
 
RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 
MØTEPROTOKOLL 

NR 11 
Kommunestyret 

 
Møtested: Kommunestyresalen   
Møtedato: 12.12.2013 Tid: Kl. 13:00 – 20:45 
 
Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall       Møtt for 
Leder Kjell Børre Hansen   
Medlem Arnfinn Baksvær   
Medlem Alf Henry Meier   
Medlem Anne Katrine Korneliussen   
Medlem Iren Rannekleiv   
Medlem Ståle Skjønhaug FO  
Medlem Steinar Larsen   
Medlem Gry Loe Haugaa FO  
Medlem Eli Johanne Ruud   
Medlem Mons-Ivar Mjelde FD  
Medlem Anne Marie Brubråten   
Medlem Morten Ernestus   
Medlem Tone Bråten-Ellingsen   
Medlem Erna Skaugrud   
Medlem Aase Moløkken   
Medlem Maria Nancy Amundsen   
Nestleder Runar Johansen   
Medlem Elise Loftheim FO  
Medlem Dag Erik Henaug   
Medlem Berit Karen Wathne Andersen    
Medlem Arne Broberg   
Medlem Trond Hjerpseth   
Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   
Medlem Dag Haakon Henriksen   
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   
Medlem Dag Gunnar Stenersen   
Medlem Ole Johan Andersen   
Medlem Christine Kristiansen Hovland FO  
Medlem Nena Bjerke   
Medlem Magnus Herstad   
Medlem Ulf Magnussen   
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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 Arne Morgan Dølerud  Ståle Skjønhaug 
Varamedlem Morten Løken Kværnstrøm  Gry Loe Haugaa 
Varamedlem Gro Tolpinrud  Mons-Ivar Mjelde 
Varamedlem Ivar Eskestrand  Elise Loftheim 
Varamedlem Viggo Emil Elstad  Christine K. Hovland 
Varamedlem Axel Sjøberg  Nanna Kristoffersen 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Kst. rådmann Knut E. Helland, kommunalsjefene Magnar Ågotnes, 
Marianne Mortensen, Kirsten Orebråten, Asle Aker, Elisabeth 
Djønne, økonomisjef Torbjørn Hansen og Roger Mathiesen, budsjett 
og analyse.  

 
Merknader: Mons Ivar Mjelde (Ap) fikk innvilget permisjon og forlot møte før 

budsjettbehandlingen (sak 143 og 144/13). 
Gro Tolpinrud (Ap) tok sete for Mjelde etter behandling av 144/13. 
42 representanter var tilstede under budsjettbehandlingen. 
 

Behandlede saker:  Fra og med sak 135/13 
til og med sak  150/13 
 

Ordfører tok opp innkalling, saksliste og særskilt dagsorden som ble enstemmig godkjent og 
møtet satt med følgende spørsmål til dagsorden fra Dag Stenersen (Frp):  
 

1. Buskerud Fylkeskommune har i sitt budsjettvedtak for 2014 vedtatt en verbal føring 
på at det på Ringerike skal legges til rette for styrket flybussforbindelse til 
Gardermoen.  
Vil ordføreren ta et initiativ, gjerne sammen med regionen, som kan føre til at dette 
kan iverksettes hurtig?  
Ordfører bekreftet ja på spørsmålet. 

2. Buskerud Fylkeskommune har i sitt budsjettvedtak for 2014 signalisert at fylket er 
interessert i å delta i en doktorgradstudie på hvordan den kunnskap som 
spesialisthelsetjenesten besitter kan komme til nytte i det forebyggende helsearbeidet 
innenfor samhandling spesialisthelsetjenesten/kommunehelsetjeneste. 
Spørsmålet er om ordføreren vil ta et initiativ som gjør at Ringerike kan bli deltager i 
et slikt samarbeide.  Begrunnelse er den positive effekt et slikt prosjekt vil kunne få 
både på helsearbeidere i kommunen, samt at det vil styrke kommunens omdømme. 
Spørsmålet oversendes rådmannen for videre behandling og fremlegg politisk. 
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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 

 
135/13 13/91  
 REFERATSAKER  
 
136/13 13/579  
 KONTROLLUTVALGET - PROTOKOLL NR. 7/13  
 
137/13 13/4492  
 BUSJETTKORRIGERING - BRUK AV DISPOSISJONSFOND I 

FORBINDELSE MED TILBAKEBETALING AV STATLIGE MIDLER 
 
138/13 13/1328  
 RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM 

ØKONOMISTATUS  
 
139/13 13/4186  
 MÅNEDSRAPPORT OKTOBER 2013  
 
140/13 13/4185  
 RENOVASJONSGEBYR FOR 2014  
 
141/13 13/3937  
 VEDLIKEHOLDSPLAN 2014  
 
142/13 13/4171  
 KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE  
 
143/13 13/4053  
 HØRINGSUTTALELSER - ÅRSBUDSJETT 2014  
 
144/13 13/3641  
 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017  
 
145/13 13/4213  
 TREKKRETTIGHET FOR 2014- KOMMUNENS 

LIKVIDITETSSITUASJON  
 
146/13 13/4366  
 BETALINGSREGLEMENT 2014  
 
147/13 13/4267  
 RINGERIKE BOLIGSTIFTELSE - VALG AV STYREMEDLEMMER  
 
148/13 11/4767  
 369 HOFSFOSSVEIEN 3-5 - NYTT ENDELIG VEDTAK AV PLAN  
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149/13 00/396  
 REGULERINGSPLAN 328 - MOSSELIA 2. GANGSBEHANDLING 
 
