 

 Kredit kto. 651000.023000.345.0375 kr 3 000 000,- (utsettelse Vannverk Nes i Ådal) 
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 91/13  

INVESTERINGSKOSTNADER VED ISTANDSETTING AV HEGGEN 
BARNEHAGE  
 
Vedtak: 
 
Investering til nødvendig istandsetting av Heggen barnehage ( 023000.656000.221.0236),  
finansieres ved å omdisponere ikke brukte investeringsmidler fra følgende prosjekter slik: 
 
Utbygging Hallingby skole kto 656000.222.023000.0005 reduseres med kr 1 500 000,- 

Tilstandsrapport kommunale bygg kto 656000.190.023000.0116 reduseres med   kr    240 000,- 

Utskifting PCB-armatur kto 656000.190.023000.0130 reduseres med   kr    113 631,- 

Omsorgsboliger Slettåkerveien kto 656000.265.023000.0133 reduseres med  kr      51 252,- 

Utskifting heiser kto 656000.190.023000.0222 reduseres med     kr    500 000,- 

Ny skole Hønefoss syd kto 656000.222.027000.0169 reduseres med    kr    795 117,- 

Til sammen     
   kr 3 200 000,- 
 
Behandling: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Investering til nødvendig istandsetting av Heggen barnehage ( 023000.656000.221.0236),  
finansieres ved å omdisponere ikke brukte investeringsmidler fra følgende prosjekter slik: 
 
Utbygging Hallingby skole kto 656000.222.023000.0005 reduseres med  kr 1 500 000,- 

Tilstandsrapport kommunale bygg kto 656000.190.023000.0116 reduseres med   kr    240 000,- 

Utskifting PCB-armatur kto 656000.190.023000.0130 reduseres med   kr    113 631,- 

Omsorgsboliger Slettåkerveien kto 656000.265.023000.0133 reduseres med  kr      51 252,- 

Utskifting heiser kto 656000.190.023000.0222 reduseres med     kr    500 000,- 

Ny skole Hønefoss syd kto 656000.222.027000.0169 reduseres med    kr    795 117,- 

Til sammen          kr 3 200 000,- 
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92/13  

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET I BUSKERUD OG OMEGN IS - 
REGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR 2012 
 
Vedtak: 
 
Regnskap og årsmelding for 2012 ble enstemmig tatt til orientering. 
 
Behandling: 
 
Regnskap og årsmelding for 2012 ble enstemmig tatt til orientering. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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93/13  

KONTROLLUTVALGET - PROTOKOLL NR. 4/13  
 
Vedtak: 
 
Kontrollutvalgets protokoll nr. 4/13 ble enstemmig tatt til orientering. 
 
Behandling: 
 
Kontrollutvalgets protokoll nr. 4/13 ble enstemmig tatt til orientering. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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94/13  

NYTT SYKEHJEM I RINGERIKE KOMMUNE OPPDRAGSBESKRIVELSE 
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret tar oppdragbeskrivelsen til orientering, og ber rådmannen peke ut de 
aktuelle deltakere fra administrasjonens side. 
Fra hovedkomiteen (opposisjonen) møter Ole Johan Andersen (Frp) med Brit Walbækken 
Bøhler (Sol) som varamedlem. 
Fra hovedkomiteen (HMA) møter leder Arne Broberg. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling: 
 
Formannskapet tar oppdragbeskrivelsen til orientering, og ber rådmannen peke ut de 
aktuelle deltakere fra administrasjonens side. 
Fra hovedkomiteen (opposisjonen) møter Ole Johan Andersen (Frp) med Brit Walbækken 
Bøhler (Sol) som varamedlem. 
Fra hovedkomiteen (HMA) møter leder Arne Broberg. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd tar oppdragbeskrivelsen til orientering, og ber 
rådmannen peke ut de aktuelle deltakere fra administrasjonens side. 

 

Fra hovedkomiteen møter ……………………………. fra opposisjonen. 
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95/13  

INNVANDRERRÅD  
 
Vedtak: 
 

1. Ringerike kommune etablerer et inkluderings- og integreringsråd fra 01.01.2014.  
   I rådet skal det være minimum 2 politisk valgte medlemmer. 

 
2. Formannskapet nedsetter en arbeidsgruppe som skal forberede etableringen av 

rådet. 
 

3. Arbeidsgruppen skal bestå av følgende medlemmer: 
 

 Ole Johan Andersen 

 Zahir Budæk 

 Ahmad Khalayli 

 Parviz Salimi 

 Jamila Shekh 

 Helge Stiksrud 
 

Stiksrud leder arbeidsgruppen.  Leder i Buskerud innvandrerråd Bijan Gharahkani 
bistår gruppen med råd og veiledning. 
 

