
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 9 

Kommunestyret 
 

Møtested: Kommunestyresalen   
Møtedato: 31.10.2013 Tid: Kl. 16:00 – 22:15 

TEMAMØTE: 

 Tiltak for økt gjennomføring i videregående skole 
v/Ragnvald Lien, Ringerike videregående skole, 
Olav Bråten, Hønefoss videregående skole, Jens 
Erik Dahl, PP/OT og Bente Jansen, NAV. 

 E 16 Skaret – Hønefoss  
v/Nils Brandt 
Presentasjonene vedlegges protokollen. 

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall Møtt for 
Leder Kjell Børre Hansen   
Medlem Arnfinn Baksvær   
Medlem Liv Isabella E. Tangen FO  
Medlem Alf Henry Meier FO  
Medlem Anne Katrine Korneliussen   
Medlem Iren Rannekleiv   
Medlem Ståle Skjønhaug   
Medlem Steinar Larsen   
Medlem Gry Loe Haugaa   
Medlem Asbjørn Jarle Holth FO  
Medlem Eli Johanne Ruud FO  
Medlem Mons-Ivar Mjelde FO  
Medlem Anne Marie Brubråten   
Medlem Morten Ernestus   
Medlem Tone Bråten-Ellingsen   
Medlem Erna Skaugrud FO  
Nestleder Runar Johansen   
Medlem Elise Loftheim FO  
Medlem Dag Erik Henaug   
Medlem Berit K. Wathne Andersen    
Medlem Arne Broberg   
Medlem Trond Hjerpseth   
Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   
Medlem Dag Haakon Henriksen   
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Medlem Marit Hollerud FD  
Medlem Marit Elisabeth Bolstad   
Medlem Frode Østlund   
Medlem Helge Stiksrud FD  
Medlem Ole-Gunnar Øhren   
Medlem Anne-Marit Lillestø   
Medlem Arnfinn J. Holten   
Medlem Dag Gunnar Stenersen FD  
Medlem Ole Johan Andersen   
Medlem Christine K. Hovland FO  
Medlem Nena Bjerke   
Medlem Magnus Herstad   
Medlem Ulf Magnussen   
Medlem Hans-Petter Aasen FO Ingen varamedlem møtte. 
Medlem Lise H Kihle Gravermoen   
Medlem Kjersti Land Nyhus   
Medlem Karl-Petter Endrerud   
Medlem Einar Zwaig   
Medlem Nanna Kristoffersen   
Varamedlem Frank Leinan  Liv Isabella E. Tangen 
Varamedlem Morten Løken Kværnstrøm  Alf Henry Meier 
Varamedlem Arne Morgan Dølerud    Asbjørn Jarle Holth 
Varamedlem Hans Arne Østlund  Eli Johanne Ruud 
Varamedlem John Andreas Bakken  Mons-Ivar Mjelde 
Varamedlem Ingrid Margrethe Svenskerud  Erna Skaugrud 
Varamedlem Olav Bjotveit  Elise Loftheim 
Varamedlem Ivar Eskestrand  Marit Hollerud 
Varamedlem Viggo Emil Elstad  Christine K. Hovland 
Varamedlem Hans Kålhus  Dag Stenersen 
Helge Stiksrud (V) og Dag Stenersen (Frp) tiltrådte kommunestyret under temamøtet. 
Marit Hollerud fikk permisjon og forlot møtet etter temamøtet. Ivar Eskestrand tok hennes 
plass. 
Arne Dølerud fikk permisjon og forlot møtet etter behandlingen av sak 118. 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

 
Kst. rådmann Knut E. Helland, kommunalsjefene Magnar Ågotnes, 
Marianne Mortensen og Kirsten Orebråten samt Roger Mathiesen, 
budsjett og analyse. 

 
Merknader: Av 43 representanter var 42 til stede.  F.o.m. sak 119 var 41 

representanter til stede. 
 
Behandlede saker:  

 
Fra og med sak 110/13 
til og med sak  127/13 

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

 
110/13 13/3755  
 INTERPELLASJON FRA EINAR ZWAIG (SOL) - VENTILASJONSANLEGG PÅ 

TYRIBO  
 
111/13 13/91  
 REFERATSAKER  
 
112/13 13/1328  
 RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS OG 

MULIGE TILTAK FOR 2013  
 
113/13 13/3450  
 2. TERTIALRAPPORT 2013  
 
114/13 13/3451  
 FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2013  
 
115/13 13/756  
 BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS - NY SELKAPSAVTALE  
 
116/13 13/579  
 KONTROLLUTVALGET - PROTOKOLL NR. 6/13  
 
117/13 13/3412  
 EVALUERING HELSE OG OMSORG  
 
118/13 13/775  
 UTREDNING AV RINGERIKE KOMMUNES BYGNINGSAREAL  

(AREALPROSJEKTET) 
  
 
119/13 13/322  
 OPPFØLGING AV ARBEIDET FRA TVERRPOLITISK KOMITE PROSESS, 

ARBEIDSFORM OG OPPFØLGING 
 
120/13 13/3262  
 KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE 

SKOLE  
 
121/13 11/438  
 E16 SKARET - HØNEFOSS  
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122/13 13/113  
 RIDDERGÅRDEN   2013  
 