150/13 13/91  
 MØTEPLAN FOR 2014  
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135/13  
REFERATSAKER  
 
Vedtak: 
 
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 
 
A TAKKE KORT FRA STEINAR LARSEN 
 
B ØKT TILLATT TOTALVEKT FOR TRANSPORT AV TØMMER 
 Notat fra rådmannen, dat. 02.12.13. 
 
C SPØRSMÅL VEDRØRENDE AVLØPSLEDNINGER 
 Notat fra rådmannen, dat. 02.12.13 
 
D STRATEGIKONFERANSEN I BUSKERUD 27.-18. JAN. 2014. 
 Mail m/vedlegg fra KS, dat. 28.11.13. 
 
E INFORMASJON OM ARBEIDET I VANNOMRÅDENE 
 Notat fra rådmannen, dat. 15.11.13. 
 
F KOMMUNEDELPLAN FOR E16 SKARET-HØNEFOSS  

– OVERSENDELSE AV INNSIGELSE 
Brev fra Fylkesmannen til Miljøverndepartementet, dat. 05.12.13. 
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136/13  
KONTROLLUTVALGET - PROTOKOLL NR. 7/13  
 
Vedtak: 
 
Protokoll nr. 7 fra kontrollutvalgets møte 14.11.2013 er tatt til orientering. 
 
Behandling: 
 
Protokoll nr. 7 fra kontrollutvalgets møte 14.11.2013 ble enstemmig tatt til orientering. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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137/13  
BUSJETTKORRIGERING - BRUK AV DISPOSISJONSFOND I FORBINDELSE 
MED TILBAKEBETALING AV STATLIGE MIDLER  
 
Vedtak: 
 
Det budsjetteres i 2013 med bruk av 163.130 kr fra disposisjonsfond for å dekke 
tilbakebetaling av statlige midler gitt Krisesenteret i 2010. 

Budsjetteres slik: K 163.130 kr 194000.410001.242 
             D 163.130 kr 140000.410001.242 
 
Behandling: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det budsjetteres i 2013 med bruk av 163.130 kr fra disposisjonsfond for å dekke 
tilbakebetaling av statlige midler gitt Krisesenteret i 2010. 

Budsjetteres slik: K 163.130 kr 194000.410001.242 
                   D 163.130 kr 140000.410001.242 
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138/13  
RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS  
 
Vedtak: 
 
Rådmannens muntlige presentasjon om økonomistatus tas til orientering. 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens muntlige presentasjon om økonomistatus tas til orientering. 
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139/13  
MÅNEDSRAPPORT OKTOBER 2013  
 
Vedtak: 
 
Månedsrapport oktober 2013 tas til orientering. 
 
Behandling: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag,  ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Månedsrapport oktober 2013 tas til orientering. 
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140/13  
RENOVASJONSGEBYR FOR 2014  
 
Vedtak: 
 

1. HRA styrets forslag til renovasjonsgebyrer for 2014 vedtas: 
a. Renovasjon husholdninger  kr 2.330,- pr år, ekskl. mva. 
b. Renovasjon hytter   kr    910,- pr. år ekskl. mva.  
 

2. Deler av renovasjonsgebyret til HRA 2014 vedtas overført til ”Stiftelsen 
etterbruksfond for Trollmyra deponi”: 

a. Fra husholdningsgebyret kr 30,- pr abonnement 
b. Fra hyttegebyret  kr 10,- pr abonnement 
c. Fra næringsavfall                   kr 40,- pr. tonn 

 
Behandling: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. HRA styrets forslag til renovasjonsgebyrer for 2014 vedtas: 
a. Renovasjon husholdninger  kr 2.330,- pr år, ekskl. mva. 
b. Renovasjon hytter   kr    910,- pr. år ekskl. mva.  
 

2. Deler av renovasjonsgebyret til HRA 2014 vedtas overført til ”Stiftelsen 
etterbruksfond for Trollmyra deponi”: 

a. Fra husholdningsgebyret kr 30,- pr abonnement 
b. Fra hyttegebyret  kr 10,- pr abonnement 
c. Fra næringsavfall  kr 40,- pr. tonn 
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141/13  
VEDLIKEHOLDSPLAN 2014  
 
Vedtak: 
 
Rådmannens forslag til vedlikeholdsplan 2014 tas til etterretning. 
 