4. Kostnader for drift av rådet innarbeides i budsjett for 2014. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Ringerike kommune etablerer et inkluderings- og integreringsråd fra 01.01.2014. 
 
2. Formannskapet nedsetter en arbeidsgruppe som skal forberede etableringen av 
rådet. 
 
3. Arbeidsgruppen skal bestå av følgende medlemmer: 

 

 Ole Johan Andersen 

 Zahir Budæk, 

 Ahmad Khalayli 

 Parviz Salimi 

 Jamila Shekh 

 Helge Stiksrud 
 

Stiksrud leder arbeidsgruppen.  Leder i Buskerud innvandrerråd Bijan Gharahkani 
bistår gruppen med råd og veiledning. 
4. Kostnader for drift av rådet innarbeides i budsjett for 2014. 



  

Side 20 av 27 

 
 
Forslag fra Arnfinn Holten (Krf) p.v.a Ap, H, V og Krf til tillegg i punkt 1:  
 
I rådet skal det være minimum 2 politisk valgte medlemmer. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Punktvis avstemming: 
 
Formannskapets innstilling i punkt 1 med Holtens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Punktene 2, 3 og 4 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune etablerer eget ”Innvandrerråd” fra 1.1.2014. 

2. Følgende oppnevnes til et interimstyre fram til 1.1.2014: 

 Ahmad Khalayli 

 Jamila Shekh 

 Parviz Salimi 

 Zahir Budæk, 
 

Leder for Buskerud Innvandrerråd, Bijan Gharahkani bistår med råd og veiledning        
initialt. 

3. Kostnader for drift av Innvandrerrådet innarbeides i budsjett 2014, 
Handlingsprogram 2014-2018 
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96/13  

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER  
 
Vedtak: 
 

1. Det etableres egen turnhall i ny flerbrukshall på Schjongslunden. 
2. Årlige kostnader for ny flerbrukshall innarbeides i budsjettprosessen høsten 2014 
3. Det legges opp til en modell hvor Flerbrukshallen AS bygger opp noe kapital over tid 

for å kunne foreta nødvendige større utskiftinger i riktige intervaller. 
4. FS ber om at det tilrettelegges for bygging av klatrevegg.  FS ber om at det arbeides 

med annen finansiering, alternativt ved å inngå samarbeid med andre parter.  FS ber 
om at det fremlegges et konkret kostnadsoverslag for bygging av klatrevegg, 
herunder hva dette vil utløse av ekstra spillemidler. 

 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Det etableres egen turnhall i ny flerbrukshall på Schjongslunden. 
2. Årlige kostnader for ny flerbrukshall innarbeides i budsjettprosessen høsten 2014 
3. Det legges opp til en modell hvor Flerbrukshallen AS bygger opp noe kapital over tid 

for å kunne foreta nødvendige større utskiftinger i riktige intervaller. 
4. FS ber om at det tilrettelegges for bygging av klatrevegg.  FS ber om at det arbeides 

med annen finansiering, alternativt ved å inngå samarbeid med andre parter.  FS ber 
om at det fremlegges et konkret kostnadsoverslag for bygging av klatrevegg, 
herunder hva dette vil utløse av ekstra spillemidler. 

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

1. Det etableres egen turnhall i ny flerbrukshall på Schjongslunden 
2. Årlige kostnader for ny flerbrukshall innarbeides i budsjettprosessen høsten 2014 
3. Det legges opp til en modell hvor Flerbrukshallen AS bygger opp noe kapital over tid 

for å kunne foreta nødvendige større utskiftinger i riktige intervaller 
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97/13  

LÆRINGSSENTERET FOR VOKSNE - FRAMTIDIG LOKALISERING  
 
Vedtak: 
 

1. Ringerike kommune inngår avtale med Hønefoss Flerbrukshall As om leie av lokaler 
til Læringssenteret for voksne. 

2. Driftskostnadene innarbeides i handlingsprogram/årsbudsjett fra og med 2015. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Ringerike kommune inngår avtale med Hønefoss Flerbrukshall As om leie av lokaler 
til Læringssenteret for voksne. 

2. Driftskostnadene innarbeides i handlingsprogram/årsbudsjett fra og med 2015. 
 
Hans-Petter Aasen (Sp) tok opp rådmannens forslag. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming:  
 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Aasens forslag, ble 
formannskapets innstilling vedtatt mot 3 stemmer (Sp).  
 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommune inngår ikke avtale med Hønefoss Flerbrukshall AS med sikte på en 
framtidig lokalisering av Læringssenteret for voksne i lokaler i flerbrukshallen. 
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98/13  

DETALJREGULERING NR.0605 - 369 "HOFSFOSSVEIEN 3" 2. GANGS 
BEHANDLING 
 
Vedtak: 
 

1. 0605_369 detaljregulering for Hofsfossveien 3-5 med tilhørende 
reguleringsbestemmelser vedtas. 