123/13 13/880  
 TONE BRÅTEN-ELLINGSEN - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV  
 
124/13 13/1708  
 HANNE LIEN - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV  
 
125/13 13/2722  
 ASBJØRN HOLTH - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV  
 
126/13 13/2916  
 PERMISJON FRA POLITISKE VERV ISABELLA TANGEN 
 
127/13 13/3608  
 TOVE LØNNE - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV  
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110/13  
INTERPELLASJON FRA EINAR ZWAIG (SOL) - VENTILASJONSANLEGG PÅ TYRIBO  
 
Vedtak: 
 
Interpellasjonen ble besvart av ordfører: 
 

Ordførerens svar på interpellasjon fra Einar Zwaig (Sol) 

 

Interpellasjon ventilasjonsanlegg Tyribo 

 

Ordfører viser til interpellasjon fra Einar Zwaig vedr ventilasjonsanlegg Tyribo. Ordfører har 

vært i kontakt med rådmann vedrørende svar på spørsmål knyttet til ventilasjonsanlegget. 

Rådmannen beklager at Zwaig ikke har fått svar på sine tidligere henvendelser i saken. 

Tyribo omsorgssenter har flere ventilasjonsanlegg. Ventilasjonsanlegget som interpellanten 

referer til dekker i hovedsak kjøkkenet, felles spiserom og flere mindre rom på Tyribo 

omsorgssenter. Det er ingen beboerrom som omfattes av dette ventilasjonsanlegget. 

 

Hvor står saken i dag – når kan det forventes at ventilasjonen er i orden? 

I tråd med Lov om offentlige anskaffelser er en egen konkurranse for ventilasjonsarbeider 

på Tyribo omsorgssenter publisert i kommunes innkjøpsverktøy Mercell og på Doffin.  

Frist for innlevering av tilbud er satt til 21.november 2013. Når vi legger til tid for å evaluere 

tilbud og klagefrister betyr dette at en oppstart av arbeidene tidligst kan finne sted i midten 

av desember.  

Rådmannen kan ikke gi dato for idriftsettelse av ventilasjonsanlegget før etter at 

anbudskonkurransen er gjennomført, men dato for ferdigstillelse av ventilasjonsanlegget er 

ett av tildelingskriteriene. Dette innebærer at tilbyderen som raskest kan ferdigstille 

ventilasjonsanlegget får høyere poengsum på dette kriteriet enn den nest raskeste og 

dermed et konkurransefortrinn. 

Det er temperaturen folk flest merker og reagerer på når vi snakker om inneklima. På 

vinteren når det er oppvarmingsbehov vil vi kunne holde temperaturen på riktig nivå med 

panelover, mens på sommeren vil luftutskiftning ha stor betydning for kjøling av lokalene. 

Det er derfor viktig i forhold til brukerne og inneklimaet at arbeidene ferdigstilles før 

sommeren 2014 når utetemperaturen stiger igjen. 

 

Hvorfor har det tatt så lang tid å få gjort noe med saken? 

Tilstanden til det omtalte ventilasjonsanlegget ble vurdert av Bryn byggklima etter havariet. 

Bryn byggklima anbefalte Ringerike kommune å skifte ut aggregatet fremfor å reparere. 
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Dette med bakgrunn i at en reparasjon ville være kostbar (kr. 70-100.000), den tekniske 

levealderen for aggregatet var overskredet og at vi ved en eventuell reparasjon ikke hadde 

noe garanti for hvor lenge det ville gå før neste feil oppstod.  

Rådmannen besluttet derfor å skifte ut ventilasjonsaggregatet, men hadde i 2012 ikke 

budsjett til å gjennomføre utskiftingen av ventilasjonsaggregatet. Utskiftningen ble derfor 

utsatt til 2013.  

Sommeren 2013 ble utskiftning av ventilasjonsaggregatet besluttet finansiert over 

investeringsprosjekt 0720 – utstyr og påkostninger helseområdene. Anskaffelsen er definert  

 

 

som en investering fordi et nytt anlegg skal ha en bedre funksjonalitet og energieffektivitet 

enn det gamle. Dette i tråd med kommunal regnskapsstandard nr.4. 

Anskaffelsen ble påbegynt men forsinket på grunn av begrenset saksbehandlingskapasitet 

og at det pågikk flere andre anskaffelser som har tatt oppmerksomhet. 

Damphettene på kjøkkenet var en periode etter at aggregatet havarerte ute av drift, men 

ble koblet om sist vinter slik at de nå går uavhengig av ventilasjonsaggregatet. 

Damphettene på kjøkkenet er derfor i normal drift, slik at damp og stekeos ikke er noe 

problem lenger.  

 

Hvilke retningslinjer for slike reparasjoner og vedlikehold er nedfelt i kommunens HMS 

protokoll? 

Ringerike kommune har egen rutine for å kunne kategorisere og prioritere 

vedlikeholdsbehov. Rutine for prioritering av vedlikehold følger vedlagt. Hvor mye 

vedlikehold som utføres hvert år er også avhengig av økonomisk ramme. Det innebærer at 

vedlikehold som oppleves som viktig for bruker men hvor det ikke foreligger offentlige 

pålegg kan bli utsatt til senere år dersom det ikke er økonomisk rom for vedlikeholdet. 