Forslag fra Erna Skaugrud (Ap) som følger saken: 
Vedlikeholdsplan. Rådhuset. Rengjøring av ventilasjonsanlegg prioriteres i 2014 – nytt 
brannalarmanlegg utsettes til 2015. 
 
Protokolltilførsel fra Lise Kihle Gravermoen (Sp): 
Adm. må: 
Se på logistikken fra skaden oppdages til skaden utbedres. 
Sette fokus på eierforholdet ”brukerne” har av kommunale bygninger og gjenstander.  
 
Behandling: 
 
Forslag fra Erna Skaugrud (Ap): 
 
Vedlikeholdsplan. Rådhuset. Rengjøring av ventilasjonsanlegg prioriteres i 2014 – nytt 
brannalarmanlegg utsettes til 2015. 
 
Protokolltilførsel fra Lise Kihle Gravermoen (Sp): 
 
Adm. må: 
Se på logistikken fra skaden oppdages til skaden utbedres. 
Sette fokus på eierforholdet ”brukerne” har av kommunale bygninger og gjenstander.  
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Skaugruds forslag og Gravermoens protokolltilførsel følger saken. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens forslag til vedlikeholdsplan 2014 tas til orientering. 
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142/13  
KOMMUNALE BYGG - INTERNHUSLEIE  
 
Vedtak: 
 
Ringerike kommune innfører ikke intern husleie i 2014. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling: 
 
Ringerike kommune innfører internhusleie så raskt som mulig. 
 
Karl-Petter Endrerud (Sol) tok opp punkt 1 i rådmannens forslag. 
Anne Katrine Korneliussen (Ap) fremla likelydende forslag: 
 
«Ringerike kommune innfører ikke intern husleie i 2014.» 
 
Ordfører tok opp til avklaring voteringsrekke og formannskapets innstilling.  Etter 
avklaring ble voteringsordning vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Korneliussens/Endreruds forslag ble vedtatt mot 15 stemmer. Mindretallet besto av:  
Høyre, Meier, Dølerud, Kværnstrøm og Brubråten (Ap). 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune innfører ikke intern husleie i 2014.  
 

2. Spørsmålet om internhusleie vurderes på nytt når Ringerike kommune har oppnådd et 
økonomisk driftsresultat på 2-3% av driftsbudsjettet. 
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143/13  
HØRINGSUTTALELSER - ÅRSBUDSJETT 2014  
 
Vedtak: 
 
Høringsuttalelser til Budsjett 2014 og Handlingsprogram 2014-2017 tas til orientering. 
 
Behandling: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Høringsuttalelser til Budsjett 2014 og Handlingsprogram 2014-2017 tas til orientering. 
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144/13  
ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017  
 
Vedtak: 
 
Rådmannens forslag til vedtak støttes med følgende endringer: 
 
Pkt 2 i vedtaket justeres ut fra at det vedtas et overskudd hvert av årene i perioden slik (i 
millioner kroner):  
 
  2014 2015 2016 2017 
Overskudd  10,2 30 45 60 
 
Overskudd i 2014 må framskaffes ved innsparinger innen administrasjon, 
organisasjonsstruktur og ledelsesstrukturer i hele organisasjonen. Rådmannen bes komme 
tilbake til formannskapet med en konkret tiltaks- og gjennomføringsplan i møte 11.2.2014. 
Det henvises til utviklingsprosjektet som bør involveres i arbeidet med nevnte omlegging. 
 
Innsparingene for å framskaffe nevnte overskudd i årene 2015-2017 må tas innen helse- og 
omsorg, idet analyser har vist at det er på denne sektoren at utgiftene er økt mest de senere år 
ut over gjennomsnittlig lønns- og prisstigning. Tiltaket er nødvendig for i løpet av perioden å 
komme fram til et overskudd på 3% av netto driftsutgifter (ca 60 mill kr) slik at man har 
egenkapital til investeringer. En del av tiltakene kan gjennom prosjektet for 
utvikling/strukturendringer vedtas tatt i andre sektorer.  
 
Det legges til grunn at følgende justeringer i tillegg gjennomføres i forhold til rådmannens 
forslag for 2014: 
-  Rehabiliteringsavdelingen på Austjord legges ikke ned (økt utgift 2,8). Hovedutvalget 

for helse- og omsorg gis i oppdrag å gjennomgå den totale driften på Austjord. 
- Det gis ikke økt budsjett til Ringerikskjøkken (økt inntekt 0,6). Rådmannen gis i 

oppdrag å utrede alternativer til framtidig drift, basert på forretningsmessige 
prinsipper og krav til lønnsomhet. Rådmannen framlegger egen sak innen utgangen av 
1. kvartal 2014. 

- Innsparing på Hospice foretas ikke (økt utgift 1,1) men ledige plasser kan midlertidig 
brukes til korttidsplasser for andre. 