 
2. Deler av reguleringsplan nr.127-3 Molvald, vedtatt 22.05.2003, som blir berørt av ny 

regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 
bestemmelser, oppheves. 

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

1. 0605_369 detaljregulering for Hofsfossveien 3-5 med tilhørende 
reguleringsbestemmelser vedtas. 

 
2. Deler av reguleringsplan nr.127-3 Molvald, vedtatt 22.05.2003, som blir berørt av ny 

regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 
bestemmelser, oppheves. 
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99/13  

INTERPELLASJON FRA KJERSTI NYHUS (SP) - DRIFT AV UTEAREAL 
SOKNA SKOLE  
 
Vedtak: 
 
Interpellasjonen ble besvart av ordfører: 
 
ORDFØRERENS SVAR PÅ INTERPELLASJON FRA REPRESENTANTEN KJERSTI NYHUS. 
 
Viser til interpellasjon fra Kjersti Nyhus, jfr. kommunestyrets saksliste av 29.08.13 del 2. 
 
Ordførerens svar 
Først vil ordføreren for ordens skyld søke å gi en beskrivelse av forhold knyttet til Sokna 
Skole og til Lunder Kirke, men som da knytter seg til interpellantens spørsmål.   
 
Sokna Skole 
Det er kjent at Sokna skole har stort behov for oppgradering/vedlikehold.  Det blir til 
ordføreren opplyst at spesielt den eldste bygningsfløyen fra 1959 er nedslitt, og ikke 
tilfredsstiller dagens tekniske krav eller funksjonskrav fra brukerne. 
  
Rådmannen opplyser til ordfører at det i grunnlagsdokumenter for budsjett 2014, og 
handlingsprogram 2015-2017, er det meldt inn et investeringsbehov på ca. 30 millioner 
kroner til oppgraderinger på Sokna skole.  
 
Dersom dette blir vedtatt av Kommunestyret skal den eldste bygningsfløyen enten opp-
graderes eller rives og erstattes. Det pågår arbeid med å vurdere om denne fløyen kan/bør 
bygges om og i den forbindelse foretas selvsagt lønnsomhetsvurderinger. En ombygging av 
den eldste bygningsfløyen vil kunne bety at dagens fasade blir revet og erstattet av en ny og 
bedre isolert fasade. Dette for blant annet å kunne tilfredsstille energikrav i teknisk 
forskrift.  
 
Det har ut fra det nevnte ikke vært prioritert å sette av penger til vedlikehold av fasader i 
2013.  Generelt kan nevnes at vedlikeholdsbudsjett i 2013 er lavt.  I praksis betyr det at man 
kun kan gjennomføre akutt/lovpålagt vedlikehold.  
  
Så vil ordføreren likevel peke på at det ved Sokna skole er foretatt betydelig vedlikehold 
oppgraderinger de siste årene. Her nevnes: 
  
I 2008 ombygging/renovering av elevgarderobe og toaletter i 1.etg (gammel bygningsfløy). 
I 2009 skifte av taktekking på gammel bygningsfløy (nytt undertaksbelegg og ny takstein). 
I 2010/2011 ble gymsalen renovert og tilleggs isolert. 
I 2013 er taktekking på samfunnshuset skiftet, ny energi sentral er satt i drift (eies og driftes 
av Oplandske bioenergi) og nye varmtvanns. 
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Lunder kirke 
Lunder kirke konverter oppvarmingsanlegg til vannbåren varme og tilknyttes ny 
energisentral. I tillegg installeres det også sprinkleranlegg i Lunder kirke.  
 
Som følge av disse arbeidene er det gravd nye tilførsler av sprinklervann og varmeledninger 
sommeren 2013. Deler av disse ledningstraseene går over skolegården. Det var dessverre 
ikke mulig å ferdigstille disse arbeidene før skolestart, slik at blant annet asfaltering gjensto 
ved skolestart. Den berørte delen av skolegården asfalteres i dag. Gjerdet ble demontert 
som følge av grøftetraseen, men skal settes i stand igjen. Anleggsarbeidene er pr 
26.08.2013 i ferd med å ferdigstilles/avsluttes. Ringerike kommune, Eiendomsdrift vil så 
snart som mulig etter ferdigstillelse av anleggsarbeidene få utearealet på et akseptabelt 
nivå. 
  
Når det gjelder øvrige forhold (ugressbekjempelse, søppel mv), skal det normalt ikke være 
som beskrevet i interpellasjonen. Dette vil bli tatt tak i slik at utearealene oppleves som mer 
akseptable. 
  