 

 

Ringerike, 31.10.2013. 

 
 

Kjell B. Hansen 

Ordfører 
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 Ringerike kommune  

IK Bygg  
INTERNKONTROLLHÅNDBOK  
Rutine for prioritering av planlagt 
vedlikehold  

Utarbeidet av: Eiendomsdrift  
Godkjent av: Roger Sørslett  

 
 Prioriteringene er utarbeidet for å være en rettesnor for hvordan vi planlegger vedlikeholdet. 
Det vil i enkelte sammenhenger være nødvendig å gjennomføre vedlikeholdstiltak i prioritet 2 
og 3, selv om ikke alle tiltak i prioritet 1 er utført. Det kan for eksempel være nødvendig å 
gjennomføre vedlikehold av kosmetisk art(pri.3) samtidig som vi gjennomfører annet 
vedlikehold på et bygg.  

1. Prioritet  
Vedlikeholdstiltak som er rettet mot Helse/Miljø/Sikkerhet (HMS). For eksempel;  
*Branntekniske krav  
*Lovpålagte krav fra tilsynsmyndighet (eks arbeidstilsyn, mattilsyn). *Elektriske feil, avdekket 
under årskontroller eller tilsyn etc, som kan medføre brannfare eller personfare (A-feil). *A-feil 
på lekeplassutstyr. *Feil på heiser eller løfteutstyr. *Inneklimafaktorer som kan gi helseskader, 
f.eks radoninntrengning.  
Vedlikeholdstiltak som har en skadebegrensende effekt (utbedring av vannlekkasjer, ny 
taktekking ved lekkasjer, maling for å hindre råteskader etc )  
Vedlikeholdstiltak for å ivareta lover og forskrifter (offentlig pålegg)  

2. Prioritet  
Vedlikeholdstiltak som har til hensikt å ivareta brukernes funksjonelle krav. Kan være å endre 
romløsninger, elektriske tilpasninger, etc.  
Vedlikeholds-/utviklingstiltak for å heve en bygnings standard til dagens nivå (eks renovering av 
kjøkken og bad).  
Dokumentasjon på inneklimafaktorer.  
Energimerking og energivurderinger av hver enkelt bygning med tekniske anlegg.  
Konvertering til miljøvennlige energibærere.  
Tiltak for å redusere energibehovet i bygningene.  
Tilstrebe forbyggende vedlikehold innenfor tilgjengelige rammer.  

3. Prioritet  
Vedlikeholdstiltak av kosmetisk karakter.  
Rutinen skal revideres/gjennomgås hvert år i forbindelse med budsjettarbeid for kommende års 
vedlikeholdsplan.  
Prioriteringer eller innhold i vedlikeholdsplanen kan endres i løpet av året som følge av nye 
vedlikeholdsbehov. For eksempel ved havari av tekniske installasjoner, hærverk, innbrudd, 
vannlekkasjer etc.  
Rutinen sist gjennomgått i møte 13.februar 2013. Deltagere på møtet;  
Arne Erik Myhra, Arild Andresen, Åsa Larsen Goa, Håkon Skougstad og Roger Sørslett 
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111/13  
REFERATSAKER  
 
Vedtak: 
 
Følgende saker, med tillegg av protokolltilførsel i punkt A, ble enstemmig tatt til 
orientering. 
 
A KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL 
 Brev til fylkesmannen, dat. 21.10.13. 
 
 Protokolltilførsel fra Kjersti Nyhus (Sp): 
 
 «En finner grunn til å bemerke at administrasjonen ved sin oversendelse av 
 lovlighetskontrollen gir en utfyllende begrunnelse for at saken unntas offentlighet. 
 Undertegnede finner det noe merkverdig at disse argumentene oppstilles etter 
 kommunestyrets behandling. En kan ikke se at administrasjonen redegjør for 
grunnen  til at dette ikke var bemerket i saksframlegget. En ber således om at 
Fylkesmannen  ved sin vurdering av klagen forholder seg til den samme informasjon 
som  kommunestyret hadde ved behandling av saken 
 
B «SAMMEN OM EN BEDRE KOMMUNE» - OMDØMMEDAG 
 Notat fra rådmannen, dat. 10.10.13. 
 
C KLAGE PÅ REG.PLAN NR. 315-1 RV 7 SOKNA – ØRGENVIKA 
 Brev fra fylkesmannen, dat. 04.09.13. 
 
D TAKKEKORT FRA TROND HJERPSETH 
 
 
Kjersti Nyhus (Sp) ba om følgende protokolltilførsel punkt A:  
«En finner grunn til å bemerke at administrasjonen ved sin oversendelse av 
lovlighetskontrollen gir en utfyllende begrunnelse for at saken unntas offentlighet. 
Undertegnede finner det noe merkverdig at disse argumentene oppstilles etter 
kommunestyrets behandling. En kan ikke se at administrasjonen redegjør for grunnen  til at 
dette ikke var bemerket i saksframlegget. En ber således om at Fylkesmannen ved sin 
vurdering av klagen forholder seg til den samme informasjon som kommunestyret hadde 
ved behandling av saken 
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112/13  
RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS OG MULIGE TILTAK FOR 
2013  
 
Vedtak: 
 
Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus og mulige tiltak for 2013 tas til 
orientering. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus tas til orientering. 