- Ingen reduksjon innen psykisk helse (økt utgift 1,0) 
- Nedleggelse av Nes skole gjennomføres ikke (økt utgift 1,0). Hovedkomiteen for 

oppvekst og kultur gis i oppdrag å utrede samarbeidsmulighetene med Sør-Aurdal 
komme og Hallingby skole.  

- Ikke reduksjon ved læringssenter for voksne (økt utgift 0,3) 
- Ikke nedleggelse av bibliotekfilialer på Nes og Sokna (økt utgift 0,3). Rådmannen gis 

i oppdrag å utrede alternative driftsformer, f.eks. selvbetjeningsfilialer. Sak legges 
fram for hovedkomiteen for oppvekst og kultur i løpet av 1. halvår 2014. 



  

Side 16 av 29 

-  Bidrag til leirskoler opprettholdes (økt utgift 0,1) 
- Innkjøp barnehage/skole (økt utgift 0,45) 
- Fotballbanen på AKA arena stenges ikke i vinterhalvåret (Økt utgift 1,45) 
- Vedlikehold av noen private veier opprettholdes (økt utgift 0,08) 
- Ikke kutt i veilys (økt utgift 0,25) 
- Noe midler til Kirkelig Fellesråd til lønns- og prisstigning (Økt utgift 0,5) 
- Økt tilskudd til foreninger (økt utgift 0,31) 
- Reduserte renteutgifter pga utsettelse av kjøp av tomt til skole i Hønefoss syd 

(redusert utgift 0,9). 
- Redusere bemanningsfaktor innen TTF på Hov (innsparing 2,06). Senere 4,15på 

årsbasis 
- Ikke bemanningsøkning pga økt aktivitet innen helse og omsorg (innsparing 3,7) 
- Ikke demenskoordinator i 2014 (innsparing 0,6) 
- Redusert vedlikehold av kommunale veier (innsparing 1,5) 
- Reduserte vaktmestertjenester innen teknisk sektor (innsparing 0,28) 
 
 
Det vises til egen sak om prosjekt utvikling/strukturendringer. Dette er et viktig tiltak i 
arbeidet med å skape økonomisk handlingsrom for kommunen. 
 
Notat fra Høyre med analyse av kommunens drift følger saken og oversendes til prosjektet 
for utvikling/struktur-endringer for videre vurdering. 
 
Rådmannen bes legge fram en egen sak om hvordan kommunen bør håndtere avviket på 140 
millioner kroner vedrørende pensjonsinnbetalinger.  
 
Pkt 6 i rådmannens forslag vedrørende investeringer vedtas med følgende endringer: 
 
39 millioner kroner av bevilgningen til ny skole i Hønefoss syd flyttes fra 2014 til 2015. 
 
Man er åpen for at ny barnehage kan etableres i ikke-kommunal regi. 
 
Det utredes mulighet for å organisere brann- og redningstjenesten som et interkommunalt 
samarbeid som IKS. 
 
Verbale forslag som ble vedtatt: 
 
Samarbeide med private tilbydere skal vurderes opp mot ren kommunal drift hvor dette kan 
muliggjøres innenfor drift og investeringsprosjekt. 
 
Innen folkehelse settes etter sterkere fokus på forebygging og ernæring.  
 
I Ringerike kommune er det en målsetting at deltidsansatte har rett til å øke stillingsbrøken 
sin til heltidsstillinger.  Vi ønsker forslag til tiltak som kan realiseres denne målsettingen. 
 
Rådmannen fremmer i løpet av første halvår 2014 sak om hvorvidt teknisk tjeneste i 
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kommunen utfører tjenester/oppgaver som kan settes bort til private aktører i større 
grad enn i dag (brøyting/strøing osv). 
 
Rådmannen sørger for at en person får ansvar for å holde oversikt over prosjektmidler som til 
enhver tid er søkbare regionalt eller nasjonalt. Denne personen skal være ansvarlig 
koordinator og sørge tverrfaglig bruk av tildelte midler. 
 
Rådmannen initierer en prosess for å komme fram til effektiv møteavvikling og 
kommunikasjon innenfor kommunens ansvarsområde. Stikkord for dette arbeidet; redusere 
reiser og fysiske møter, bruk ny teknologi i kommunikasjonen. 
 
Ringerike kommune skal være pådriver for at kommunale prosjekter fortrinnsvis skal bygges 
i tre (massivtre). Dette er fornuftig klimamessig og gir god profileringseffekt. 
 
Kommunen skal utvikle innkjøpsrutiner som sikrer at miljøaspektet har prioritet. 
 