Når det gjelder svar på de konkrete spørsmålene fra interpellanten er ordførerens svar 
følgende: 
 

1) Svaret er nei og kommunens arealer skal fremstå ryddig og ordentlig.  Den 

situasjonen som interpellanten beskriver skal derfor normalt ikke forekomme, 

men viser da samtidig til at det er utført arbeider ved Sokna skole og Lunder Kirke 

og at man arbeider med ferdigstillelse i området. Dette har følgelig vært en 

spesiell situasjon i sommer med bakgrunn i overnevnte. 

 
2) Svaret er ja, og utearealene vil bli bragt i orden umiddelbart, og mye er oppgitt til å 

være utført allerede.  Når det gjelder bygningsmessige oppgraderinger beror dette 

inntil det eventuelt foreligger politiske vedtak om oppgradering.         

Ringerike kommune ved eiendomsdrift har ansvar for drift av bygning og 
utearealer.  

 
3) Selvsagt mener ordføreren at det er sammenheng mellom ytre miljø og estetikk og 

faktorer, som læring og trivsel. Dette er også noe Ringerike kommune bestreber 

seg på å balansere på beste mulige måte innenfor de ressurser som er 

tilgjengelige. 

 
Ringerike, 29.08.13 
 
Kjell B. Hansen (sign.) 
Ordfører 
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Begrunna spørsmål til ordfører jfr §9  i reglement for kommunestyre – til 

kommunestyremøte 29.august 2013 

Vedr tilsyn av kloakkanlegg i Strømsoddsbygda 

Undertegnede har blitt kontaktet av innbyggere i Strømsoddsbygda. Innbyggerne føler i stor 

grad at de bor den ytterste utkant og får minimalt igjen av kommunen, mht. infrastrukstur. 

Tidligere i sommer kunne vi lese i Ringerikes Blad om særdeles dårlig telekommunikasjon i 

bygda.  

Saken det nå gjelder er Ringerike kommunes varslede tilsyn av små avløpsanlegg i spredt 

bebyggelse, Saksnummer 13/2358-1, brev av 28.06.13 

Innbyggerne ønsker å presisere at de ikke er negative til tilsyn. I sakens anledning ønsker 

undertegnede å stille følgende spørsmål:  

 Spørsmål 1: 

Vil ordfører besørge at kommunestyret blir holdt orientert om resultatet av kartleggingen. 

 

Spørsmål 2: 

Vil administrasjonen når resultatet foreligger fremlegge en sak til politisk behandling med henblikk å 

finne akseptable løsninger for beboerne, med evt kommunal medvirkning. 

Kjersti Nyhus 

(Repr. Ringerike Senterparti) 

Sokna 21.august 2013 
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ORDFØRERENS SVAR PÅ GRUNNGITT SPØRSMÅL 

 

Ordfører har mottatt begrunnet spørsmål fra kommunestyrerepresentant Kjersti Nyhus, jfr. 

vedlegg til foreliggende svar. 

Saken gjelder tilsyn av kloakkanlegg i Strømsoddsbygda.   

Ordføreren besvarer spørsmålene i Kommunestyremøte den 29. august 2013, jfr. reglement 

for kommunestyret § 9. 

Ordføreren har drøftet spørsmålene som er stilt og har følgende svar: 

Spørsmål 1: 

Kommunestyret vil, i henhold til rådmannens plan, bli holdt informert over kartleggingen 

som skal foregå i hele kommunen med regelmessige tidsintervaller. Hvis kommunestyret 

ønsker å bli orientert om enkelte prosjekt (mindre eiendomsklynger 20-70 eiendommer), ber 

ordføreren om tilbakemelding på det.  Rådmann vil ut fra det selvsagt utarbeide tilstrekkelig 

og konkret orienteringer.  

Spørsmål 2: 

Ordføreren viser til rapporten «Strategi om opprydding i spredt bebyggelse», som ble 

behandlet i Kommunestyret 31.03.11, jfr. sak nr.: 39/11.  

En rapport utarbeid med bakgrunn i vedtaket drøfter, i situasjoner med mer enn 7 hus, om det 

er mer samfunnsøkonomisk lønnsomt å etablere felles- eller enkelthusanlegg eller om 

kommunen bør utvide det kommunale nettet.  

Det er fra Rådmann sin side opplyst at det vil bli anbefalt enkelthusanlegg (eller 2-5 sammen, 

der disse ligger i klynge) på de tomtene som må oppgradere anleggene sine. Hvem disse er, 

vil resultatet av tilsynet vise.  

Selvsagt vil Rådmannen så langt det er mulig, bistå huseiere med tips, råd og veiledning.  

Det er lagt opp til at Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning får rapporten til orientering 

før årsskiftet.  Dersom kommunestyret ønsker å få tilsvarende orientering vil det selvsagt bli 

gjennomført. 

Ringerike, 29.08.13 

 

Kjell B. Hansen (sign.) 

Ordfører 
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