  

Side 11 av 30 

 
 
 
  
113/13  
2. TERTIALRAPPORT 2013  
 
Vedtak: 
 

1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering 
2. Det foretas følgende budsjettregulering av investeringsmidler som utsettes til 2014: 

 

Redusert bruk av lån i 2013 kr 36.000.000: 

690000.091000.870.0001 debet kr 36 000 000,-  

 

Utsettelse samlokalisering tekniske tjenester kr 14.000.000: 

656000.023000.130.0197 kredit kr 14 000 000,- 

 

Utsettelse nytt SD-system vann kr 3.000.000: 

651000.023000.345.0224 kredit kr 3 000 000,-  

 

Utsettelse nytt SD-system avløp kr 5.000.000: 

651000.023000.353.0229 kredit kr 5 000 000,- 

 

Utsettelse Hovedplan vann kr 5.000.000: 

651000.023000.345.0321 kredit kr 5 000 000,-  

 

Utsettelse Hovedplan avløp kr 7.000.000: 

651000.023000.353.0364 kredit kr 7 000 000,-  

 

Utsettelse Fellesprosjekter VA Hønefoss kr 1.000.000: 

651000.023000.345.0199 kredit kr 1 000 000,-  

 
Utsettelse Fellesprosjekter VA Hønefoss kr 1.000.000: 
651000.023000.353.0199 kredit kr 1 000 000,- 
 

3. Det foretas omdisponering av investeringsmidler som følger: 
 
a. Prosjekt 0005 Hallingby skole utbygging tilføres budsjettmidler fra prosjekt 0040 

Oppgradering skoler: 

656000.023000.222.0005 debet kr 246 776,81 

656000.023000.222.0040 kredit kr 246 776,81 
b. Fra prosjekt 0167 Storløkka nye hovedvannledninger overføres gjenstående budsjettmidler 

til prosjekt 0321 Hovedplan vann.: 

651000.023000.345.0321 debet kr 285 867,- 

651000.023000.345.0167 kredit kr 285 867,- 
 

c. Prosjekt 0173 Elvekryssing Tippen tilføres budsjettmidler fra prosjekt 0321 Hovedplan 

vann: 

 651000.023000.345.0173 debet kr 259 253,57 

651000.023000.345.0321 kredit kr 259 253,57 
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d. Fra prosjekt 0181 Valhallveien omlegging avløpsledninger overføres gjenstående 

budsjettmidler til prosjekt 0364 Hovedplan avløp: 

651000.023000.353.0364 debet kr 20 000,- 

651000.023000.353.0181 kredit kr 20 000,- 
 

e. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0184 Krokenveien etappe 1 overføres til prosjekt 0199 

Fellesprosjekter VA Hønefoss: 

651000.023000.345.0199 debet kr 6 054,- 

651000.023000.353.0184 kredit kr 6 054,- 
 

f. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0190 Utbedring akuttiltak kommunikasjon overføres til 

prosjekt 0364 Hovedplan avløp: 

651000.023000.353.0364 debet kr 3 484,- 

651000.023000.353.0190 kredit kr 3 484,- 
 

g. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0203 Krokenveien etappe 2 VA-ledninger overføres til 

prosjekt 0199 Fellesprosjekter VA Hønefoss:  

651000.023000.353.0199 debet kr 204 542,- 

651000.023000.353.0203 kredit kr 204 542,- 
 

h. Prosjekt 0223 Gjenoppbygging Hønefoss kirke tilføres budsjettmidler fra prosjekt 0141 

Kirkebygg: 

656000.027000.390.0223 debet kr 6 375,- 

656000.023000.390.0141 kredit kr 6 375,- 
 

i. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0233 Øvre Hønengata VA-ledninger overføres til 

prosjekt 0199 Fellesprosjekter VA Hønefoss: 

651000.023000.345.0199 debet kr 21 499,20 

651000.023000.345.0233 kredit kr 21 499,20 
 

j. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0399 Basseng Sokna basseng nr 2 overføres til prosjekt 

0321 Hovedplan vann: 

651000.023000.345.0321 debet kr 30 425,- 

651000.023000.345.0399 kredit kr 30 425,- 
 
Behandling: 
 
Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Punktvis avstemming over formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannen 
forslag: 
 
Punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering 
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2. Det foretas følgende budsjettregulering av investeringsmidler som utsettes til 2014: 
 

Redusert bruk av lån i 2013 kr 36.000.000: 

690000.091000.870.0001 debet kr 36 000 000,-  

 

Utsettelse samlokalisering tekniske tjenester kr 14.000.000: 

656000.023000.130.0197 kredit kr 14 000 000,- 

 

Utsettelse nytt SD-system vann kr 3.000.000: 

651000.023000.345.0224 kredit kr 3 000 000,-  

 

Utsettelse nytt SD-system avløp kr 5.000.000: 

651000.023000.353.0229 kredit kr 5 000 000,- 

 

Utsettelse Hovedplan vann kr 5.000.000: 

651000.023000.345.0321 kredit kr 5 000 000,-  

 

Utsettelse Hovedplan avløp kr 7.000.000: 

651000.023000.353.0364 kredit kr 7 000 000,-  

 