Protokolltilførsel fra Dag Stenersen (Frp): 
 
Undertegnede vil vise til professor i rettsvitenskap, professor Bernts kommentarer til 
kommunelovens § 48 
 
(Note 678) 
Kravet om oversiktlighet avspeiler at årsbudsjettet skal fungere som en 
informasjonskilde for administrasjon, folkevalgte og innbyggere når det 
gjelder rammene for og innrettingen av kommunens eller fylkeskommunens 
virksomhet. Bestemmelsen stiller krav til kommunestyret eller fylkestinget 
om å påse at hensynet til slike brukeres behov for informasjon er vurdert 
ved utformingen av årsbudsjettet. Det er ikke tilstrekkelig at dokumentet 
oppfyller rent tekniske regnskaps- og bokføringsmessige krav; det er et 
rettslig krav at det er utformet slik at vanlige folkevalgte og innbyggere 
skal kunne forstå det. Jf. Ot.prp. nr. 43 (1999-2000) 
 
Og 
  
(Note 679) 
Det stilles et særlig krav om at premisser og målsettinger som budsjettets 
inntektsrammer og bevilgninger bygger på, kommer tydelig frem. Dette er 
grunnleggende for forståelsen av årsbudsjettet. Det skal ikke være nødvendig 
med regnskapsmessige analyser for å få tak i de politiske og administrative 
valg som ligger til grunn for dette. 
 
Undertegnede beklager at flertallspartienes budsjettvedtak ikke tilfredsstiller de krav som 
kommuneloven stiller. Manglende spesifikasjon innad i rammene synliggjør ikke de 
virkninger budsjettet vil ha på det kommunale tjenestetilbud. 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Frp v/Dag Stenersen følger protokollen som vedlegg 1. 
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Forslag fra Sol v/Karl-Petter Endrerud følger protokollen som vedlegg 2.  
 
Forslag fra Sp v/Hans Petter Aasen følger protokollen som vedlegg 3. 
 
Forslag fra Ap, H, V og Krf v/Arnfinn Holten (Krf) følger protokollen som vedlegg 4. 
 
Verbale forslag fra V v/Helge Stiksrud følger protokollen som vedlegg 5. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Pakkevis avstemming: 
 
Frps forslag fikk 6 stemmer og falt (Frp). 
Sols forslag fikk 3 stemmer og falt (Sol). 
Sps forslag fikk 3 stemmer og falt (Sp). 
Ap, H, V og Krf s fellesforslag ble vedtatt mot 12 stemmer. Mindretallet besto av Frp, Sol og 
Sp. 
 
Avstemming verbale forslag fra Frp: 
 
Punkt 1 fikk 9 stemmer og falt. Mindretallet besto av Frp og Sp. 
Punkt 2 fikk 11 stemmer og falt. Mindretallet besto av Frp og Sol, Aasen og Gravermoen 
(Sp). 
Punkt 3 fikk 11 stemmer og falt. Mindretallet besto av Frp og Sol, Aasen og Gravermoen 
(Sp). 
Punkt 4 fikk 11 stemmer og falt. Mindretallet besto av Frp, Sp, Endrerud og Zwaig (Sol). 
Punkt 5 fikk 19 stemmer og falt. Mindretallet besto av Frp og Sol, Sp, Eskestrand og Wathne 
Andersen (H), Korneliussen (Ap), Krf og V. 
Punkt 6 ble vedtatt mot 6 stemmer (Sp og Sol). 
Punkt 7 fikk 9 stemmer og falt. Mindretallet besto av Frp og Sol. 
Punkt 8 fikk 8 stemmer og falt. Mindretallet besto av Frp, Aasen og Gravermoen (Sp). 
Punkt 9 ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming verbale forslag fra Sol: 
 
Punkt 1 fikk 6 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Sol og Sp. 
Punkt 2 fikk 3 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Sol. 
Punkt 3 fikk 6 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Sol og Sp. 
Punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 5 fikk 3 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sol. 
Punkt 6 fikk 3 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sol. 
Punkt 7 fikk 7 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sol, Sp og Stiksrud (V). 
Punkt 8 fikk 3 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sol. 
Punkt 9 fikk 6 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sol og Sp. 
 
Avstemming verbale forslag fra Sp: 
 
Punkt 1 fikk 12 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sp, Frp og Sol. 
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Punkt 2 fikk 9 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Sp og Frp. 
Punkt 3 fikk 13 stemmer og falt. Mindretallet besto av Sp, Frp,  Endrerud og Zwaig (Sol), 
Stiksrud og Øhren (V). 
Punkt 4 fikk 13 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Sp, Frp, Sol og Stiksrud (V).  
Punkt 5 fikk 11 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Sp, Frp, Endrerud og Zwaig (Sol). 
Punkt 6 fikk 9 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Sp og Frp. 
Punkt 7 ble vedtatt mot 4 stemmer.  Mindretallet besto av Sol og Larsen (Ap). 
 
Avstemming verbale forslag fra V: 
 
Punkt 1 ble vedtatt mot 7 stemmer. Mindretallet besto av Frp og Hollerud (H). 
Punkt 2 ble vedtatt mot 3 stemmer. Mindretallet besto av Bolstad, Hollerud og Østlund (H). 
Punkt 3 ble vedtatt mot 11 stemmer. Mindretallet besto av H. 
Punkt 4  ble vedtatt mot 7 stemmer. Mindretallet besto av Frp og  Østlund (H). 
 
Protokolltilførsel fra Dag Stenersen (Frp) som følger saken: 
 
Undertegnede vil vise til professor i rettsvitenskap, professor Bernts kommentarer til 
kommunelovens § 48 
 
(Note 678) 
Kravet om oversiktlighet avspeiler at årsbudsjettet skal fungere som en 
informasjonskilde for administrasjon, folkevalgte og innbyggere når det 
gjelder rammene for og innrettingen av kommunens eller fylkeskommunens 
virksomhet. Bestemmelsen stiller krav til kommunestyret eller fylkestinget 
om å påse at hensynet til slike brukeres behov for informasjon er vurdert 
ved utformingen av årsbudsjettet. Det er ikke tilstrekkelig at dokumentet 
oppfyller rent tekniske regnskaps- og bokføringsmessige krav; det er et 
rettslig krav at det er utformet slik at vanlige folkevalgte og innbyggere 
skal kunne forstå det. Jf. Ot.prp. nr. 43 (1999-2000) 
 
Og 
  
(Note 679) 
Det stilles et særlig krav om at premisser og målsettinger som budsjettets 
inntektsrammer og bevilgninger bygger på, kommer tydelig frem. Dette er 
grunnleggende for forståelsen av årsbudsjettet. Det skal ikke være nødvendig 
med regnskapsmessige analyser for å få tak i de politiske og administrative 
valg som ligger til grunn for dette. 
 
Undertegnede beklager at flertallspartienes budsjettvedtak ikke tilfredsstiller de krav som 
kommuneloven stiller. Manglende spesifikasjon innad i rammene synliggjør ikke de 
virkninger budsjettet vil ha på det kommunale tjenestetilbud. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Målene i rådmannens plattform skal prege arbeidet i 2014. 
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2. Driftsbudsjettet for 2014 vedtas som vist i hovedoversikt 1B og 1A med en netto 
totalramme på 1.438,5 mill. kroner og et driftsresultat lik 0 kroner. Budsjettet er 
bindende på rammeområdenivå jfr. budsjettoversikt 1B.  Rammene gis som netto 
utgiftsramme i tråd med kommunens økonomireglement (dvs. etter fradrag av de 
inntekter som er direkte henførbare til formålet).  
 
DRIFTSBUDSJETT 2014 OG FORDELING AV DRIFTSRAMMEN: 
 

Tall i millioner kroner

SKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 
2012

Revidert 
budsjett 

2013

Budsjett 
forslag 

2014

Budsjett 
forslag 

2015

Budsjett 
forslag 

2016

Budsjett 
forslag 

2017
0  Folkevalgte Styringsorganer 6,1 6,4 6,6 6,6 6,6 6,6
1  Rådmann og strategiske tiltak 14,8 16,5 16,9 16,9 16,9 16,9
2  Støtteenheter-administrative 67,2 69,9 71,5 66,0 66,0 66,0
3  Oppvekst og kultur 439,8 446,5 448,9 449,0 449,0 449,0
4  Helse og omsorg 659,5 640,6 664,5 671,0 671,0 671,0
5  Tekniske områder 141,4 147,6 169,1 167,6 167,6 167,6
7  Avsetninger, overføringer -64,3 53,4 61,1 61,1 61,1 61,1
SUM TIL DRIFT 1 264,6 1 381,0 1 438,5 1 438,2 1 438,2 1 438,2  
Tall i millioner kroner

SKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET

Regnskap 
2012

Revidert 
budsjett 

2013

Budsjett 
forslag 

2014

Budsjett 
forslag 

2015

Budsjett 
forslag 

2016

Budsjett 
forslag 

2017
Skatt på inntekt og formue -597,6 -646,0 -660,0 -676,9 -694,5 -705,3
Eiendomsskatt -54,8 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5
Sum skatteinntekter -652,4 -700,5 -714,5 -731,4 -749,0 -759,8
Ordinært rammetilskudd -657,9 -687,0 -720,0 -740,0 -755,0 -780,0
Merverdiavgiftskompensasjon drift -38,5 -44,2 -45,9 -45,9 -45,9 -45,9
Merverdiavgiftskompensasjon investeringer -8,1 -15,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Sum rammetilskudd og merverdiavgiftskomp. -704,4 -746,4 -765,9 -785,9 -800,9 -825,9
Andre generelle tilskudd og salgsinntekter -29,6 -29,6 -24,8 -24,8 -24,7 -24,3
Sum frie disponible inntekter -1 386,4 -1 476,5 -1 505,2 -1 542,1 -1 574,6 -1 610,0
Renteinntekter og utbytte -5,6 -5,5 -5,5 -5,5 -6,1 -6,1
Utbytte fra Ringerikskraft AS -20,2 -15,0 -8,8 -8,8 -8,8 -8,8
Mottatte avdrag utlån (Boligstiftelsen) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Startlån - mottatte renter -2,6 -2,8 -2,8 -3,9 -5,6 -7,9
Sum finansinntekter -28,6 -23,4 -17,2 -18,3 -20,6 -22,9
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 26,5 29,4 32,0 39,0 50,0 60,0
Startlån - renteutgifter 3,5 4,2 4,2 5,5 7,4 10,1
Avdrag på lån 41,0 42,0 47,0 57,0 69,0 84,0
Sum finansutgifter 71,0 75,6 83,2 101,5 126,4 154,1
Netto finansinntekter/-utgifter 42,5 52,2 66,0 83,2 105,8 131,2
Dekning av tidl års regnskm merforbruk 35,7 66,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk -7,6 -45,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruk av likviditetsreserven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avsetning disposisjonsfond (netto) 0,0 9,3 0,0 20,0 30,0 40,0
Avsetning bundne driftsfond (netto) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruk av bundne avsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sum netto avsetninger 28,2 30,5 0,0 20,0 30,0 40,0
Overført fra drift- til investeringsregnskapet 5,5 12,6 0,5 0,5 0,5 0,5
Sum til fordeling drift -1 310,2 -1 381,0 -1 438,5 -1 438,2 -1 438,2 -1 438,2
Fordelt på enhetene iflg skjema 1B 1 264,6 1 381,0 1 438,5 1 438,2 1 438,2 1 438,2
Merforbruk/mindreforbruk -45,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 
 



  

Side 21 av 29 

3. Akkumulert underskudd fra tidligere år er planlagt inndekket i regnskap 2013. Et 
eventuelt gjenstående akkumulert driftsunderskudd søkes inndekket senest 2015. 

 
4. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettrammene ned til den enkelte virksomhet 

i henhold til den administrative lederstruktur.  
 

5. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatt reguleringspremie til Kommunal 
Landspensjonskasse (KLP) til de enkelte virksomheter når premien er endelig kjent. 
 

6. Investeringsbudsjettet vedtas med en brutto investeringsutgift på 232,856 mill. kroner, 
fordelt med 136,31 mill. kroner på ikke-rentable investeringer og 96,546 mill. kroner 
på rentable investeringer for 2014. Investeringsbudsjettet er bindende på 
investeringsprosjekt med planlagt finansiering, jfr. oversikt over investeringer og 
finansiering. 

 
7. For finansiering av investeringsbudsjettet 2014 vedtas følgende låneopptak under 

forutsetning av fylkesmannens godkjenning:  
   

Låneopptak investeringer inntil 146,156 mill. kroner, herav kr. 50,8 mill. kroner til 
rentable investeringer. 
• Avdragstid vurderes på bakgrunn av kommunestyrets vedtak vedrørende avdrag 

på lån, dog slik at krav om minimumsavdrag oppfylles.  
• Serielån  
• Rådmannen gis fullmakt til å velge finansieringskilde og akseptere øvrige 

lånevilkår. 
• Låneopptak til videre utlån (startlån) inntil 35,0 mill. kroner. 

• Långiver: Husbanken  
• Rådmannen gis fullmakt til å akseptere øvrige lånevilkår.  

 
8. Skatt på formue og inntekt utskrives med 11,4 %. 

 
9. Eiendomsskatt fastsettes som i 2013. 
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145/13  
TREKKRETTIGHET FOR 2014- KOMMUNENS LIKVIDITETSSITUASJON  
 
Vedtak: 
 

1. Redegjørelsen om kommunens likviditetssituasjon tas til orientering. Det godkjennes 
bruk av trekkrettighet med inntil 150 mill. kroner ved eventuelt behov i 2014. 

2. Trekkrettigheten skal benyttes så lite som mulig. 
3. Det søkes Fylkesmannen om godkjenning av slik trekkrettighet. 

 
Behandling: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
1.  Redegjørelsen om kommunens likviditetssituasjon tas til orientering. 
2.  Det godkjennes bruk av trekkrettighet med inntil 150 mill. kroner ved eventuelt behov 
 i 2014. Trekkrettigheten skal benyttes så lite som mulig. 
3.  Det søkes Fylkesmannen om godkjenning av slik trekkrettighet. 
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146/13  
BETALINGSREGLEMENT 2014  
 
Vedtak: 
 

1. Betalingsreglement 2014 vedtas. 
2. Det innføres avgift på papirfakturaer.  Administrasjonen fastsetter avgiftens størrelse. 

 
Forslag fra Erna Skaugrud (Ap) som følger saken: 
Kan kommunestyret få lagt fram en oversikt over hva Ringerike kommune har hatt i brutto 
driftsutg. Og brutto leieinntekter på fotballdelen av Hønefoss Stadion i 2011 og 2012. 
Dette sett opp i mot ordførerens svar til kommunestyret 28/5-2009. 
Leieprisene må for seinere år vises i betalingsreglementet. 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Erna Skaugrud (Ap): 
 
Kan kommunestyret få lagt fram en oversikt over hva Ringerike kommune har hatt i brutto 
driftsutg. Og brutto leieinntekter på fotballdelen av Hønefoss Stadion i 2011 og 2012. 
Dette sett opp i mot ordførerens svar til kommunestyret 28/5-2009. 
Leieprisene må for seinere år vises i betalingsreglementet. 
 