Utsettelse Fellesprosjekter VA Hønefoss kr 1.000.000: 

651000.023000.345.0199 kredit kr 1 000 000,-  

 
Utsettelse Fellesprosjekter VA Hønefoss kr 1.000.000: 
651000.023000.353.0199 kredit kr 1 000 000,- 
 

3. Det foretas omdisponering av investeringsmidler som følger: 
 
a. Prosjekt 0005 Hallingby skole utbygging tilføres budsjettmidler fra prosjekt 0040 

Oppgradering skoler: 

656000.023000.222.0005 debet kr 246 776,81 

656000.023000.222.0040 kredit kr 246 776,81 
b. Fra prosjekt 0167 Storløkka nye hovedvannledninger overføres gjenstående budsjettmidler 

til prosjekt 0321 Hovedplan vann.: 

651000.023000.345.0321 debet kr 285 867,- 

651000.023000.345.0167 kredit kr 285 867,- 
 

c. Prosjekt 0173 Elvekryssing Tippen tilføres budsjettmidler fra prosjekt 0321 Hovedplan 

vann: 

 651000.023000.345.0173 debet kr 259 253,57 

651000.023000.345.0321 kredit kr 259 253,57 
 

d. Fra prosjekt 0181 Valhallveien omlegging avløpsledninger overføres gjenstående 

budsjettmidler til prosjekt 0364 Hovedplan avløp: 

651000.023000.353.0364 debet kr 20 000,- 

651000.023000.353.0181 kredit kr 20 000,- 
 

e. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0184 Krokenveien etappe 1 overføres til prosjekt 0199 

Fellesprosjekter VA Hønefoss: 

651000.023000.345.0199 debet kr 6 054,- 

651000.023000.353.0184 kredit kr 6 054,- 
 



  

Side 14 av 30 

f. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0190 Utbedring akuttiltak kommunikasjon overføres til 

prosjekt 0364 Hovedplan avløp: 

651000.023000.353.0364 debet kr 3 484,- 

651000.023000.353.0190 kredit kr 3 484,- 
 

g. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0203 Krokenveien etappe 2 VA-ledninger overføres til 

prosjekt 0199 Fellesprosjekter VA Hønefoss:  

651000.023000.353.0199 debet kr 204 542,- 

651000.023000.353.0203 kredit kr 204 542,- 
 

h. Prosjekt 0223 Gjenoppbygging Hønefoss kirke tilføres budsjettmidler fra prosjekt 0141 

Kirkebygg: 

656000.027000.390.0223 debet kr 6 375,- 

656000.023000.390.0141 kredit kr 6 375,- 
 

i. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0233 Øvre Hønengata VA-ledninger overføres til 

prosjekt 0199 Fellesprosjekter VA Hønefoss: 

651000.023000.345.0199 debet kr 21 499,20 

651000.023000.345.0233 kredit kr 21 499,20 
 

j. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0399 Basseng Sokna basseng nr 2 overføres til prosjekt 

0321 Hovedplan vann: 

651000.023000.345.0321 debet kr 30 425,- 

651000.023000.345.0399 kredit kr 30 425,- 
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114/13  
FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2013  
 
Vedtak: 
 
Finansrapport per 2. tertial 2013 tas til orientering. 
 
Behandling: 
 
Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Finansrapport per 2. tertial 2013 tas til orientering. 
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115/13  
BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS - NY SELKAPSAVTALE  
 
Vedtak: 
 
Ringerike kommune godkjenner ny selskapsavtale for Buskerud Kommunerevisjon IKS. 
 
Behandling: 
 
Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommune godkjenner ny selskapsavtale for Buskerud Kommunerevisjon IKS. 
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116/13  
KONTROLLUTVALGET - PROTOKOLL NR. 6/13  
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og anbefalinger. 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Dag Stenersen (Frp): 
 
Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets vedtak og anbefalinger. 
 
Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Stenersens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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117/13  
EVALUERING HELSE OG OMSORG  
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret tar evalueringsrapporten og rådmannens forslag til etterretning. 
 
Behandling: 
 
Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyre tar evalueringsrapporten og rådmannens forslag til etterretning. 



  

Side 19 av 30 

 
 
 
  
118/13  
UTREDNING AV RINGERIKE KOMMUNES BYGNINGSAREAL (AREALPROSJEKTET) 
 
Vedtak: 
 

1. Rapporten fra Holthe Consulting og KPMG om utredning av Ringerike kommunes 
bygningsareal datert 14.juni 2013 tas til etterretning og legges til grunn for 
kommunens videre arbeid med areal og struktur. 

 
2. Rådmannen kommer tilbake med sak om evt. internhusleie.  Internhusleie eller 

annet system for kostnads-allokering innføres i 2014. 
 

3. Fremtidige investeringer innen bygg skal synliggjøre livsløpskostnader som grunnlag 

for politiske vedtak. 

 

4. Rådmannens forslag utgår. Vedtatt tidligere.  
Gjennomføring av de eiendomssalg  som tidligere er vedtatt, ferdigstilles 
 snarest. Ved behov innhentes ekstern bistand. 