Forslag fra Frode Østlund (H) p.v.a. Ap, H, V og Krf om nytt punkt: 
 
Det innføres avgift på papirfakturaer.  Administrasjonen fastsetter avgiftens størrelse. 
 
Forslag 1 fra Kjersti Nyhus (Sp): 
 
Husstander som blir pålagt tilsyn som følge av KS-sak «Kloakktilsyn i spredt bebyggelse» 
blir gebyret satt som i 2013 + evt. prisstigning. 
 
Forslag 2 fra Kjersti Nyhus (Sp): 
 
Betaling for full SFO-plass blir satt lik betaling for full barnehageplass. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Skaugruds forslag følger saken. 
 
 
Forslag 1 fra Nyhus fikk 5 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Sp, Endrerud og Zwaig 
(Sol). 
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Forslag 2 fra Nyhus fikk 6 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Sp og Sol. 
Østlunds forslag ble vedtatt mot 12 stemmer.  Mindretallet besto av Frp, Sp og Sol. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Betalingsreglement 2014 vedtas. 
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RINGERIKE BOLIGSTIFTELSE - VALG AV STYREMEDLEMMER  
 
Vedtak: 
 
Følgende representanter med vararepresentanter ble valgt til styret i Ringerike Boligstiftelse 
for perioden 01.01.2014 – 31.12.17: 
 

1. Gjermund R. Brekke   (FS)   Vararepresentant  Kari Hjerpseth (FS) 
2. Erna Skaugrud            (HOV) Vararepresentant Iren Rannekleiv (FS) 

 
Behandling: 
 
Anne Katrine Korneliussen (Ap) erklærte seg inhabil og forlot møtet. 
 
Formannskapets innstilling: 
 
Følgende representanter med vararepresentanter velges til styret i Ringerike Boligstiftelse for 
perioden 01.01.2014 – 31.12.17: 
 

1. Gjermund R. Brekke (FS) Vararepresentant  Kari Hjerpseth (FS) 
2. ……………………(HOV) Vararepresentant Iren Rannekleiv (FS) 

 
Hovedkomiteens (HOV) innstilling: 
 
Følgende representanter med vararepresentanter velges til styret i Ringerike Boligstiftelse for 
perioden 01.01.2014 – 31.12.17: 
 

1. ……………………….(FS) Vararepresentant ……………………………(FS) 
2. Erna Skaugrud           (HOV) Vararepresentant ……………………………(FS) 

 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Innstillingene fra formannskapet og hovedkomiteen (HOV) ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak: 
 
Følgende representanter med vararepresentanter velges til styret i Ringerike Boligstiftelse for 
perioden 01.01.2014 – 31.12.17: 
 

1. ……………………….(FS) Vararepresentant ……………………………(FS) 
2. ……………………(HOV) Vararepresentant ……………………………(FS) 
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148/13  
369 HOFSFOSSVEIEN 3-5 - NYTT ENDELIG VEDTAK AV PLAN  
 
Vedtak: 
 
0605_369 detaljregulering for Hofsfossveien 1, 3og 5 med tilhørende 
reguleringsbestemmelser vedtas på nytt med oppdatert plankart og bestemmelser. 
 
Behandling: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
0605_369 detaljregulering for Hofsfossveien 1, 3og 5 med tilhørende 
reguleringsbestemmelser vedtas på nytt med oppdatert plankart og bestemmelser. 
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REGULERINGSPLAN 328 - MOSSELIA 2. GANGSBEHANDLING 
 
Vedtak: 
 
1. 0605_NR 328 detaljregulering for Mosselia med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas. 
 
2. De deler av reguleringsplanen nr. 19 Mosseområdet, vedtatt 07.10.55, 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, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. 0605_NR 328 detaljregulering for Mosselia med tilhørende reguleringsbestemmelser 

vedtas. 
 
2. De deler av reguleringsplanen nr. 19 Mosseområdet, vedtatt 07.10.55, som blir berørt av 

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

 



  

Side 29 av 29 

 
 
 
  
150/13  
MØTEPLAN FOR 2014  
 
Vedtak: 
 
Møteplan for 2014 godkjennes med følgende endring: 
Hovedkomiteens (HMA) møte 13. januar flyttes til 20. januar. 
 
Behandling: 
 
Forslag Arne Broberg (H): 
 
Hovedkomiteens (HMA) møte 13. januar flyttes til 20. januar. 
 
Avstemming: 
 
Forslag til vedtak med Brobergs endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteplan for 2014 godkjennes. 
 
 
 
 
  