 
5. Administrasjonen fremlegger en vurdering av salg av andre eiendommer i 

kommunens eiendomsportefølje (Ref. Holtegruppens innstilling). 
Vurderingen skal baseres på markedsverdi og vurdere muligheten for eie, leie eller 
OPS, hvor fleksibilitet for kommunens behov, totale kostnader i livsløpet til eiendom 
inngår. Ved behov innhentes ekstern bistand. 

 
6. En samlet sak  fremlegges til politisk behandling innen april 2014. Hovedkomiteen 

for miljø- og arealforvaltning følger saken frem til dette tidspunkt. 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Arne Broberg (H) p.v.a. H, V og Krf: 
 
Punkt 1: Rapporten fra Holthe Consulting og KPMG om utredning av Ringerike  
  kommunes bygningsareal datert 14.juni 2013 tas til etterretning og  
  legges til grunn for kommunens videre arbeid med areal og struktur. 
Punkt 2: Rådmannen kommer tilbake med sak om evt. internhusleie. Internhusleie 

eller annet system for kostnads-allokering innføres i 2014. 
Punkt 3: Som rådmannens forslag. 
Nytt punkt 4: Rådmannens forslag utgår. Vedtatt tidligere.  
  Gjennomføring av de eiendomssalg  som tidligere er vedtatt, ferdigstilles 
   snarest. Ved behov innhentes ekstern bistand. 
Punkt 5: Administrasjonen fremlegger en vurdering av salg av andre eiendommer i  
  kommunens eiendomsportefølje (Ref. Holtegruppens innstilling). 
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  Vurderingen skal baseres på markedsverdi og vurdere muligheten for eie, leie 
  eller OPS, hvor fleksibilitet for kommunens behov, totale kostnader i livsløpet 
  til eiendom inngår. Ved behov innhentes ekstern bistand. 
Punkt  6: En samlet sak  fremlegges til politisk behandling innen april 2014.  
  Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning følger saken frem til dette 
   tidspunkt. 
 
Forslag fra Arnfinn Baksvær (Ap) p.v.a. Ap: 
 
Punkt 1 Som forslag fra H 
Punkt 2 Som forslag fra H 
Punkt 3 Som rådmannens 
Punkt 4 Som forslag fra H 
Punkt 5 Som rådmannens, men endres til «tas til etterretning». 
Punkt 6 Som forslag fra H 
 
Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Punktvis avstemming: 
 
Punkt 1 i formannskapets innstilling fikk 5 stemmer (Sol og Sp) og falt. 
Punkt 1 i Brobergs/Baksværs forslag ble vedtatt mot 5 stemmer (Sol og Sp). 
Punkt 2 i formannskapets innstilling fikk 5 stemmer (Sol og Sp) og falt. 
Punkt 2 i Brobergs/Baksværs forslag ble vedtatt mot 5 stemmer (Sol og Sp). 
Punkt 3 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 4 i formannskapets innstilling fikk 4 stemmer (Sol og Nyhus (Sp) og falt. 
Punkt 4 i Brobergs/Baksværs forslag ble vedtatt mot 4 stemmer (Sol og Nyhus (Sp). 
Punkt 5 i formannskapet innstilling fikk ingen stemmer og falt. 
Punkt 5 i Brobergs forslag ble vedtatt mot 18 stemmer.  Mindretallet besto av Sol, Sp, 
Hansen, Baksvær, Leinan, Kværnstrøm, Korneliussen, Rannekleiv, Skjønhaug, Dølerud,  
H.A. Østlund, Brubråten, Ernestus, Bråten-Ellingsen og Svenskerud (Ap).    
Punkt 6 i formannskapets innstilling fikk 2 stemmer (Sp) og falt. 
Punkt 6 i Brobergs/Baksværs forslag ble vedtatt mot 1 stemme (Zwaig, Sol). 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Rapporten fra Holthe Consulting og KPMG om utredning av Ringerike kommunes 

bygningsareal datert 14.juni 2013 legges til grunn for kommunens videre arbeid med 

areal og struktur. 

2. Rådmannen kommer tilbake med sak om internhusleie. Eventuell internhusleie 

innføres i løpet av 2014 eller senest fra 1.januar 2015. 

3. Fremtidige investeringer innen bygg skal synliggjøre livsløpskostnader som grunnlag 

for politiske vedtak. 

4. Egen sak om mulig salg av kommunens lokaler i Asbjørnsens gate legges frem for 

politisk behandling. 

5. Oversikt over tiltak rådmannen iverksetter tas til orientering. 

6. Fremdriftsplan for gjennomføring av tiltakene (inklusive rådmannens tiltak) 

fremlegges politisk som referatsak vinteren 2014.  



  

Side 21 av 30 

 

 
 
  
119/13  
OPPFØLGING AV ARBEIDET FRA TVERRPOLITISK KOMITE PROSESS, ARBEIDSFORM OG 
OPPFØLGING 
 
Vedtak: 
 
Pga forslag om store utredningsressurser, utsettes saken slik at den kan behandles under 
budsjettmøtet. 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Einar Zwaig (Sol): 
 
Pga forslag om store utredningsressurser, utsettes saken slik at den kan behandles under 
budsjettmøtet. 
 
Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Zwaigs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1) Rådmannens forslag til handlingsplan vedtas. 

2) Status i arbeidet rapporteres gjennom tertialrapporter og årsrapport. 
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120/13  
KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE  
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret tar saken om å øke elevenes gjennomføring i videregående opplæring til 
etterretning. 

 

Forslag fra Magnus Herstad (Frp), fremmet i hovedkomiteen (HOK), som følger saken: 

Det utredes mulighet for å starte et prøveprosjekt med 4 årige læringeløp med ekstra 
oppfølging for ungdommer som faller utenfor videregående skole. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling: 
 
Formannskapet tar saken om å øke elevenes gjennomføring i videregående opplæring til 
etterretning. 

 

Forslag fra Magnus Herstad (Frp), fremmet i hovedkomiteen (HOK), som følger saken: 

Det utredes mulighet for å starte et prøveprosjekt med 4 årige læringeløp med ekstra 
oppfølging for ungdommer som faller utenfor videregående skole. 
 
Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommunes innsats for å øke elevens gjennomføring i videregående opplæring tas 
til etterretning. 
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121/13  
E16 SKARET - HØNEFOSS  
 
Vedtak: 
 

1. Det er svært viktig for hele Ringeriksregionen å få et raskest mulig gyldig planvedtak 
på valg av vegkorridor, med tanke på videre planarbeid og gjennomføring av 
vegprosjektet E16 Skaret – Hønefoss.  

2. Ringerike kommune mener at konsekvensutredningen er en tilstrekkelig utredning 
og danner godt nok grunnlag for videre planlegging. 

3. Ringerike kommune mener at det ikke er behov for meklingsmøte med bakgrunn i at 
det har vært jevnlig kontakt med regionale myndigheter i prosessen, og at det er 
sannsynlig at et meklingsmøte ikke vil føre fram til enighet om noe alternativ.   

4. Ringerike kommune konstaterer at det er vektige innsigelser til samtlige alternativer, 
og vedtar oversendelse av kommunedelplan med konsekvensutredning til 
Fylkesmann. Dette for at den skal videresendes til departementet slik at endelige 
planvedtaket skal fattes av departementet.   

5. Ringerike anbefaler kommunedelplan A1b primært med kort tunnel og subsidiært 
A12b med lang tunell.  

6. Dersom de fremlagte innsigelsene knyttet til nasjonale interesser medfører at 
alternativ A1b eller A12b ikke kan realiseres, så kan Ringerike kommune godta en 
løsning med rød trasé eller en kombinasjon med rød og rosa trasé. 

 
Behandling: 
 
Lise Kihle Gravermoen (Sp) tok opp Hans-Petter Aasens forslag fremmet i formannskapet: 
 
Nytt punkt 5: 
Ringerike kommune anbefaler alternativ A12a. 
Pkt. 6: 
….medfører at anbefalt alternativ ikke kan….. 
 
Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Punktvis avstemming: 
 
Formannskapets innstilling i punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling i punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling i punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling i punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Gravermoens forslag i 
punkt 5, ble formannskapets innstilling vedtatt mot 6 stemmer (Sol, Sp og Bjotveit). 
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Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Gravermoens forslag i 
punkt 6, ble formannskapets innstilling vedtatt mot 11 stemmer (Sp, Sol,  Bjotveit, Broberg  
Hjerpseth, Strande, Henriksen og F. Østlund (H). 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Det er svært viktig for hele Ringeriksregionen å få et raskest mulig gyldig planvedtak 
på valg av vegkorridor, med tanke på videre planarbeid og gjennomføring av 
vegprosjektet E16 Skaret – Hønefoss.  

2. Ringerike kommune mener at konsekvensutredningen er en tilstrekkelig utredning 
og danner godt nok grunnlag for videre planlegging. 

3. Ringerike kommune mener at det ikke er behov for meklingsmøte med bakgrunn i at 
det har vært jevnlig kontakt med regionale myndigheter i prosessen, og at det er 
sannsynlig at et meklingsmøte ikke vil føre fram til enighet om noe alternativ.   

4. Ringerike kommune konstaterer at det er vektige innsigelser til samtlige alternativer, 
og vedtar oversendelse av kommunedelplan med konsekvensutredning til 
Fylkesmann. Dette for at den skal videresendes til departementet slik at endelige 
planvedtaket skal fattes av departementet.   

5. Ringerike anbefaler kommunedelplan A1b primært med kort tunnel og subsidiært 
A12b med lang tunell.  

6. Dersom de fremlagte innsigelsene knyttet til nasjonale interesser medfører at 
alternativ A1b eller A12b ikke kan realiseres, så kan Ringerike kommune godta en 
løsning med rød trasé eller en kombinasjon med rød og rosa trasé. 
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122/13  
RIDDERGÅRDEN   2013  
 
Vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar utredningen om Riddergården til orientering.  
2. Framtidig driftsmodell, ansvar og økonomiske konsekvenser avklares før  

budsjettarbeidet for 2015 starter. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Formannskapet tar utredningen om Riddergården til orientering.  
2. Framtidig driftsmodell, ansvar og økonomiske konsekvenser avklares før  

budsjettarbeidet for 2015 starter. 
 
Ordførers merknad: 
Ordfører pekte på skrivemåten av Riddergården /Riddergaarden slik at man bruker riktig 
skrivemåte. 
 
Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur tar utredningen om Riddergården til 
orientering.  

2. Framtidig driftsmodell, ansvar og økonomiske konsekvenser avklares før neste års 
budsjettarbeid starter. 
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123/13  
TONE BRÅTEN-ELLINGSEN - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV  
 
Vedtak: 
 

1. Tone Bråten–Ellingsen gis fritak som medlem av kontrollutvalget. 
2. Som nytt medlem til kontrollutvalget velges Reidar Solli, Arbeiderpartiet. 

 
Behandling: 
 
Forslag fra Kjersti Nyhus (Sp): 

1. Som rådmann. 
2. Nytt medlem fra Ap i kontrollutvalg må oppfylle krav om kjønnsmessig balanse.  Nytt 

navn blir avklart fram til neste kommunestyremøte. 
 
Protokolltilførsel fra Kjersti Nyhus (Sp) som følger saken: 
Viser til sak om valg av nytt medlem i kontrollutvalget.  Kontrollutvalget i Ringerike må 
oppfylle krav om kjønnsmessig balanse. 
 
Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Punktvis avstemming: 
 
Nyhus’ forslag, som er i samsvar med formannskapets innstilling, ble enstemmig vedtatt. 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Nyhus’ forslag, ble 
formannskapets innstilling vedtatt mot 20 stemmer.  
Mindretallet besto av Magnussen (Frp), B.W. Andersen, Strande, Henriksen, Eskestrand, 
Bolstad og F. Østlund (H), Korneliussen, Haugaa, Bråten-Ellingsen og Svenskerud (Ap), Sp, 
Sol, Krf og V. 
 
Protokolltilførsel fra Kjersti Nyhus (Sp) som følger saken: 
 
Viser til sak om valg av nytt medlem i kontrollutvalget.  Kontrollutvalget i Ringerike må 
oppfylle krav om kjønnsmessig balanse. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Tone Bråten–Ellingsen gis fritak som medlem av kontrollutvalget. 
2. Som nytt medlem til kontrollutvalget velges Reidar Solli, Arbeiderpartiet. 
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124/13  
HANNE LIEN - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV  
 
Vedtak: 
 
Som nytt medlem til hovedkomiteen for oppvekst og kultur velges Jorun Askilsrud. 
 
Behandling: 
 
Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med valgnemndas forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Som nytt medlem til hovedkomiteen for oppvekst og kultur velges Jorun Askilsrud. 
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125/13  
ASBJØRN HOLTH - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV  
 
Vedtak: 
 

1. Asbjørn Holth, Arbeiderpartiet, gis fritak fra alle sine verv i Ringerike kommune for 
resten av valgperioden. 

2. Aase Moløkken, Arbeiderpartiet, trer inn som fast medlem av kommunestyret. 
3. Som nytt medlem til hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning velges Alf Meier, 

Arbeiderpartiet. 
4. Som nestleder i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen velges Alf Meier, 

Arbeiderpartiet. 
 
Behandling: 
 
Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Punktvis avstemming: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med valgnemndas forslag i punkt 1, ble 
enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med valgnemndas forslag i punkt 2, ble 
enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med valgnemndas forslag i punkt 3, ble 
enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med valgnemndas forslag i punkt 4, ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Asbjørn Holth, Arbeiderpartiet, gis fritak fra alle sine verv i Ringerike kommune for 
resten av valgperioden. 

2. Aase Moløkken, Arbeiderpartiet, trer inn som fast medlem av kommunestyret. 
3. Som nytt medlem til hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning velges Alf Meier, 

Arbeiderpartiet. 
4. Som nestleder i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen velges Alf Meier, 

Arbeiderpartiet. 
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126/13  
PERMISJON FRA POLITISKE VERV ISABELLA TANGEN 
 
Vedtak: 
 

1. Isabella Tangen, Arbeiderpartiet, gis permisjon fra sine verv i Ringerike kommune fra 
og med dags dato til og med 01.04. 2014. 

2. Som fast medlem av kommunestyret i permisjonstiden inntrer Maria Nancy 
Amundsen, Arbeiderpartiet. 

3. Som fast medlem av formannskap og valgnemnd i permisjonstiden inntrer Arnfinn 
Baksvær,  Arbeiderpartiet. 

 
Behandling: 
 
Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Punktvis avstemming: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med valgnemndas forslag i punkt 1, ble 
enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med valgnemndas forslag i punkt 2, ble 
enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med valgnemndas forslag i punkt 3, ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Isabella Tangen, Arbeiderpartiet, gis permisjon fra sine verv i Ringerike kommune fra 
og med dags dato til og med 01.04. 2014. 

2. Som fast medlem av kommunestyret i permisjonstiden inntrer Maria Nancy 
Amundsen, Arbeiderpartiet. 

3. Som fast medlem av formannskap og valgnemnd i permisjonstiden inntrer Arnfinn 
Baksvær,  Arbeiderpartiet. 
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127/13  
TOVE LØNNE - SØKNAD OM FRITAK FRA VERV  
 
Vedtak: 
 
Tove Lønne gis fritak fra alle sine verv i Ringerike kommune for resten av valgperioden. 
 
Behandling: 
 
Ordfører tok opp voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med valgnemndas forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Tove Lønne gis fritak fra alle sine verv i Ringerike kommune for resten av valgperioden. 
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